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Egyre nagyobb empátia, egyre kevesebb bűncselekmény

Varga Péter rendő dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Fejér megye főkapitánya a Megye-
házán értékelte a tavalyi évet

Novák Rita

Választókerületi
programok

Jelentősen csökkent tavaly a bűncselekmények 
száma Fejér megyében a 2015-ös évhez képest, 
a felderítési arány pedig nőtt. Évet értékelt a 
megyei rendőrfőkapitány. 

Összesen kicsit több mint nyolcezer 
bűncselekmény történt Fejér megyé-
ben tavaly, húsz százalékkal keve-
sebb, mint a megelőző évben. Ez azt 
jelenti, hogy jelentősen csökkent a 
rablások, a lopások és az autófeltö-
rések száma is. Varga Péter megyei 
rendőrfőkapitány elmondta, ebben 
az évben a felderítési arány is javult 
a korábbiakhoz képest. A főkapi-
tány szerint a remek csapatmunka, 
az állomány szakértelme és a kiváló 
munkamorál együtt kellett ahhoz, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
2016-ban is folytatódjon a bűncse-
lekmények számának mérséklődése 
a megyében. A dandártábornok 
hozzátette: a megyében elkövetett 
szándékos emberölések egyike sem 
maradt felderítetlen. Négy embert 
öltek meg tavaly a megyében. 
A baleseti statisztika az előző évek 
számaihoz hasonló tendenciát 
mutat: minimálisan, de csökkent 
térségünkben a karambolok száma. 
A megyei rendőrség vezetője azt 
is elmondta, hogy bár Fejér nem 
határ menti megye, a migránsválság 
kezeléséből ez az állomány is kivette 
részét. Varga Péter szerint mindezt 

Felsőváros

Földi Zoltán

Földi Zoltán, Felsőváros önkor-
mányzati képviselője 2017. február 
2-án, csütörtökön 17 órától tartott 
volna fogadóórát a Királykút 
Emlékházban. Betegsége miatt 
azonban ez elmaradt. Így a kör-
zetben 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. 

Vasútvidék

Molnár Tamás

Lakossági fórumra várják a 4. 
számú választókerületben élő-
ket. Molnár Tamás önkormány-
zati képviselő a 2017-ben várható 
fejlesztésekről informálja a 
lakosságot. A Vasvári Pál Gimná-
ziumban tartandó fórum február 
27-én 17 órakor lesz. A rendez-
vény meghívottai: Cser-Palkovics 
András polgármester, Bozai Ist-
ván városgondnok, Nagy Zsolt, 
a Közlekedési Iroda vezetője és 
Kovács Zsolt alezredes, Székesfe-
hérvár rendőrkapitánya.
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Célkeresztben a béremelés
vakleR lajos

Pintér Tamás, a Jobbik országgyűlési képvi-
selője és Horváth-Tancsa Ágnes székesfehér-
vári önkormányzati képviselő sajtóbeszélge-
tésen számolt be a Jobbik 2017-es terveiről. 

Pintér Tamás ismertette pártja 
kampányértekezleten megha-
tározott programját, melyben a 
közeljövő feladatait határozták 
meg. A politikus kiemelte: pártja 
számára elsődleges cél, hogy 
lépéseket tegyenek a hazai mun-
kavállalói bérek kiegyenlítéséért, 
ennek megfelelően a bérunió 
megalakításáért, amit kilenc or-

ENERGETIKAI SZAKREFERENS 
SZOLGÁLTATÁS

A 2016. decemberében hatályba lépett jogszabályok* alapján 2016.12.21-től 
minden olyan gazdálkodó szervezet köteles független, külsős energetikai 
szakreferenst igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves 
energiafelhasználásának átlaga meghaladja 

• a 400 000 kWh villamos energiát, vagy
• a 100 000 m3 földgázt, vagy
• a 3 400 GJ hőmennyiséget.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30. 
után az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása 
miatt 200.000 – 2.000.000 Ft közötti bírságot szabhat ki, amely ismételten 
kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig.

A SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár legnagyobb energia felhasználó és szolgálta-
tó társasága. Energetikai szakterületen dolgozó szakképzett mérnöki gárdával, 
minden helyzetre tudunk megoldást és optimális, gyakorlatias javaslatot adni. 
Szívesen segítünk abban, hogy törvényi kötelezettségének teljes körűen eleget 
tudjon tenni professzionális energetikai szakreferens szolgáltatásunk igény-
bevételével. 

Keressen bennünket:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1. 
Tel.: (22) 541-300 
e-mail: info@szepho.hu

A szakreferensi és további energetikai szolgáltatásainkról bővebb információt 
a www.szepho.hu olvashat.

*A 393/2016. (XII.5.) Korm.rend., amely módosítja az energiahatékonyságról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26) Korm.rendeletet.

szág szakszervezetei, egyesületei 
és pártjai részvételével kívánnak 
létrehozni. 
Horváth-Tancsa Ágnes kifejtette: 
Székesfehérváron elsősorban 
a helyi ügyekre fókuszálnak. A 
háziorvosi komplex program és a 
gyermekétkeztetés felülvizsgálata 
mellett a Jobbik akut problémá-
nak tartja a közösségi közlekedés 
gondjait. A képviselő elmondta: 
a 2019-es önkormányzati válasz-
tásra készülve azokra a fajsúlyos, 
Székesfehérvárt érintő kérdé-
sekre keresik a választ, melyek 
megszabják a város fejlesztési 
irányait.

úgy teljesítette a főkapitányság, 
hogy itthon nem romlott a közbiz-
tonság. 
A Fejér megyeiek a csökkenő bű-
nözés mellett a rendőrség arculat-
váltását is a bőrükön érezhetik. A 
rendőrfőkapitány úgy véli, a három 
évvel ezelőtt kezdődött intézkedés-
kultúra-váltás meghozta az ered-
ményét: „A rendőrök teljesen másként 
gondolkodnak, másképpen állnak 
egy-egy eseményhez. Egy kiváló példa 
2016-ból: egy idősebb úr betelefonált a 
hívásfogadó központba azzal, hogy nagy 
baj történt velük, a felesége hallóké-
szüléke eltűnt a kertben. A házaspár 

Velencén nyaralt, és nem tudtak kihez 
fordulni, ezért kértek segítséget a 112-
es segélyhívón. A központ a megyei 
tevékenységirányításhoz kapcsolta a 
hívást, ahol kollégánk azt mondta neki, 
megpróbál segíteni. Kiküldte a bűnügyi 
technikust és a bűnügyi helyszínelőt, 
akik egy fémkeresővel egy óra után 
megtalálták a hölgynek elengedhetetle-
nül szükséges készülékét. Ezt az úr egy 
másfél oldalas levélben leírta nekem, 
különben sosem tudtam volna meg. 
Nagyon büszke voltam a kollégáimra, 
és azt gondoltam, mindenhol el fogom 
mondani, hogy ilyen rendőrök dolgoz-
nak Fejér megyében!”
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A tehetség jó befektetés

„A demokrácia a hagyatékom a gyermekeimre”

Imre Géza vívó olimpiai érmeivel

Kovács Miklós édesapja halála után talált rá 
az évtizedekig rejtegetett dokumentumokra

Eredeti jegyzőkönyvek, újságok, levelek, fo-
tók, melyek lapjain elénk tárul a történelem

szabó PetRa

látRáNyi viktóRia

Székesfehérváron indult útjára az országos Te-
hetség roadshow. A rendezvénysorozat idei első 
állomásán fiatalok bemutatóját tekinthették 
meg az érdeklődők, de különböző információs 
és interaktív standok is a gyerekek rendelkezé-
sére álltak tehetségük felfedezéséhez.

Mielőtt a roadshow elstartolt volna, 
tájékoztatót tartottak a Nemzeti 
Tehetségprogramról, mely a fiatal 
magyar tehetségeket hivatott hosz-
szú távon támogatni hazánkban és 
a határainkon túl. Novák Katalin, 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának család-, ifjúság- és nemzet-
közi ügyekért felelős államtitkára 
hangsúlyozta: a kormány három-
milliárd forintot fordít a programra, 
éves szinten pedig háromszázöt-
venezer fiatalt érnek el. Beszéde 
végén kiemelte, hogy adója egy 
százalékával bárki támogathatja 
a tehetséggondozást az 1823-as 
technikai számon.
A megnyitót követően olyan fehér-
vári és megyei gyerekek tartottak 
bemutatót, akik kiemelkedőek va-
lamiben. Így volt légtorna-bemuta-
tó, különféle dalok is felcsendültek 
egy gyerekkórus előadásában, de 
képviselték magukat a néptáncos, 
színjátszó és zenésztalentumok is. 
Ennek célja az volt, hogy a helyi 

Kényszermunkatáborok, éhínség, kivégzések, testileg 
és lelkileg megnyomorított emberek, néma hallgatásba 
burkolózó, megfélemlített áldozatok. A kommunis-
ta diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 
százmillióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk 
eléri az egymilliót. S még többen vannak azok, akik a 
rendszer üldözötteivé váltak. Február 25-én róluk, egy 
sötét korszak hőseiről emlékezünk meg a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján. 1947-ben ezen a napon tar-
tóztatták le, majd hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát. A mentelmi jogától 
megfosztott képviselő nyolc évet töltött börtönökben és 
munkatáborokban.

Ez volt az első lépés Magyarországon a totá-
lis egypárti diktatúra kiépítése felé. Többen 
próbáltak meg tenni ellene. Hetven évvel 
ezelőtt február hetedikén hangzott el egy 
„gyújtó hangú” beszéd a nemzetgyűlésben, 
amelyben egy független bizottság felállítá-
sát szorgalmazta a kisgazdák képviselője-
ként a Csákberényben élő Kovács István. 
Az indítvány nagy vitát váltott ki, majd a 
képviselők szótöbbséggel mégis elfogad-
ták. A beszéd elhangzását követően sorra 
készültek Kovács Istvánnal az interjúk, az 
újságcikkek. Még a Neue Zürcher Zeitung 
is beszámolt tudósításában beszédéről, 
kezdeményezéséről. A megsárgult újságo-
kat, jegyzőkönyveket, leveleket pedig a mai 
napig féltett kincsként őrzi a képviselő fia, 
Kovács Miklós, akivel a hetven esztendővel 
ezelőtti történéseket idéztük fel. 
„Két fő témával foglalkozott édesapám. Ő volt 
a költségvetés vezérszónoka. A tervezethez 
számos megjegyzést fűzött, és aktuálpolitikai 
kérdések is bekerültek a beszédébe. Ez volt 
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az, ami aztán hirtelen ismertté tette. Akkor 
már köztudott volt, hogy Kovács Béla ellen 
indítványoztak vizsgálatot, a vád az volt, hogy 
érintett a Magyar Közösség munkájában. Gya-
korlatilag a baloldali tisztogatás céltáblájává 
vált. Édesapám parlamenti vizsgálóbizottsá-
got követelve védelmébe vette párttársát, s 
javasolta egy huszonöt fős vizsgálóbizottság 
felállítását. Ezt meg is szavazták a képviselők. 
Koholt vádakról volt szó, ami később ki is 
derült, de ez nyilván a szovjeteket nem akadá-
lyozta meg abban, hogy a Gulagra száműzzék 
Kovács Bélát.” – idézte fel a történéseket 
Kovács Miklós. 
Azóta már tudjuk, hogy Kovács István 
beszéde és a nemzetgyűlésben történtek 
riadalmat váltottak ki az MKP vezetésében. 
Végül a kisgazdák parlament által jóváha-
gyott javaslatának megvalósítását parla-

menten kívüli eszközökkel akadályozták 
meg. Talán tudni nem, de érezni már lehe-
tett, mi vár Magyarországra. A csákberényi 
képviselő hirtelen jött ismertségének pedig 
meglett a böjtje: később rendőri felügyelet 
alá került, majd évekig segédmunkásként a 
bauxitbányában tudott csak dolgozni. 
A családban sohasem volt beszédtéma az, 
hogy mi történt 1947-ben. Kovács István 
évtizedeken keresztül elrejtve őrizte a 
jegyzőkönyveket, újságcikkeket, leveleket. 
Ezeket halála után találták meg. 
„Édesapám sohasem beszélt politikai pályá-
járól, szerepvállalásáról. Óvta a családját, 
szeretteit attól, hogy esetleg olyan történé-
sekről legyen információjuk, amik veszélyt 
jelenthettek volna a számukra, számunkra. 
1980-as halálát követően vált csak ismertté 
előttem is, hogy mit tett. Biztos, hogy fontos 
volt mindez neki, hiszen eredeti jegyzőköny-
veket, újságokat vagy a miniszterelnökségről 
lemondatott, később Amerikába emigrált Nagy 
Ferenccel való levelezését is megőrizte.” – 
mesélte könnyes szemmel Miklós. 
A Gulagra nyolcszázezer magyart hurcoltak 
el, közülük kétszázezren sohasem tértek 
vissza. A csákberényi képviselő, Kovács 
István hetven évvel ezelőtt egy gondolatot 
megfogalmazott: „A demokrácia a hagyaté-
kom a gyermekeimre.” 

Megemlékezések a városban

A Gulag-emlékévhez kapcsolódva Székesfehérvár önkormányzata emléktáblákat állít a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és áldozatok előtt tisztelegve két olyan fehérvári épületen, melyek a második 
világháború idején hadifogolytáborként működtek. Az egyik a Nagysándor József laktanya, mely abban az 
időben légvédelmi tüzérségi laktanyaként működött. Itt pénteken délután fél négykor kerül sor a tábla-  
avatásra, a másik helyszínen, a Szent György Kórházban pénteken fél ötkor. A megemlékezéseken beszé-
det mond Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester.

fiatalok lehetőséget kapjanak tehet-
ségük bemutatására a résztvevő 
szülők, diákok előtt, felkeltve az 
érdeklődésüket. 

Az első szünetben a résztvevő 
gyerekeknek Imre Géza vívó tartott 
előadást arról, milyen nehézségek-
kel küzd meg egy sportoló, hogyan 

lehet profi abban, amit csinál, 
és hogyan éli meg az olimpiát. A 
rendezvényen részt vett Erdei Zsolt 
ökölvívó is. Madár szerint az ország 
jövőjét határozzák meg a fiatalok, 
ezért fontos a tehetséggondozás. 
A rendezvényen az interaktív 
standokon képességfejlesztő prog-
ramokat tartottak, ahol a gyerekek 
felismerhették a bennük rejlő 
tehetséget. Megtudhatták, mi is az 
a quilling: egy látványos papírtech-
nika – az alkotók hosszú papír-
csíkok feltekerésével alakítanak 
ki képeket, ékszereket vagy akár 
használati tárgyakat. Voltak fizikai 
kísérletek és legórobot-bemutató 
is. Ezzel egy időben a szülők és a 
pedagógusok előadásokat hallgat-
hattak meg a tehetséggondozással 
kapcsolatos hazai jó gyakorlatok-
ról, a kiállítótérben pedig hat helyi 
intézmény tanítványai mutathatták 
be alkotásaikat. Meg is tették: kerá-
miákkal, design ruhadarabokkal is 
képviseltették magukat.
Fejér megye és Székesfehérvár 
számtalan büszkeségünk bölcsője 
volt. Ez a rendezvény pedig meg-
erősített bennünket abban, hogy 
azok a fiatalok, akik úgy érzik, 
valamiben jók, és céljaik vannak, 
bizony tegyenek is érte, mert 
semmi sem lehetetlen, sőt akár jó 
befektetés is lehet!
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Siklósi Gyula elment, a várost tartsuk meg!

Elköszönés helyett 

Siklósi Gyula régészprofesszor, történész (1949-2017)

Nagy zoltáN PéteR

Február 16-án kora hajnalban elhunyt Siklósi 
Gyula régészprofesszor, történész, városunk 
díszpolgára. A Budapesten született tudós az 
MTA Régészeti Intézete tudományos főmunka-
társaként már 1977-től kutatta Székesfehérvár 
történelmét, a középkori koronázóváros múltját.

Kutatásainak és tanulmányainak 
köszönhetően 2011-ben Marosi 
Arnold-díjjal tüntették ki. A követ-
kező esztendőben Székesfehérvár 
díszpolgára lehetett. Bár soha nem 
titkolta sváb származását, sőt büsz-
ke volt rá, mégis a magyarságért tett 
régészeti és történelmi munkássá-
gáért kapta meg 2014-ben a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét. 
Egykori diplomamunkájában a 
csúcsíves, mérműves középkori 
ablakainkkal és kronológiájukkal 
foglalkozott, és e témától igazából 
soha nem tudott elszakadni: a föld 
alatt, a sírokban, palotaromokban, 
cserepekben, téglákban a régi 
korok életét kereste. Azon régésze-
ink közé tartozott, aki a keresett 
életet meg is találta, elbeszélései-
ben, történelmi összefoglalóiban 
a hallgató érezte a középkori 
piacok hangulatát, a frissen rakott 
paloták mészillatát, hallotta a város 
fakockás útjain kopogó cipőket, a 
királykúthoz gördülő szekerek és 
hintók hangját. 
Székesfehérvárt visszaemelte 
oda, ami múltja alapján megilleti. 
Számtalan bizonyítékot tárt fel, 
felbecsülhetetlen kéziratai – a 
francia metszetek és frissen ásott 
gödrök mélyén talált cserepek, 
kövek, téglák – mind azt igazolják, 
hogy Székesfehérvár a középko-
ri Magyarország székesfővárosa 
volt, amit európai léptékkel is a 
legnagyobb városok közé lehetett 
sorolni. Néhány idézet egyik utolsó 
művéből, a Fehérvár, a középkori 
királyi székváros, a magyarok szen-
télye című tanulmányból többet 
mond el Siklósi Gyuláról, mint 
bármi más.

Siklósi Gyula és a török világutazó

Evlia Cselebi írta 1664-ben Székes-
fehérvárról: „ezen Fejérvár földjét 
egymásnak ajándékul küldik (gyaur 
magyarok) és kívánatos kenőcs gya-
nánt szemeikre dörzsölik. Ennek 
egyetlen kövéért ezer fejet, egyetlen 
sorompójáért és fájáért százezer 
embert is örömmel feláldoznak.” 
Evlia megcsodálta az akkori világ 
egyik legnagyobb és legkápráza-
tosabb templomának romjait is, a 
Szűz Mária-koronázótemplom ma-
radványait. Elragadtatva kiáltott föl, 
török létére: „Nagy Isten! Aki még 
a mostani állapotában látja is, az is 
megzavarodva, elbámulva nézi.”

Esztergom vagy Fehérvár?

1543-ban Fehérvárról írta Batthyá-
ny Ferenc: „Ha elvész, pusztulá-
sa mindannyiunkat könnyekre 
fakaszt.” Melyik magyar városról 
írtak ilyet? Valóban kérdés, hogy 
Esztergom vagy Székesfehérvár volt 
a magyarok fővárosa?
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„Engem minden kapualj behív”
Ez volt a munkacíme annak 
a portréfilmnek, mely Siklósi 
Gyula régész munkásságát mu-
tatta volna be. Azonban ahogy 
gyarapodott a forgatással eltöltött 
napok száma, Siklósi Gyula azzal 
a gondolattal állt elő, nem róla 
kellene szólnia a filmnek, hanem 
Székesfehérvár történelméről. 
„Mert ez a fontos, ez volt az első 
fővárosa Magyarországnak.” Így 
indult egy számomra mai napig 
felfoghatatlan folyamat, melynek 
végeredménye A fehéredő múlt 
című trilógia.
Az idő elteltével egyre több 
kutató, szakértő, tanácsadó 
kapcsolódott be abba a munká-
ba, melynek ívét valahogy meg 
kellett adni, mintha egy nagy 
folyón átívelő hidat építenénk. 
Ez nem sikerülhetett volna erős 
pillérek nélkül. Ezek a pillérek 
voltak azok az alkotótársak, akik 
tudásukkal és hitükkel óriási 

segítséget adtak a cél kitűzéséhez 
és annak eléréséhez.
Maga Székesfehérvár is ren-
geteget adott. Először is adta a 
múltját, melyről a filmek szólnak, 
és adta a jelenét, mely lehetővé 
tette a közös gondolkodást. Min-
den résztvevőnek igaz köszönet 
érte. Nem tudom azonban nem 
elmondani – mert belém szakad-
na a tiszta gondolat – hogy ennek 
a munkának emberi, szellemi és 
lelki atyját Siklósi Gyulának hív-
ják. Egy másik filmnek a címe jut 
eszembe: Kis nagy ember. Biztos 
vagyok benne, hogy még éle-
temben megtaláltam a Kis Nagy 
Embert. Azt gondolom, ezt tovább 
már nem kell magyaráznom.
Kérem önöket, vigyázzanak rá, 
és ha kéri az idő, óvják meg 
emlékét!
Köszönettel: Burján Zsigmond

Utóirat: Eljött az idő!

kor, miközben Székesfehérvárt csak 
szakrális központnak nevezi, hogy 
Esztergom volt a királyok leggyako-
ribb tartózkodási helye, azaz a világi 
hatalom központja, az államalapítás 
korának királyi székvárosa. Mint írja, 
István ezért alapított itt érsekséget 
és ezért kellett a megyei ispánoknak 
Szent Mihály napig a királyi adót ide 
beszállítaniuk. Ám ha csupán egy-egy 
kiemelt ismérvet alapul véve, a világi 
központ szerep az „utazó királyság” 
idején, Buda egyedüli fővárossá válá-
sáig, Esztergom, Óbuda, Visegrád vagy 
netán Temesvár városának adatik, s 
Fehérvárnak mindössze a szakrális 
város címszó jut, önkéntelenül előtör 
a jogos kérdés: akkor miért rajongtak 
eleink azért a városért, melyet ma egye-
sek elfelejtenének? De miért, hiszen 
a középkori ismérvek a legfontosabb 
magyar városról tanúskodnak, erről 
árulkodnak a városnevek, melyek 
elárulják, ez volt a királyok városa, me-
lyet a városnévben az uralkodói szín, a 
fehér és a trónus tett egyértelművé.
Hozzávetőleg egyidőben, egy építtetői 
akaratból, hasonló stílusú és méretű 
fejedelmi, majd királyi várak, paloták, 
palotakápolnák épültek fel a honfogla-
lást követően, megteremtve az állandó 
székhely kialakításának lehetőségét. 
Nem mintha perdöntő lenne, de mek-
korák is voltak ezek? Illetve mekkora 
volt a fehérvári korai valamint újabb 
királyi vár és palota?
Kellemetlen már a kérdés feltevése 
is, de még inkább a válasz: nagyobb! 
Emellett köztudomású, hogy Fehérvá-
ron gyakorolták a legfontosabb állami 
funkciókat: itt működött hiteleshely, 
itt őrizték a királyi levéltárat, a királyi 
pecsétet. Fehérvár központtal műkö-
dött a királyi kancellária, a városban 

Siklósi Gyula egyértelműsítő gon-
dolatai az őt tagadók ellenében

Ugyan erről soha nem készült 
statisztika, hisz a csekély számban 
ránk maradt írott forrás ezt amúgy 
sem tenné hitelt érdemlően lehetővé, 
korunk egyik legelismertebb törté-
nésze, Kubinyi András mégis azt írja 
a királyi székváros meghatározása-

diplomáciai központ volt, itt volt az 
országzászlók és a kincstár őrzési 
helye. A Magyarország lakói számára 
oly fontos királyi ereklyekincsek és 
a koronázási ékszerek is a fehérvári 
prépostság területén kaptak elhelye-
zést. Itt voltak a koronázási ünnep-
ségek, a királyi keresztelők és a nagy 
tömegek előtt zajló királyi esküvők. 
Legtöbb királyunk temetkezőhelye 

volt a fehérvári bazilika. Nem minden 
város mondhatja el magáról azt sem, 
hogy területén szentté avatási szertar-
tás folyt. Szent Istvánnak és Szent Im-
rének a sírjához, a bazilikában őrzött 
híres-neves ereklyegyűjteményhez, 
nem kevésbé az itt végső nyughelyet 
kapó magyar királyok síremlékeihez 
óriási tömegek zarándokoltak. Itt 
zajlottak a legkorábbi korszak ország- 
gyűlései.

Fontosságához méltó módon a város 
országutak csomópontjában épült fel. 
Központi fekvéséből következik, hogy 
itt volt az egyik sóelosztóhely és egyes 
vélemények szerint az is elképzelhető, 
hogy pénzverő kamara is működött a 
városban. Központi fekvése miatt Fe-
hérvár volt a legalkalmasabb a közép-
kori főváros szerepére, így az sem vé-
letlen, hogy a régészeti terepbejárások 

eredményei alapján bebizonyosodott: 
Európa egyik legnagyobb városa, igazi 
főváros volt. Az épületek pompája, 
rangja minden képzeletet felülmúlt, az 
ide látogató idegenek csodálattal írtak 
szépségükről. A középkori emberek 
fővárosnak, az ország központjának 
nevezték. A koronázóváros különleges 
helyzetét példaértékűen mutatja a 
székesfehérvári (szabadság) jog vagy a 
bazilika különleges jogállása.
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Fény és árnyék

Télűző busók és esti beszélgetések

Mohácsi busók Fehérváron. S hogy mi teszi a busót busóvá? Ezt is elárulták: a fűzfából fara-
gott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc.

Átváltozás a Poklade Zenekarral. Városunkba is elhozták a lenyűgöző tamburazenét.

Átváltoztak, varázsoltak, dévajkodtak – majd a kiállításra is benéztek

Óriási érdeklődés kísérte a kiállításhoz kötődő esti beszélgetést, ami a jövő héten kedden folytatódik

látRáNyi viktóRia

A hosszú, hideg tél elűzésében segítettek 
szombaton kora délután a mohácsi busók, 
akik Fehérvárra is elhozták a busójárás 
szokásait: a Kolompos busócsoport délelőtt a 
Jancsárkertben, délután a belvárosban tartott 
zenés-táncos télűzést a Poklade Zenekarral, 
majd A DÖNTÉS című tárlatot varázsolták 
igazán interaktívvá. A Csók István Képtárban 
folytatódnak a tárlathoz kötődő programok, 
legközelebb február 28-án kedden várják esti 
beszélgetésre a látogatókat.

A mohácsi sokácok messze földön 
ismert népszokása, a busójárás régen 
farsangvasárnap reggelétől húsha-
gyókedd estéjéig tartott. A busójárás 
a más népek hiedelemvilágában is 
megtalálható télbúcsúztató, tavasz-
köszöntő, oltalmazó, termékenységet 
varázsló népszokás. Mohácsról a Ko-
lompos busócsoport tagjai érkeztek 
Székesfehérvárra, s nem túlzás, ha 
azt állítjuk: fenekestül felforgatták 
a várost. Mindent megtettek azért, 
hogy elűzzék a telet. 
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Február 28-án, kedden ismét esti beszélgetésnek ad otthont a Csók István Képtár. A 
DÖNTÉS című kiállításhoz kötődő program vendége lesz Takaró Károly nyugalmazott 
tábori püspök, Molnár János festőművész és Tóth Norbert kurátor. A rendezvény 18 
órakor kezdődik. Az első esti beszélgetés tapasztalata alapján ezúttal is izgalmas 
programra számíthatunk. Nézzük, mit is tudhatunk a vendégekről! 
Takaró Károly Pakson, Pécsett, Budapesten majd húsz éven keresztül Gyálon szolgált 
lelkészként. Ez idő alatt környezetében a semmiből gyülekezetet teremtett, a 
fiatalabb korosztályt is sikeresen szólította meg. Munkája gyümölcseként 1992-
ben új református templom is épült a településen. A köztársasági elnök 1994-ben 
dandártábornokká nevezte ki, ő a Magyar Honvédség első tábori püspöke. 
Molnár János 1994-ben végzett az Egri Tanárképző Főiskolán rajz szakos tanárként. 
Azóta kiállító művész, grafikával és festészettel foglalkozik. Egyéni hangulatú képe-
iben számos stílust és technikát használ. Tradicionális művész, gyakran alkalmazza 
a magyar népművészet motívumait. A Jászsági Alkotók Körének alapítója, valamint 
szintén alapító és elnökségi tagja a Jászsági Képzőművészek Egyesületének. A 
Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének nívódíjasa. 
Az est résztvevője Tóth Norbert, a kiállítás kurátora. A Debreceni Egyetemen és a 
Janus Pannonius Tudományegyetemen diplomázott. Pályája során több mint három-
száz kortárs művészeti kiállítás kurátora volt. A Forrás Művészeti Intézet igazgatója, 
melynek vezetőjeként tizenegy ország több mint harminc jelentős múzeumában, 
kulturális intézményében mutatta be a kortárs magyar képzőművészetet. Kurátori 
munkája a kiállítások mellett autentikus alapú kortárs zenei produkciókra is kiterjed. 
Az esti beszélgetést ezúttal is rögzíti a Fehérvár Televízió.
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tünk. Napjainkban negyven főt számlál 
a Kolompos busócsoport. Minden 

táncokkal és néptánc-koreográfiákkal 
készülünk a busójárásra.” – árulta el 
Illés Richárd, a csoport vezetője. 
A Kolompos busócsoportot a 
Poklade Zenekar kísérte, mely 
2010-ben a tagok szülővárosában, 
Mohácson alakult. A poklade szó a 

köztudatban egyet jelent a busójá-
rással. Sokácul szó szerinti jelentése: 
átváltozás. Ez fémjelzi mindazt, ami 
lelkileg végbemegy azokon, akik 
játsszák vagy hallgatják a zenét. A 
tagok azt is elmondták, nagyon fon-
tosnak tartják a mohácsi tamburaze-
ne hagyományának ápolását. 
A belváros pillanatok alatt megtelt 
sokadalommal, óriási tömeg kísérte 
végig a mohácsi busókat.  
A DÖNTÉS című tárlaton Párkányi 
Raab Péter szobrászművész és Tóth 
Norbert kurátor tartott ingyenes 
tárlatvezetést. Párkányi Raab Péter 
évek óta jár fotózni Mohácsra. A 
mohácsi busókat, pontosabban a 
különleges busómaszkokat gyer-
mekkorában egy bélyegsorozaton 
fedezte fel, már akkor lenyűgözte 
a látvány. A térben pedig ezúttal 
nemcsak a fotógrafikákon jelent 
meg a fenevad hatvanhat álarca, 
hiszen a mohácsi busók a tárlatra is 
ellátogattak. 
Kulcsár Mihály múzeumigazga-
tótól megtudtuk, hogy sok az 
érdeklődő, és eddig már több mint 
három és félezren látogattak el A 
DÖNTÉS-re. A kiállításhoz kötődő 
kísérőrendezvények pedig hétről 
hétre folytatódnak. 

„A mi busócsoportunk tizenkét évvel 
ezelőtt alakult Mohácson néhány lelkes 
fiatal közreműködésével. Aztán ahogy 
az évek teltek-múltak, egyre többen let-

évben igyekszünk alaposan felkészülni 
a busójárásra. Újabb és újabb tánc-  
koreográfiákkal állunk elő, s természe-
tesen autentikus mohácsi sokác nép-
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A legfontosabb dátumok 
és tudnivalók

& A Versünnepre való jelentkezés 
határideje: 2017. március 17.

& A válogatókra március 25-én és 
– ha a létszám miatt szükséges – 
március 26-án kerül sor

& A döntőt április 8-án rendezik
& Résztvevőnek olyan 9-13. osz-

tályos diákok jelentkezhetnek, 
akik valamely székesfehérvári 
oktatási intézmény tanulói a 
2016/17-es tanévben, vagy a

 Székesfehérvári Egyházmegye
 valamely középfokú
 oktatási intézményében tanulnak
  a 2016/17-es tanévben vagy 

más település középfokú oktatási 
intézményének tanulói, de szé-
kesfehérvári állandó lakhellyel 
rendelkeznek.

Versünnep nyolcadszor

Cser-Palkovics András abban bízik, hogy a Versünnepen résztvevő diákok közül egy nap akár a 
Vörösmarty Színház új színészei is kikerülhetnek

kovács v. oRsolya

Március tizenhetedike az idei Fehérvári Vers- 
ünnep jelentkezési határideje. A szervezők 
idén is rengeteg jelentkezőre számítanak az 
irodalmat szerető középiskolások köreiből.

Már lehet jelentkezni a nyolcadik 
Fehérvári Versünnepre – hívta 
fel a figyelmet a verseny keddi 
beharangozó sajtótájékoztatóján 
Hagymásy András, a szervező 
Fehérvár Médiacentrum ügyveze-
tő igazgatója és a rendezvény két 
fővédnöke, Spányi Antal megyés 
püspök és Cser-Palkovics András. 
Városunk polgármestere hang-
súlyozta: számítanak az iskolák 
tanáraira, igazgatóira, hogy észre-
veszik a tehetséges tanulókat, és 
biztatják őket a megmérettetésen 
való részvételre. Cser-Palkovics 
András lapunk kérdésére el-
mondta: hisz benne, hogy a ver-
sek, tágabb értelemben a könyvek 
szeretetét egészen kis korban 
ültethetjük el a gyermekekben: 
„A meseolvasás családi szertartása 
teheti természetessé a felnövekvő 
fiatal számára azt, hogy a XXI. szá-
zad technológiái mellett sem veszíti 
el jelentőségét a betű, olvassunk 
akár e-book-ot vagy hagyományos 
könyvet. A fantáziavilág fejlesztését 
a könyv tudja szolgálni, legyen az 
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Wass Albert-maraton

A Wass Albert-hagyaték mindenkié

vakleR lajos

Pénteken este Székesfehérváron is megkezdődött 
a Wass Albert-maraton, a magyarság szépiro-
dalmának felemelő ünnepe. Az erdélyi alkotóra 
emlékezve idén immáron tizedik alkalommal talál-
koztak világszerte a programsorozathoz kapcsolódó 
rendezvényeken az irodalom tisztelői. A Szent 
István Művelődési Házban Jakubek Tibor szervezé-
sében ötödször hirdették meg a rendezvényt, és ez 
évben is sokan gondolták úgy, hogy Wass Albertre 
emlékezve részesei lesznek az ünnepnek. 

A megnyitón megkoszorúzták az 
író domborművét, majd megkez-

dődött a huszonöt órás felolvasás, 
ahol az író legjelentősebb műve-
iből hangzottak el részletek. A 
programban előadást is hallhat-
tunk az erdélyi író alkotásainak 
fontosságáról. Visszaemlékezhet-
tünk arra az időszakra, amikor 
tiltott volt hazánkban műveinek 
terjesztése. A résztvevők megze-
nésített versekből is megismer-
hették Wass Albert gondolatait. 
Műsort adott az Ars Musica 
Vegyeskar, majd a program zá-
rásaként felhangzott a székely 
himnusz is.

látja-e a gyerek a szülőt, ahogy a 
kezébe vesz egy verseskötetet, olvas 
egy regényt, hogy a könyv szerepel-e 
a szülő mindennapjaiban. Ha igen, a 
gyerek is ebbe fog belenőni.”

a a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház és a Vörösmarty 
Színház együttműködésével létre-
jött Versünnepre évről évre több 
száz tehetséges fiatal érkezik. A 

költészet, mesekönyv, egy ifjúsági 
regény vagy a felnőtteknek a magyar 
vagy a világirodalom csodái. Fontos, 

A Fehérvár Médiacentrum, a 
Székesfehérvári Egyházmegye, 
Székesfehérvár önkormányzata, 

versenyen való részvétellel nem ér 
véget számukra a város kulturális 
életébe való bekapcsolódás. A 
Versünnep legeredményesebb 
szereplői a város különböző 
ünnepségein, rendezvényein is 
rendszeres fellépőkké válhatnak. 
Valamint részt vehetnek az ötlet-
gazda Varga Sándorról elnevezett 
Székelyföldi Verstáborban is.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

A damaszkuszi úton

Bobory Zoltán új verseskötete igazi önvallomás

vakleR lajos

Megjelent Bobory Zoltán Jósika Miklós-díjas 
költő új, összegző verseskötete. A Damaszkuszi 
úton versei egy olyan utat mutatnak be, melyen 
Bobory Zoltán végigkíséri önmagát. 

A kötet címe árulkodó: mindany-
nyian tudjuk, mi történt Saul útján 
Jeruzsálemtől Damaszkuszig. 
Pállá változni csak úgy lehet, hogy 
mindent megvallunk, mindennel 
szembenézünk. A Csongor és 
Tünde Irodalmi Kávéház nyitó-
rendezvényén Bobory Zoltán P. 
Maklári Éva tolmácsolásában és 

Cserta Gábor dalaival idézte meg 
az elmúlt évek azon történéseit, 
melyek negyven esztendő hozadé-
kaként papírra vetve mutatják meg, 
vezetnek el bennünket a mindnyá-
junkra vonatkozó tanulságokhoz. 
A versbarátok a szeretetért, békéért 
esengő, a tavaszra rácsodálkozó, 
a Saulok, Júdások ellen kiáltó, az 
aradi csendéneklő, a szentséget 
tisztelő, a jóslatba búvó-kérő, az 
égig érő élet misztériumát láttató, 
a végtelen emlékekre támaszkodó 
verseket ismerhetnek meg Bobory 
Zoltán tollából – mindannyiunk 
okulására.
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Vigasságcsinálók bálja

A vigasságcsinálók bálja az egyik legkedveltebb társasági esemény Székesfehérváron

vakleR lajos

Fergeteges farsangfarki bállal űzték a telet a 
Malom utcai Táncházban a hétvégén. Az Alba 
Regia Táncegyüttes hagyományos mulatságán 
a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep.

Juhász Zsófia, az Alba Regia Tánc-
egyesület elnöke fontosnak tartja, 
hogy a néptáncos közösség – hűen 
a nagy elődök kezdeményezésé-
hez – továbbra is őrizze a farsangi 
hagyományokat: „Ez a bál immár 
tradíció Székesfehérváron: Botos 
József művészeti vezető hívta életre a 
kilencvenes években. A cél azóta sem 
változott, azt szeretnénk, hogy az Alba 
Regia Táncegyüttes egy kicsit másként 
ünnepeljen a farsangi szezon végén. 
Szerencsére bőven van lehetőségünk, 
hogy a folklórnak hódoljunk táncosa-
inkkal és zenészeinkkel, s természete-
sen az előadáson túl ők is ünnepelje-
nek a vendégekkel.”
Az együttes művészeti vezetője, 
Majoros Andor és társai sokat 
tesznek azért, hogy kedvcsináló-
ként a tánc valamennyi műfajából 
ízelítőt adjanak vendégeiknek: „Egy 
olyan táncegyüttesnek, mint a miénk, 
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Kolbásztöltő fesztivál lesz a hétvégén

A hagyományos ízek idén sem maradnak el

kovács v. oRsolya

Február 25-én, szombaton tíz órától ismét 
megrendezik a Kolbásztöltő fesztivált a 
Jancsárkertben.

Baráti társaságok, céges csapatok is 
megmutatják majd gasztronómiai 
tudásukat aznap délelőtt. A disznó-
toros étkek közötti versengésbe a 
Fehérvár Médiacentrum csapata is 
beszáll. A tradicionális magyar ízek, 
a pirospaprikával, fokhagymával, kö-

ménymaggal fűszerezett kolbászok 
mellett különleges fűszerezésű vál-
tozatok is készülnek majd. Érkeznek 
csapatok a megyéből és a határon 
túlról is. A rendezvényen olyan 
sztárvendégekkel is találkozhatnak 
az érdeklődők, mint Benkő László, 
az Omega együttes billentyűse és 
Palkovics Krisztián jégkorongozó. 
Az esemény egyik fénypontjaként fél 
12-kor látványdisznóvágásra is sor 
kerül, az orondpusztaiak mutatják 
be a jellegzetes falusi hagyományt.

kötelessége a táncot műfajtól függet-
lenül, akár báli jelleggel is hirdetni és 
népszerűsíteni. Létfontosságú, hogy 
mint szórakozási lehetőséget fenntart-
sa, ugyanis a régmúlt korokban, a ba-
rokkban, a reformkorban ezek a bálok 
voltak a polgárság társasági életének 
központjai. Ekkor találkoztak a régi 
ismerősök, ekkor vitatták meg kötetlen 
formában az élet dolgait, váltották 
meg a világot. 1990 táján Botos József 
álmodta újjá egyesületi elnökként, mű-
vészeti vezetőként ezt a hagyományt. 
Úgy vélte, ismét ideje lenne felrázni 
Székesfehérvár báli szezonját azzal, 
hogy a tradicionális bált úgy ahogy 
van, nyitótánccal, tánckönyvvel, tánc-
renddel és természetesen jó hangulattal 
visszahozzuk a köztudatba. A gondola-
tot tett követte: először a Liszt Ferenc 
utcai Megyei Művelődési Központban, 
majd megépülése után az Alba Regia 
Táncegyüttes új, Malom utcai otthoná-
ban rendezzük meg a bált.”
A nagyszerű estén a táncegyüt-
tes bemutatta a Majoros Róbert 
koreográfiájából született Mozdu-
latlan legendák című táncjátékot, 
majd a bál sztárvendége, Gájer Bá-
lint szórakoztatta a vendégsereget.
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Az autóinkat is készítsük fel a tavaszra!

Amikor tartósan hét fok felett marad a hőmérséklet, elérkezik a nyári gumik ideje

A gépjárművek átvizsgálásával érdemes szakembert megbízni

kovács v. oRsolya

Enyhül az idő, heteken belül felkerülnek a nyári 
gumik az autók kerekeire. A tél végén nem csak a 
gumicserék megfelelő időzítésére kell figyelnünk: 
ellenőriztessük a futóművet, a fékeket, és az utak 
téli sózásából eredő esetleges károkat is orvosoljuk!

Reményeink szerint az elkövetkező 
hetekben már bontogatja szárnyait 
a tavasz. Még azok is gyakrabban 
kelnek útra autóval egy-egy kirándu-
lásra, akiknél a téli időszakban nem 
mindennapos a gépjármű használata. 
De bármilyen gyakran ülünk is volán 
mögé, az évszakváltás idején bizony 
akadnak teendőink a kocsi felkészíté-
sét illetően. Hogy miről nem szabad 
ilyenkor megfeledkezni, abban Krekó 
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Az utak téli sózása miatt tavasz elején 
fontos beiktatni egy alvázmosást is az 
autónkon.

Figyeljünk a folyadékra!

Az abroncsok mellett a szélvédőmosó 
folyadék esetében is át kell térnünk a 
téliről a nyárira, hiszen a téli kifejezet-
ten hideg időjárásra készült, melegben 
kocsonyásodhat, károsíthatja a berende-
zések állapotát, és a rovarokat sem oldja 
megfelelően. A fagyállót viszont ne cse-
réljük le nyáron sem, a vízpumpa kenését 
is ez teszi lehetővé. Ne mulasszuk el a 
motorolajszint ellenőrzését ilyenkor sem! 
A fékfolyadék forráspontjának ellenőr-
zését bízzuk szakemberre. Ha ugyanis túl 
nagy a víztartalma, gázosodás keletkez-
het, ez a fékhatás csökkenését eredmé-
nyezi. A klímaberendezés ellenőrzésével 
se várjuk meg a nyarat, ne akkor érjen 
minket meglepetés! Itt a szűrők cseréjét 
ne hanyagoljuk el, hiszen a nyirkos 
környezet kedvez a baktériumoknak, 
könnyen megbetegíthet bennünket!

Horoszkóp
február 23. – március 1.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Elevennek, élettel telinek érzi magát, és most olyan 
dolgok megtételéhez is kellő bátorságot, önbizalmat 
érez, amiket korábban nem biztos, hogy meg mert 
volna lépni. Ez a hét kedvez mindenféle tervezésnek, 
szervezésnek, kreatív munkának.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ez a hét többek között arra való, hogy megtisztítsa a 
szellemét és a környezetét. Éppen ezért, amire nincs 
szüksége, annak bátran intsen búcsút! Ez nem csak 
tárgyakra értendő, szüksége lesz arra is, hogy megsza-
baduljon rossz szokásaitól és hátráltató kapcsolataitól. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Többet kellene őszintén beszélgetnie kedvesével 
illetve családjával, már csak azért is, mert egy 
egészen más megvilágításban láthatná önmagát 
és az életét. Nagy szüksége lenne most erre a 
tükörre!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Könnyen lehet, hogy egy volt partner emléke 
akadályozza a a jelenlegi kapcsolata kiteljesedését 
vagy éppenséggel azt, hogy párt találjon. Ön is érzi, 
mennyire terhes az illető emléke, akitől most már 
végleg el kellene köszönnie!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Bármi is történjék, nem szabad elveszítenie a fejét, 
mert olyan kevéssé előnyös oldala mutatkozna meg a 
munkahelyén, amely sokat csorbítana az Önről alkotott 
képen. Inkább menjen a probléma elébe, és legyen min-
dig elég bölcs ahhoz, hogy tudjon csendben maradni!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban egy apró kis zűr felkavarhatja az életét, 
de ne bánja, hogy gondot okoz, hiszen jól tudja, 
hogy semmi sem történik véletlenül! Emellett sajnos 
tapasztalnia kell, hogy nincs egy hullámhosszon a 
környezetével. 

Székesfehérvár, Budai út 175.
Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Sándor, egy ismert székesfehérvári  
autószerviz telephelyvezetőjének segít-
ségét kértük. 
„A gumiabroncsokat akkor kell lecserélni 
téliről a nyárira, amikor már tartósan hét 
fok felett van a hőmérséklet. Nem elég, ha 
néha kisüt a nap, és akár tizenöt fokos me-
leget is érzékelünk. Amíg az aszfalt hideg, 
a nyári abroncsok csúszkálni fognak az 
utakon, nem biztonságosak.” 
A szakember hozzátette: az sem mind-
egy, hogyan tároltuk a nyári gumikat 

télen. Fontos, hogy fénytől védett 
helyre tegyük őket, a legtöbb kárt 
ugyanis a napfény okozhatja bennük. 
Ha az abroncsok nincsenek felnire 
szerelve, állítva tegyük el őket, és néha 
mozgassuk át, hogy ne deformálódja-
nak. A felnin lévő gumit pedig fektetve 
tároljuk, mert ha egy adott ponton áll 
hosszabb ideig, laposodás keletkezhet 
benne, ami rázkódást eredményez.
Amikor előkerülnek a nyári gumik, 
fontos ellenőrizni a gumiabroncs 
profilmélységét. Ha ez két milliméter 
alatt van, netán bármi külső sérülést, 
repedést találunk rajta, elérkezett az 
ideje az új gumik vásárlásának. „Ha túl 
kopott a gumi, nagy a felúszás veszélye, 
csúszkálni fogunk vele az úton.” – hang-
súlyozta Krekó Sándor.

Forduljunk szakemberhez!

A kerékcserét, a fékek állapotának ellen- 
őrzését sokan otthon is végre tudják 
hajtani, mégis több okból is érdemes 

szakemberhez fordulni: „A fékbetét, a 
féktárcsa állapota valóban elég látványos, 
a gumi fékcsöveknél azonban már sokszor 
csak a szakember fedezi fel az eltéréseket. 
Ahogyan a futómű állapotának vizsgála-
tánál is egy-két rutinos mozdulat elég egy 
szakértőnek, hogy meglássa, van-e olyan 
elváltozás, ami indokolhatja a javítást.” – 
tette hozzá Krekó Sándor. A műhelyben 
megemelik az autót, ami azért fontos, 
mert sokan nem is hinnék, mennyi 
gumi alkatrész, gumi tömítés van az 
autó alján. Ezek a téli sózás miatt ká-
rosodhatnak, elöregedhetnek. Ha nem 
cserélik ki őket időben, rozsdásodás, 
beázás keletkezhet az autóban, ezeket 
a problémákat orvosolni pedig sok pén-
zünkbe kerülhet. A fékek ellenőrzése 
azért is különösen indokolt, mert télen 
nem használjuk olyan nagy sebességgel, 
terheléssel az autót, és talán ki sem 
derül számunkra, ha a fékerő-szabályozó 
nem működik megfelelően, pedig az is 
komoly baleseti forrás lehet.
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Először ünnepelték az ápolók napját a megyében
szabó petra, koVács V. orsolya

Fejér megyében idén először szerveztek 
ünnepséget a magyar ápolók napja alkal-
mából, Kossuth Zsuzsanna születésének 
kétszázadik évfordulóján.

Az Országgyűlés 2014-ben 
nyilvánította február 19-ét a ma-
gyar ápolók napjává, Kossuth 
Zsuzsanna, az 1848-49-es sza-
badságharc tábori kórházainak 
főápolónője emlékére. Hazánk 
első főápolójára emlékezve 
átadták a Magyar Ápolási Egye-
sület Elismerő Díszokleveleit 
valamint az emlékév tiszteletére 
kibocsátott érmeket. Emlékér-
met kapott minden megjelent 
ápoló valamit Brájer Éva alpol-
gármester, Csernavölgyi István 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Elképesztő mennyiségű munka vár Önre és 
bármennyire is próbálja felszámolni, úgy érzi, 
sosem ér a végére. Be kell látnia, túl jól végzi a 
munkáját, és ezért osztogatja a feladatokat két 
kézzel a főnöke.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nem várt változások következnek be élete egyes 
területein. Még csak felkészülni sem tud rájuk, olyan 
váratlanul történnek meg. Sokukat elsőre negatívnak 
fogja látni, de amint eltelik egy kis idő, meg fogja látni 
a pozitívumait is.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szánja ezt a hetet a megtisztulásra! Érdemes volna 
testi és lelki nagytakarítást végeznie. Rövid idő alatt 
tapasztalja a jótékony hatásokat, kezdve azzal, hogy a 
szelleme egyenesen szárnyal! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Van valaki, aki nem megy ki a fejéből. Megfogta 
Önt a személyes varázsával, egészen elkábította, akár 
párkapcsolatban él, akár nem. De nem is várható ebből 
szerelem, nem ilyen céllal lépett be ez a személy az 
életébe.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy korábban már lappangó betegség vagy más 
egészségügyi kellemetlenség ledöntheti a lábáról, 
véget vetve a pozitív szériájának. Nehezen is akar 
majd leállni, annyira elkapja a hév, de sajnos ezúttal 
nem parancsolhat a testének. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Semmiképpen se vállaljon el olyan munkát, amely-
nél nem biztos magában vagy tudásában! Érthető, ha 
több munkára vagy pénzre vágyik, de ne kockáztassa 
a jó hírnevét vagy a helyzetét.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

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

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

PARTNER

Csatlakozz hozzánk és 
valósítsd meg önmagad!

Legyél egy fiatalos, 
lendületes, innovatív 

csapat tagja!
A Magyar Telekom 
hivatalos partnere, 
értékesítőt keres 

a székesfehérvári üzletébe!
Jelentkezz: hr@lsscom.hu 

Várunk!

SZERESD
A LÁBAD!

PÉLI BŐR CIPŐBOLT
Megérkeztek az új
tavaszi kollekciók!

Alkalmi, kényelmi bőrcipők 
nagy választékban.

NŐI: 33-42-ig, FÉRFI: 39-től!
Megbízható márkák: 

Josef Siebel, EMIS, ANIS, stb.

Keressen a Facebook-on is! 

Bőrcipő Péli
Székesfehérvár, Távírda u. 25. 

(Falköztől 3 méterre!)

Nyitva: H-P: 9:30-17:30, SZO: 9-13-ig

A téli lábbelikre a héten még 20-30% kedvezmény!

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs, 
műgyűjtő, készpénzért vásárol 

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

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

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

kórházigazgató, Szabó-Bakos 
Zoltánné, a kórház ápolási igaz-
gatója és Bokorné Sike Erika.
Bokorné Sike Erika, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Fejér Megyei Területi 
Szervezetének elnöke elmond-
ta: „Ezzel az eseménnyel nem csak 
emlékezünk, de a ma ápolói előtt 
is tisztelgünk, akik nap nap után 
igazán komoly és nehéz kihívások-
kal néznek szembe. Tapasztaljuk a 
mindennapokban, hogy az ápolók 
fogynak, hogy az ápolói pálya felé 
nem orientálódnak a fiatalok.” 
Az esemény résztvevői a hivatás 
megbecsüléséről, a képzések 
rendszerének alakulásáról, a 
specializációkról, a társadalom 
egészségügybe vetett hitéről 
beszéltek. Az ellátóhelyek fej-

lesztését üdvözölve pedig arra a 
kihívásra hívták fel a figyelmet, 
hogy minél több fiatal válasz-
sza a jövőben az egészségügyi 
pályát, és maradjon Magyaror-
szágon. 
„Van-e annál szebb dolog, mint 
amikor az ember valakinek segíteni 
tud? Amikor látja, hogy munkája 
eredményeként a beteg egyre jobb 
állapotban van, és megköszöni, 
hogy tettünk érte valamit.” – foly-
tatta gondolatait Bokorné Sike 
Erika.
A magyar ápolók napja al-
kalmából összegyűlt mintegy 
százötven résztvevő előtt tartott 
beszédében Brájer Éva alpol-
gármester az ápolók gyönyörű 
hivatásáról, a felvállalt feladat-
ról azt mondta, hogy a minden-

napokban nem tudjuk átérezni 
annak jelentőségét és mély 
tartalmát – csak kiszolgáltatott 
helyzetünkben jelenik meg 
valódi értéke, amikor a beteg 
vagy idős ember és ápolója 
között igen érzékeny kapcsolat 
jön létre. 
A Magyar Ápolási Egyesület 
Elismerő Díszoklevelét 2017-
ben Andavölgyiné Tóth Márta, 
Juhászné Bordács Veronika és 
Molnárné Bali Mónika vehet-
ték át. A kitüntetések átadását 
követően a 2017 januárjában 
nyugdíjba vonult Sándor 
Istvánné beszélt hivatásáról, 
életpályájáról, az elvárt nap-
rakészségről, szaktudásról és 
emberségről Életem az egész-
ségügyben címmel.
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Általános állapotfelméréssel és különböző szűrésekkel várják az érdeklődőket szombaton

Ő Kertész Balázs János, az idei év első babája. A kisfiú január elsején 12 óra 21 perckor született 3400 grammal és 56 centiméterrel. A család első 
gyermekeként látta meg a napvilágot.

látRáNyi viktóRia látRáNyi viktóRia

szabó Miklós bence

Általános állapotfelméréssel és a legkülönfélébb 
szűrésekkel várják a hétvégén az érdeklődőket 
Maroshegyen. Az egészségnap szombaton nyolc 
órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban. Kardiológiai vizsgálat, bőrgyógyászati 
szűrés, dietetikai tanácsadás, csontsűrűségmérés 
és boka–kar-index meghatározása is lesz az 
ingyenes vizsgálatok között. 

A maroshegyi egészségnappal indul-
nak a város Egészségfejlesztési Ter-
véhez kapcsolódó idei intézkedések. 
Mindez jól illeszkedik a Kégl György 
Városi Egészségügyi Programhoz. 
„A Humán Szolgáltató Intézet az elmúlt 
években számos műszert vásárolt. Ezeket 
használják is a szűrőnapokon a szak-
emberek. Így saját eszközzel végezhetik 
többek között a csontsűrűségmérést és 

Szombaton ismét a Haleszban találkoznak a 
futni vágyók, hogy felhívják a figyelmet az 
egészséges életmód és a testmozgás fontossá-
gára. A program immár hagyomány városunk-
ban, hiszen ötödik alkalommal gyűlnek össze 
a ligetben a lelkes futók. A résztvevők két táv 
teljesítése közül választhatnak. Regisztrálni 
még a futás napján is lehet a helyszínen, a 
megnyitót megelőző egy órában.

Miért is jó futni? Valljuk be bátran, 
ez a kérdés bizonyára sokakban 
megfogalmazódik. Egészen addig 
a pillanatig, amíg ki nem próbál-
juk ezt a napjainkban igencsak 
népszerű sportot. Ha valaki egyszer 
megízleli a futást, azonnal megta-
pasztalja, hogy a futás felszabadít. 
Örömteli esemény, mellyel legyőz-
hetjük korlátainkat. 
Nem véletlen, hogy a Szeretetfu-
tás eddig is nagy népszerűségnek 
örvendett. Az elmúlt négy alkalom 
sikerein felbuzdulva február 25-én, 
szombaton ismét Szeretetfutásra 
invitálja a mozogni, kikapcsolódni 
vágyókat Pothárn Fanni Sára BSI 
futónagykövet és csapata. Az V. 
Székesfehérvári Jótékonysági Szere-
tetfutáson bárki részt vehet, legyen 
az fehérvári lakos vagy éppen 
Székesfehérvárra látogató turista. 
Az esemény minden korosztály 
számára nyitott. 
A futás napján már kora reggeltől 
várják a Haleszban az indulókat 

Több mint kétszáznegyven kisgyermekkel 
több született a tavalyi évben a Szent György 
Kórházban, mint egy évvel korábban. Csaknem 
háromezer szülést vezényeltek le tavaly. Tíz 
százalékkal nőtt az újszülöttek száma Székesfe-
hérváron, ezzel bőven az országos átlag felett 
vagyunk, ahol másfél százalékos növekedés volt 
tapasztalható. 

Tavaly több mint kétezer-nyolc-
száz pár döntött a családalapítás 
mellett Fehérváron. A fiatalok 
egyre bátrabban alapítanak 
családot és vállalnak gyermeket 
országszerte: húsz éve nem volt 
ilyen magas a gyermekvállalási 
kedv – közölte az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma. 
Az újszülöttek száma Fehér-
váron is nőtt, csaknem tíz 
százalékkal. Az elmúlt évben 
a házasságkötések száma és a 

2016 első tizenegy hónapjában  
85 128 gyermek született az ország-
ban, 1214-gyel, 1,4 százalékkal több, 
mint az előző év azonos időszakában. 
A 114 407 halálozás 5,4 százalékos 
csökkenést jelent 2015. január–no-
vember közötti időszakához képest. 
Az anyakönyvezett 48 920 házas-
ságkötés számottevően, tizenegy 
százalékkal haladta meg az egy évvel 
korábbit. Augusztust kivéve minde-
gyik hónapban többen léptek frigyre, 
mint az előző év azonos időszakában.

Minden futót arra kérnek, hogy rész-
vételi szándékát jelezze Pothárn Fanni 
Sára vagy Vízer Dániel BSI futónagykö-
veteknek Facebookon vagy e-mail-ben 
a fussfehervar@gmail.com címen.

Egészségnap Maroshegyen Szeretetfutás ötödször

Nőtt a gyermekvállalási kedv

nagycsaládosok száma is nőtt. 
Többek között az otthonteremté-
si támogatásnak is köszönhető, 
hogy ilyen ütemben emelkedett 
az újszülöttek száma. Ám az is 

általános tendencia, hogy tíz év-
vel kitolódott a gyermekvállalás 
időpontja az anyáknál – tudtuk 
meg Hagymásy László osztályve-
zető főorvostól. 

Országos adatokat nézve a tava-
lyi év első tizenegy hónapjában 
85 128 gyermek jött világra, más-
fél százalékkal több, mint 2015. 
januárjától novemberig. 

a boka–kar-index meghatározását.” – 
emelte ki Östör Annamária egészség-
ügyi és sporttanácsnok. 
Feburár 25-én, szombaton a progra-
mok reggel kezdődnek, és egészen 
fél egyig várják az érdeklődőket a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtárban. „Az itt élő idősek és csa-
ládok szívesen veszik a mostanihoz ha-
sonló programokat. A város elkötelezett 
a változtatás terén, és bebizonyosodott, 
hogy erre megvan a lehetőség és az igény 
is. Így ma már folyamatosan működnek 
a szűrőprogramok Fehérváron nemcsak 
egy központi helyen, hanem városrészi 
jelleggel is, ami nagyon hasznos.” – 
hangsúlyozta Brájer Éva alpolgármes-
ter, a városrész képviselője. 
A szűrőnap vizsgálatai ingyenesek. A 
részvételhez nincs szükség előzetes 
bejelentkezésre vagy regisztrációra.

a regisztrációs pultnak kinevezett 
pingpongasztalnál. Itt veheti át min-
den érkező a rajtszámát. A megnyitó 
negyed tízkor lesz, amit fél tíztől 
közös bemelegítés követ. Ezt köve-
tően a résztvevők együtt futnak egy 
kört, hogy mindenki a megfelelő 
útvonalon futhassa választott távját. 
Tíz órakor rajtolnak a két kilométert 
futók, húsz perccel később pedig 
a hét kilométert vállalók. A célba 
érkezőket frissítővel várják, de lesz 
egy információs pult is, ahol tapasz-
talt futóktól, sportolóktól kérhetnek 
tippeket, ötleteket az érdeklődők. 
A részvétel idén is ingyenes, azon-
ban újra lehetőség nyílik arra, hogy 
a futók hozzájárulásukkal támogas-
sák az Arany János Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény alapítványát. 
A Szivárvány Szociális Alapítvány 
az V. Székesfehérvári Jótékonysági 
Szeretetfutáson összegyűlt össze-
get a hátrányos helyzetű tanulók 
fejlesztéséhez, oktatásához szüksé-
ges speciális eszközök beszerzésére 
fordítja majd. Az eseményt rossz 
idő esetén elhalasztják, a progra-
mot közös megbeszélés alapján 
újraszervezik.
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Csak még egyszer előre!

Újra látható Fehérváron a 17-es honvéd 
gyalogezredről szóló film. A Burján Zsig-
mond rendezésében fehérvári alkotókkal 
és főszereplőkkel készült Csak még egy-
szer előre! című filmet a Barátság mozi 
tűzte újra műsorára, első vetítése február 
25-én, szombaton 16 órakor lesz.

Székely bál és kolbásztöltő fesztivál
Programok február 24-től március 5-ig

szabó PetRa

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

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

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

Pályázati felhívás!

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon adja bérbe:

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és el-
idegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. pontja alapján a piaci lakáspályázati eljárás során 
az alábbi pályázati feltételeket írja elő:

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
  1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén bejelentett 

lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
  2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátás-

ban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás 
alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)

  3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az 
együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövede-
lemigazolások)

  4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati 
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)

  5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)

  6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi 
nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

  7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályá-
zaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából 
nem kötötte meg.  

  8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel 
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

  9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének felté-
tele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.

10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejleszté-
si Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-
00100001 számú számlájára kell

– átutalni, 
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni. 

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: 
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

 

Alapterület

37 m2

52 m2

Szobaszám

1
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

20.350,-
28.600,-

Cím

Kelemen Béla u. 38. 2/2.
Toronysor 7. 9/2.

Műhelytitkok
Február 25. 10 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Téli kézműves foglalkozás könyvajánlóval. 
A gyerekek ezúttal az origami technikáival 
ismerkedhetnek meg.

Gyermekjóga
Február 25. 10.45, Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják. Jógaoktató: 
Baloghné Veres Csilla.

Az Alma zenekar koncertje
Február 25. 16 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A családi koncert során az egyedi stílusú 
zenét játszó együttes improvizatív módon 
kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, 
sőt a szülők is aktív részesei.

Babaszínház
Február 26. 11 óra, Igéző
Verses, élő zenés vidám játék kicsiknek a 
Kezeslábas Társulat előadásában.

Süni és a Csodabogyó
Március 5. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház gyermekelőadása.

Tékasztorik
Február 24. 18 óra
Magyar vígjáték.

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

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

Kaliforniai álom
Február 25. 18 óra
Feliratos amerikai romantikus film.

3. Magyar Filmhét
Február 26.–március 4.

Február 26., vasárnap
19 óra: Testről és lélekről (magyar 
játékfilm)

Február 27., hétfő
18 óra: A fekete bojtár (tévéfilm, 85’)
20 óra: Gondolj rám (magyar játékfilm)

Február 28., kedd
18 óra: Tiszta szívvel (magyar akció-víg-
játék)
20 óra: Halj már meg! (magyar vígjáték)

Március 1., szerda
17 óra: Dokumentumfilmblokk:
17 óra Herminamező árnyai (r.: Zsigmond 
Dezső, 50’)
17.50 Kocsis – Intim megvilágításban (r.: 
Surányi András, 50’)
18.40 Magyar korridor (r.: Jamrik Leven-
te, 50’)
19.30 Nemzetidegenek (r: László Gábor, 
32’)
20 óra: Soul exodus (r.: Bereczki Csaba, 
93’)

Március 2., csütörtök
17 óra: Tranzitidő (tévéfilm, 61’)
18.15 Hurok (magyar thriller)
20 óra: Kút (magyar játékfilm)

Március 3., péntek
16.30 #Sohavégetnemérős (magyar 
játékfilm)
18.15 Memo (tévéfilm, 88’)
20 óra: Jutalomjáték (magyarul beszélő 
magyar-angol vígjáték)

Március 4., szombat
16 óra: Animációsfilm-blokk:
LOVE (r.: Bucsi Réka, 15’)
Az égigérő fa – A küszöb (r.: Hermán Ár-
pád, Kovács Márton, Nagy Márton, 13’)
Cigánymesék: Káló, a cigánylegény (r.: 
Horváth Mária, 5’)
Egy kupac kufli – Sose együnk gombát 
reggelire! (r.: Pálfi Szabolcs, 7’)
Luther Márton élete: Úton az Úr felé (r.: 
Richly Zsolt, 13’)

17 óra: Kisjátékfilmblokk
Enyhén sós (r.: Nagy Zoltán, 24’)
Fizetős nap (r.: Bernáth Szilárd, 22’)
Mindenki (r.: Deák Kristóf, 25’)
Semmi bogár (r.: Visky Ábel, 8’)
Uchebnik (r.: Csicskár Dávid, 19’)

18.45 Szürke senkik (tévéfilm)
20 óra: A martfűi rém (magyar thriller)

Terrorizmus
Február 24. 15 óra, Kozák András Stúdió

Apák és fiúk
Február 24. 19 óra, Nagyszínpad

Carmen
Március 3., 4. és 5. 20 óra, Nagyszínpad

Február 24.
Szereted-e még…?
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Szécsi Pál-emlékest – Gergely Róbert elő- 
adása.

Február 25.
IV. Fehérvári kolbásztöltő fesztivál
10 óra, Jancsárkert
Február 25-én, szombaton lesz a IV. Fehérvári 
kolbásztöltő fesztivál a Jancsárkertben. A 
vendéglátósok disznótoros ételek gazdag 
választékával várják a résztvevőket. Sztár-
vendégekből sem lesz hiány, Benkő László, 
az Omega együttes billentyűse és Palkovics 
Krisztián jégkorongozó személyében.

V. Jótékonysági szeretetfutás
9.15, Halesz
A résztvevők két táv közül választhatnak:  
2 km és 7 km. Regisztrálni lehet a fussfe-
hervar@gmail.com címen. A rendezvényen 
befolyt összeggel az Arany János iskola gyer-
mekeit támogatják.

XXIV. Kor-Társ Nyugdíjas Ki mit tud?
10 óra, A Szabadművelődés Háza
A pályamunkákból megrendezett kiállítás 
megnyitója és eredményhirdetése.

Nosztalgiadélután
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Kötetlen zenés-táncos, tombolával színesített 
Valentin-napi, farsangi jelmezbál minden szó-
rakozni vágyónak! Információ: 30 852 8617.

Február 26.
Idegenvezetők világnapja
10 óra, Országalma
A székesfehérvári idegenvezetők minden 
esztendőben kitalálnak valami érdekeset – ez 
idén sincs másként, ezúttal mindenki kedvenc 
témáival várják az érdeklődőket. A túrákon a 
részvétel ingyenes. A résztvevők ezen a napon 
ingyen tekinthetik meg A DÖNTÉS című kiállí-
tást is a Csók István Képtárban.

Herbarius program
15 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Előadás és bemutató Gyógynövények babák-
nak és mamáknak címmel. Vendég: Lencsés 
Rita fitoterapeuta.

Farsangfarki jelmezes felvonulás és asszonyfarsang
15 óra, Belváros
A felvonulás előtt álarckészítés lesz az 
Igézőben Kamarás Emese vezetésével. 16 
órától pedig elkezdődik a belvárosi télűzés. A 
hagyományos fehérvári asszonyfarsang inno-
vációjaként az idén a babakocsis kisgyermekes 
anyukákra is számítanak, hogy egy kis farsangi 
dekorációval díszítsék a babakocsikat. A 
legötletesebb anyukákat és jelmezeket díjazni 
tervezik. 16.30-tól Mujkó mókái címmel farsan-
gi játékokat szerveznek a gyerekeknek. Ha az 
időjárás kedvező lesz, rögtönzött utcabálra is 
sor kerülhet.

Ó, felvirradt a szép óra!
19 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A Vox Mirabilis Kamarakórus farsangi 
operaparádéja. Vendégek: Zemlényi Eszter és 
Kelemen Dániel énekművészek, Varga Gergő 
Zoltán zongoraművész.

Február 27.
Kézenfogva onkológiaklub
13 óra, A Szabadművelődés Háza
Egészségügyi mérésekkel és tanácsadásokkal 
várják az érdeklődőket, de daganatokkal kap-
csolatos előadásokat is tartanak a szakemberek.

Séták az antik és modern Rómában – Fertő 
Imre úti filmjének vetítése
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olva-
sóterme
Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány Utazni jó! 
sorozata.

Zenés beszélgetés Török Mátéval
18 óra, Királykút Emlékház
Vendég a Misztrál együttes tagja.

Február 28.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Darnói Tibor Yotengrit című előadása.

Fény és árnyék
18 óra, Csók István Képtár
Esti beszélgetések A DÖNTÉS című kiállítás 
kapcsán. Beszélgetőpartnerek: Ft. Takaró Károly 
ny. tábori püspök, Molnár János festőművész, 
Tóth Norbert kurátor. A részvétel ingyenes.

Március 1.
Dombi Veronika festménykiállítása
18 óra, Árpád Fürdő
A tárlatot megnyitja Szentes Ottokár képzőmű-
vész. A kiállítás megtekinthető március 30-ig, 
minden nap 10-től 21 óráig.

Március 2.
A Kárpát-medence kerámiaművészete
16.30, Szent István Király Múzeum Országzász-
ló téri épülete
Vörösváry Ferenc, a Kárpát-medence kerámia- 
művészetét feldolgozó könyvsorozat szerkesztő-
jének Erdély és az Alföld népi kerámiaművésze-
te című előadása.

Március 3.
Toros és pálinkafesztivál
12 óra, Alba Plaza előtti tér
Immáron hatodik alkalommal kerül megrendezés-
re a magyar hagyományokat őrző Toros és pálinka-
fesztivál Székesfehérvár szívében. idén is három 
napon keresztül kóstolhatnak bele a látogatók az 
igazi falusi disznótoros ízvilágba. Finomabbnál 
finomabb toros ételek, neves magyar fellépők 
várnak mindenkire. Természetesen a legfinomabb 
pálinkákat is megkóstolhatják az érdeklődők.

Március 4.

II. Székesfehérvári székely bál
Március 4. 18 óra, Szent István Művelődési Ház
A Kárpát-medencei magyarság ünnepén lesz 
népzenei és élő zenés műsor, többfogásos 
székely vacsora, sztárvendégek és határon túli 
fellépők, Igazi Csíki Sör, áfonyapálinka, értékes 
tombolanyeremények és tánc hajnalig. Az 
idei jótékonysági bál célja a külhoni barátság 
erősítése mellett Böjte Csaba csíksomlyói 
otthonából és a székesfehérvári Szent Imre 
Iskolaházból gyermekek cseretáboroztatása, 
illetve egy kárpátaljai község és a székelyföldi 
Szentegyháza javára is gyűjtenek.

Alba Fehérvár–Kaposvári KK
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosármérkőzés.

Liszkai Teréz–Nagy Judit: Vak Béla király
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.
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Szerepel az idei költségvetésben a Szivárvány 
Óvoda felújítására vonatkozó fedezet – derült 
ki Cser-Palkovics András polgármester és az 
óvodaigazgató között történt szerdai egyez-
tetés során. Az intézmény vizesedő falainak 
problémája így hamarosan megoldódik. 
Emellett a legfőbb gondot jelentő csapadék-
víz-elvezetés korszerűsítésének kivitelezése is 
folyamatban van. 

Negyvenöt millió forintos felújítás 
indul idén a Szivárvány Óvodában. 
A két ütemben tervezett korsze-
rűsítési munkálatok jövőre is 
folytatódnak majd. Székesfehérvár 
polgármestere szerdán folytatott 
egyeztetéseket ezzel kapcsolatosan 
a Zombori úton működő intézmény 
igazgatójával. 
A Szivárvány Óvodába közel két-
száz kisgyermek jár, és az utóbbi 
időben mind a szülők, mind a 
pedagógusok aggodalmukat fejez-
ték ki, hogy a felmerült műszaki 
problémák az óvodások testi épsé-
gét veszélyeztethetik. A felújítások 
első részére már szerepel a fedezet 
a város 2017-es költségvetésében 
– nyugtatta meg a polgármester 
az intézményvezetőt. A fő gondot 
a falak vizesedése jelenti. Ennek 
orvoslására korszerű, „lélegző” 
anyaggal vakolják újra a homlokza-
tot, cserélik az épület tetőhéjazatát, 
és járdafelújításra is sor kerül.
A csapadékvíz-elvezetés is nagy 

A DÖNTÉS
című kiállítás kapcsán

Fény és árnyék

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

 2017. február 28., kedd 18.00 óra
Csók István Képtár

(Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1., I. emelet, kiállító tér)

Esti beszélgetés

.

Kiadó üzletek és raktárak
a Városi Piacon

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

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

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

38 m2 irodahelyiség;

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

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

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

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

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;

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

parkolóhely

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

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Megoldás a vizesedő falakra

problémát jelent az óvodában, de 
a felújítás jövő évi szakasza erre 
is megoldást jelent. Az óvoda a 
Zombori úton futó városi csa-
tornarendszerhez kapcsolódik. 
2018-ban az egész utcában lecseré-
lik a víziközműveket, és 280 millió 
forintos ráfordítással útfelújításra 
is sor kerül. A kiviteli tervek már 
rendelkezésre állnak, a 2018-ban 
induló víziközműcserét követően 
indulhat a kivitelezés.
A Szivárvány Óvodában az elmúlt 
néhány év során több felújítást is 
elvégeztetett már a város. 2014 és 
2015 során teljes nyílászárócsere 
valósult meg, valamint a mennyezet 
vakolatleválásait is több alkalom-
mal javították.
A Szivárvány Óvodában tervezett 
felújítások menete az előkészítő 
munkától és az engedélyeztetéstől 
függően alakul, a pontos ütemezés-
ről részletes tájékoztatást kapnak a 
szülők valamint az intézmény.
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www.magnetbank.hu

Ugye milyen fura álláshirdetés? Mert nem is az. Valami sokkal érdekesebbről 
van szó. A budapesti fair trade kávézó-bankfiók sikere után a MagNet Bank 
Székesfehérváron is különleges, többfunkciós közösségi élményteret hozott 
létre. Az új fiók a banki funkciókon túl közösségi irodaként is működik, ahová 
bárki betérhet dolgozni, tárgyalni, eszmét cserélni.

Az akár rendszeres, akár alkalmi bérlettel használható munkaállomások mel-
lett tökéletes infrastruktúra, wifi, szkenner, nyomtató, bérelhető tárgyalók, 
zárható szekrények és közösségi konyha állnak rendelkezésre, és persze 
tökéletes, inspiráló közösség, kapcsolatépítéshez is remek terep várja mind-
azokat, akik egyébként otthon dolgoznának. A bank bízik benne, hogy a 
közösségi irodával sikerül felpezsdítenie Fehérvár üzleti- és kulturális életét is. 

 „Ezúttal egy olyan innovációs műhelyt álmodtunk meg, ahol startupper-ek, 
társadalmi vállalkozók és civil szervezetek kooperálnak, ahol környezeti-
leg és társadalmilag hasznos projektek születnek, melyeket egyébként 
bankként is örömmel finanszíroznánk.” – világította meg Pozsonyi Gábor 
vezérigazgató-helyettes az összefüggést a bank általános üzletpolitikája és 
székesfehérvári újdonsága között.

A MagNet Bankot, amely Közösségi Adományozási Programjával évről évre 
ügyfeleire bízza, hogy éves nyereségének 10%-át mely civil szervezetek kap-

ják, éppen a szokásostól eltérő közösségi szemlélete teszi sikeressé hosszú 
évek óta. A sikert szakmai elismerések sora jelzi. Idén már hatodszorra büsz-
kélkedhetnek az Év Társadalmilag Felelős bankja címmel, sőt övék lett a leg-
jobb banki mobilapplikáció és a saját ügyfelei körében legnépszerűbb Net-
Bank szolgáltatás is.

Úgy tűnik tehát, nemcsak az új közösségi tér, de a banki szolgáltatások is 
– mint például a becsületkasszás számlavezetés, a segítő bankkártya, a kü-
lönleges közösségi hitel- és megtakarítási formák – joggal számíthatnak a 
fehérváriak érdeklődésére.

MagNet Közösségi Bank és Iroda
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. 
Telefonszám: +36 (1) 428 8824 

Nyitvatartás: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8:30-16:00
 Szerda: 8:30-18:00
 Péntek: 8:30-15:00

Élménytér és közösségi munkaállomások  
a székesfehérvári MagNet Bankban

dolgozz BANKBAN!

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

A Bál alapítója: VÁLASZ - Független Civilek Fehérvárért Egyesület
A műsor szervezője: Az Előadóművészetekért Alapítvány

fb.com/szekelybal.szfvarszekelybal.szfvar@gmail.com+36 20 251 9113

Jegyek és támogatói jegyek is kaphatók, elérhetőségek:

Jótékonysági cél:

Böjte Csaba csíksomlyói és székesfehérvári gyermekeinek nyári 
csere-táboroztatására, a kárpátaljai Guti Községi Óvoda felújítására, 

a székelyföldi Szentegyháza javára gyűjtünk.

Köszönünk minden eddigi felajánlást! 

Továbbra is várjuk együttműködő partnerek jelentkezését! 
Aki egyet ért a jótékonysági célokkal, egyéni hozzájárulással, termékbeli adománnyal, és 

TÁMOGATÓI JEGY vásárlásával, az alábbi számlaszámra 
való utalásával is segítheti megvalósításukat! 

Válasz – Független Fehérvárért Egyesület: 10102952-57439600-01000001

Platina kategóriás támogatóink

              Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka, 
              Juhász László önkormányzati képviselő,
              Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes,
              Horváth-Tancsa Ágnes önkormányzati képviselő.
              A program Székesfehérvár MJV, 
              és dr.Cser-Palkovics András Polgármester Úr támogatásával valósul meg. 

Gyémánt kategóriás támogatóink

Az est műsorvezetője: Kozáry Ferenc
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Vázlatszerű, mégis befejezett alkotások a Revák-féle imaginációk

Imaginációk címmel nyílt kiállítás a Munkácsy 
Mihály Általános Iskolában. Revák István 
59+2 alkotása egy hónapon keresztül lesz 
látogatható az ötvenedik tanévét ünneplő 
iskola aulájában.

Revák István pasztellrajz-kiállítása 
a művész ötvenkilencedik szü-
letésnapján nyílt meg. Az alkotó 
lapunknak elmondta: a tárlaton 
szereplő képek összessége gyakor-
latilag egy válogatás, mely képes 
ízelítőt ad a 2016-ban készült száz 
alkotásából. A képek a mindensé-
get ábrázolják, azt, hogy az ember 

Revák-imaginációk a Munkácsyban
hogyan lát maga körül, mit olvas, 
mit és hogyan álmodik, milyen 
benyomások érik. 
Az érdeklődők száz pasztellrajzon 
keresztül ismerhetik meg a festő 
gondolatait. Revák Istvántól azt is 
megtudtuk, hogy a rajzok – mint 
ahogy a cím is mutatja – imagináci-
ók. Vázlatszerűek, de mégis befeje-
zett alkotások. A festő lapunknak 
elárulta azt is, hogy sok kedvenc 
képe akad, a legkedvesebb számára 
mégis a kígyótartó napraforgó, az 
az alkotás, mely Pál Lajos verseskö-
tetéhez, kiállításához kapcsolódott. 
Revák István kiállítását Pálfalvi 
András költő nyitotta meg.
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Búcsú itt is, ott is

A Titánok célja a fiatalok tűzben tartása volt, ez teljesült a szezonban

tóth dániel

Nem bírt a MAC Budapesttel a Fehérvári Titánok 
csapata. A fiatalok együttese 4-1-es összesí-
téssel maradt alul a fővárosiakkal szemben a 
MOL Liga negyeddöntőjében, így az EBEL-ben 
induló gárda után Kóger István legénységének 
is véget ért az idei szezon.
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Rangadó jön! Lilák után, zöldek előtt

Kazai góljai kellenek majd Érden is Scsepovics (44) volt a nap hőse – így szeretnének ünnepelni az Üllői úton is a vidisek

kaiser taMás soMos zoltán

Győzelemmel hangolt a pénteki, Érd elleni 
rangadóra az Alba Fehérvár KC Mosonmagyar- 
óváron.

Nem minden idők legkönnyebb 
győzelmét aratta a női kézilab-
da-bajnokság legutóbbi forduló-
jában az Alba Fehérvár KC. Deli 
Rita tanítványai a szünetben még 
négygólos hátrányban voltak a mo-
sonmagyaróvári csarnokavatón. A 
második félidőben azonban nagyot 
küzdve, a hajrát remekül letudva 
végül 31-29-re nyert a Fehérvár. 
Ezzel pedig Kazaiék megerősítet-
ték hetedik helyüket a tabellán, 

A két legerősebbnek tartott magyar klub 
második szezonbéli rangadója következik. A 
Videoton remekül hangolt a Ferencváros elleni 
csatára, kiütötte az Újpestet.

Na, ez az év is jól kezdődik – mo-
roghatták magukban a Vidi pesszi-
mista szurkolói, amikor az Újpest 
elleni, első idei bajnoki hetedik 
percében már hátrányba is került a 
listavezető. Ez az év jól kezdődik! 
– vigyorogtak ugyanők nyolcvan-
három perccel később, amikor az 
eredményjelzőn 5-1-es hazai siker 
virított a felcsúti stadionban. 
A Vidi a két gólt és két gólpasszt 
jegyző Scsepovics vezetésével 
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Maribori edzőtáborban az Enthroners

A cél, hogy még keményebb és gyorsabb legyen a csapat

saMu Miklós

A Divízió I-re készülő Fehérvár Enthroners 
tervezett programjában összesen öt edzés 
szerepel, emellett a Maribor Generals ellen 
felkészülési meccset is játszanak a fehérvári 
koronázók. Ötvenkét játékos, köztük a két 
amerikai igazolás és a szakmai stáb utazik 
Szlovéniába.

A fehérvári amerikaifutball-csapat 
játékosai csütörtökön hajnalban 
utaznak Mariborba, ahol a szállás 
elfoglalása és az ebéd elfogyasztása 
után rögtön edzést is vezényel Pál 

Tibor Kornél vezetőedző. A négy 
nap során a tervek szerint összesen 
öt tréning és egy edzőmérkőzés (a 
Maribor Generals ellen) szerepel a 
programban. 
A vendéglátók kiváló játékerőt kép-
viselnek, hiszen az elmúlt idényben 
döntőt játszottak az osztrák Divízió 
II-ben. A következő szezonra való 
felkészülésben nagy szerepet 
játszik majd a szlovéniai négy nap, 
ezért minden este taktikai szobát is 
tartanak, ahol a legfontosabb játék-
beli elemeket beszélik át a játéko-
sok a szakmai stábbal közösen.

átrobogott a lilákon, a második 
félidőben négy gólt rúgott, és csak 
azért nem ütötte ki még jobban a 
fővárosi csapatot, mert kétszer az 
üres kaput sem sikerült bevenniük 
a csatároknak. 
Érthetően jó most a hangulat a Vidi 
háza táján, de senki nem gondolja, 
hogy szombaton hasonló köny-
nyedséggel lép át soros ellenfelén 
a Berg-csapat. Akkor ugyanis a 
Ferencvároshoz látogatnak Juhász 
Rolandék, akik ősszel 1-1-re végez-
tek hazai pályán a bajnoki címvédő 
ellen. Ha ezúttal sem kapnak ki tőle, 
akkor megmaradhat vagy nőhet a 
különbség a Vidi és a Fradi között. 
Most hat pont a fehérváriak előnye – 
idegeskedniük tehát nem nekik kell.

ráadásul a hatodik Debrecen és a 
nyolcadik Siófok is kikapott. Utób-
bi Érden, ahová pénteken látogat az 
Alba Fehérvár. Nagyon régen nyert 
a csapat a Pest megyeiek vendége-
ként. 2014. szeptemberében egy 
döntetlen jött össze, míg a leg-
utóbbi győzelemért egészen 2013. 
január 5-ig kell visszamenni az 
időben. Akkor 24-21-re nyert Érden 
a Fehérvár. 
„Kicsit EHF-kupa-hangulatot várok et-
től a meccstől, és remélem, az erősebb 
idegenbeli arcunkat tudjuk mutatni.” 
– mondta Deli Rita vezetőedző 
a klub honlapjának a pénteken 
19 órakor kezdődő találkozóval 
kapcsolatban.

Budapest 3-1-re elhúzott a négy 
győzelemig tartó párharcban. A 
szerdai, fővárosi találkozón tehát 
az életéért küzdött Kóger István 
legénysége, és bár néhány rutinos, 
válogatott játékos (Rajna Miklós, 
Orbán Attila, Erdély Csanád, Kó-
ger Dániel, Vas János) is a Titánok 

Az már korábban biztossá vált, 
hogy az EBEL-ben szereplő 
Fehérvár AV19 nem juthat be a 
rájátszásba, így a kedden Villach-
ban elszenvedett 7-3-as vereséggel 
zárta a szezont Benoit Laporte 
együttese. A Fehérvári Titánok 
számára azonban még volt esély 
az elődöntőbe kerülésre a MOL 
Ligában, igaz, ehhez kisebb 
fajta csodára lett volna szüksége a 
fiatal alakulatnak, hiszen a MAC 

segítségére sietett, nem jött össze 
a bravúr. A MAC 3-1-re nyert, és 
4-1-es összesítéssel jutott a legjobb 
négy közé.
A székesfehérvári felnőtt együtte-
sek számára tehát véget ért az idei 
évad, az utánpótláscsapatoknál 
azonban még csak most indulnak 
a korosztályos rájátszások, így 
továbbra is érdemes lesz kilátogatni 
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsar-
nokba!
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Fa Nándor nagyon büszke arra, amit elért

A kupa a magasban

Dzunics mester a magasban

Fa Nándor újra itthon

A diadal íve

kaiser taMás

néMeth krisztián

Miközben még öten az elemekkel harcolnak, 
Fa Nándor már itthon, Magyarországon tartott 
élménybeszámolót a Vendée Globe földkerülő 
versenyről. A fehérvári vitorlázó február 
nyolcadikán ért célba. Elmondta, számára 
fantasztikus a nyolcadik hely. Fegyelmezetten, 
kockázatmentesen versenyzett végig.

„Négy évvel ezelőtt elhatároztam, 
hogy ezen a Vendée Globe-on még 
ott leszek!” – kezdte Fa Nándor a 
budapesti sajtótájékoztatón. – „De 
ehhez kellett egy hajót építeni, és 
meg is kellett beszélni a családdal. 
A gyerekek azonnal mondták, hogy 
igen, a feleségem kért egy napot, 
de másnap beállt mögém, és bele-
vágtunk. Megépítettük a Spirit of 
Hungary-t. A Vendée Globe-ig min-
dent edzésnek tekintettem, például a 
Barcelona World Race-t is. Minden 
edzés volt, nekem is, a hajónak is. 
1996-ban bennem maradt a vágy, 
hogy megcsináljam azt, amire képes 
vagyok, ez pedig a száz napon belüli 
teljesítmény. Amit most sikerült 
jócskán túlszárnyalni!”
Aki nyomon követte a fehérvári 
vitorlázó elmúlt négy évét, az 
tudja, nem volt zökkenőmentes a 
felkészülés: „Több gondunk is volt. 
A legutolsó a Transat Jacques Vabre 
versenyen: elhagytam az árbocomat. 
Újra már nem volt költségvetés, így 
vettem egyet, amiből négy hónap alatt 
építettem Les Sables-d’Olonne-ban 
egyet. Büszke vagyok rá, hogy a majd 

Története során negyedszer hódította el a 
Magyar Kupát az Alba Fehérvár, miután 59-
58-ra legyőzte a Szolnokot a győri nyolcas 
döntő fináléjában. Nyolc másodperccel a vége 
előtt Lóránt Péter kosara döntött. A szurkolók a 
helyszínen és a fehérvári éjszakában is megün-
nepelték a kupagyőztes csapatot. 

Lóránt Péter hátradől, miután légiesen 
felszökken, és szemtől-szemben Vojvo-
dával lazán kosárra dob. Mesteri ívben 
száll a labda: két pont. Eggyel vezet az 
Alba. A győri Audi Aréna egyik fele 
ordít örömében, a másik elhallgat. 
Dzunics Braniszlav a levegőbe csap. De 
van még nyolc másodperc…
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Lóránt Péter hátradől, és jól megér-
demelten belekortyol a győzteseknek 
kijáró pezsgőbe. A székesfehérvári 
Városház téren dübörögnek a rigmusok 
a kupagyőztes tiszteletére. Az utolsó 
nyolc másodpercben a Szolnok kétszer 
is hibázott…
„Ennél szebben nem is lehetett volna vége!” 
– értékelt a mezőny legértékesebb játé-
kosának választott Lóránt, aki második 
fehérvári szezonjában ünnepelhette 
első trófeáját az Alba színeiben. Dzu-
nics Braniszlav csapata teljesen megér-
demelten nyerte a győri nyolcas döntőt, 
hiszen a negyeddöntőben huszonöt 
pontot vert a Zalaegerszegre, a legjobb 
négy között pedig a címvédő Körmen-
den huszonhárom ponttal lépett át.

A fináléban nem verték az eget a 
dobószázalékok, az elmúlt években 
ötvenkilenc pont édeskevés lett volna 
a győzelemhez az Olaj–Alba-derbiken. 
Persze a lényeg, hogy ősszel a bajnok-
ságban és a kupa fináléjában is legyőz-
tük a legnagyobb ellenfelet. „Gratulálok 
a csapatomnak. Nagyon büszke vagyok 
a fiúk teljesítményére!” – jött a dicséret 
a második fehérvári kupáját nyerő Dzu-
nics mestertől, aki köszönetet mondott 
a városnak, mely minden segítséget 
megadott a klubnak a siker eléréséhez.
A döntő estéjén, éjszakáján kétszer 
lépett parkettre az Alba Fehérvár. 

Másodszor már nem a pályán, hanem 
a szurkolókkal és a városvezetőkkel 
együtt a városháza Dísztermében. Éjfél 
után ott teljesedett ki a diadal íve.
„Ezért fontos a sport és annak közösségte-
remtő ereje: boldog, békés emberek jöttek 
össze, hogy a Magyar Kupát ünnepeljék, 
amit a város csapata hazahozott.” – ösz-
szegezte a győzelem és a hagyományos 
ünnepség jelentőségét Cser-Palkovics 
András polgármester.
Apropó hagyomány! Azokban az 
években, melyekben az Alba Fehérvár 
elhódította a Magyar Kupát, a bajnoki 
címet is megszerezte…

kilencvennégy nap alatt egyszer sem 
kellett felmásznom rá.”
Fa Nándor elmondta, szerinte a 
földkerekség huszonkilenc legjobb 
hajója, huszonkilenc legjobb skip-
pere állt november 6-án a rajtvona-
lon: „A mezőny fele gyorsabb hajóval 
indult. De sokan kiestek, állítólag a 
legtöbben ütköztek valamivel. Én is, 
egy élő bálnával – legalábbis így gon-
dolom. Letört a tőkesúly profilosítása, 
érdekes, hogy hátul. Ezek után komoly 
rezgéssel hajóztam tovább, főleg nagy 
sebességnél volt ez érzékelhető. Kicsit 
féltem is, hogy ne legyen nagyobb baj, 
de nem lett. Az én versenyem úgy 
sikerült, ahogy terveztem. A meteotak-
tikám bevált, és ez nagyon fontos volt. 
Ezekből a hajókból akkor lehet kihozni 
a maximumot, ha jó felé hajózik az 
ember, vagyis kihasználja a különböző 
ciklonokat.”
A magyar versenyző ki is hozta 
a maximumot a Spirit of Hunga-
ry-ből. Elmondása szerint nem na-
gyon hagyott bent időt a „pályán”, 
és nagyon büszke arra, amit elért: 
„Ez a nyolcadik hely nekem fantasz-
tikus. Akik mögöttem jönnek, jöttek, 
azok mind gyorsabb hajóval indultak. 
A meteotaktikával vertem meg őket. 
Nagyon fegyelmezetten versenyeztem. 
Nem kockáztattam egyszer sem.”
Fa Nándor vélhetően ezzel a 
bizonyos 93 nap 22 óra 52 perc 
9 másodperces teljesítménnyel 
befejezettnek tekinti a Vendée 
Globe-kalandot, hiszen elmondta: 
visszavonul a versenyzéstől.
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00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Munkaügyek. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

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

12:10 Kertészműsor. Vendég: 
Németh László

13:10 Gazdikereső. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi 
(HEROSZ)

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

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

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival. Benne: kultúra, 
egészségügy, sport 

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

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. 
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00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Heti hírmagazin 
Romhányi Anikó 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ, 
többszöri kapcsolás a 
Fehérvári kolbásztöltő 
fesztivál helyszínére

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

08:40 Kineziológiával a 
hatékony tanulásért 
– Stettler Melinda és 
Koller Krisztián

09:10 Pénzügyi konfliktusok 
a párkapcsolatban. 
Vendég: Séllei Györgyi 
és Galántai Gergő

10:10 Ami a fogyást 
megakadályozza…. 
Vendég: Mezei Tünde 
és Antal Vali

11:10 Vasárnap lesz az 
idegenvezetők világnapja 
– Idegenvezetés a 
mindennapokban

12:10 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos. Többszöri 
kapcsolás a Velencei 
Karnevál helyszínére

13:40 Ép testben jó lélek. 
Vendég: Pletser Ádám

14:10 A társadalom működése. 
Vendég: Rózsás Ildikó

15:10 A technológia és 
a világ csodái

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 

Romhányi Anikó 
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 Portré. Vendég: 
Deák Bill Gyula

09:10 Portré. Vendég: 
Török Ádám

10:10 Gimnáziumi felvételi. 
Vendég: Kókány Anna

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

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

15:10 Városgondnoksági hírek 
15:40 Fehérvár TV –

műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató

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

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

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival              

21:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 2. 25. szOMBat

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor    

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

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival. 
Benne: kultúra, 
egészségügy, sport

 21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Sárbogárd 2017-
es tervei. Vendég: 
Sükösd Tamás

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

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

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival. Benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

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

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

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

11:10 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

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

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

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival. Benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

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

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

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival. 
Benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Szakonyi Károly

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

Lajos. Vendég: Mártonné 
Máthé Kinga

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	 IV.	Kolbásztöltő	fesztivál	
20:50 Szécsi Pál-emlékest
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45	 Köztér	–	ismétlés	
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Február 28. 20:20 Mohácsi busók Székesfehérváron

2017. 2. 25. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Heinczinger Mika, 
Csomortáni Gál László

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Sohonyai Edit

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Köteles	Leander
14:05 A DÖNTÉS
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Csertáné 
Bohn Judit, Cserta Gábor, 
Ácsné Cserta Judit

	 és	Mödlágl	Cserta	Kata
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Fehérvári Titánok 

– MAC Budapest 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:10 A Fehérvár TV archívumából
17:40 XII. Székesfehérvári 

Lecsófőző	Vigasság
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Cserta 
Gábor, Ifj. Cserta Gábor 
és Cserta Balázs

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

magazin 
19:50 Lincoln – amerikai 

sorozat 3. rész (12)
20:50 Érd – Alba Fehérvár KC 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2017. 2. 26. VASárnAp 2017. 2. 27. Hétfő 2017. 2. 28. Kedd 2017. 3. 1. SZerdA 2017. 3. 2. CSüTörTöK 2017. 3. 3. pénTeK

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Cserta 
Gábor, Ifj. Cserta Gábor 
és Cserta Balázs

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Sohonyai Edit

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Medveczky Ádám
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00 Táncpercek
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Csertáné 
Bohn Judit, Cserta Gábor, 
Ácsné Cserta Judit

	 és	Mödlágl	Cserta	Kata
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Ferencváros – Videoton 

FC	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:10 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

sorozat 4. rész (12)
20:50	 Atomerőmű	SE	–	Alba	

Fehérvár kosárlabda-
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 Kvantum – tudományos 

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

14:50 Aqvital FC Csákvár 
– Szeged 2011 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Csonki István

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

Dávid Tamás. Vendég: 
Gemeiner Lajos

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Alba	Máv	Előre	–	Pécsi	

VSE	kézilabda-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! 
– 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 
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Gemeiner Lajos

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Mohácsi busók 

Székesfehérváron
20:50 A DÖNTÉS – Esti 

beszélgetések
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

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

Lajos. Vendég: Spanyárné 
Halász Szilvia

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Virtuózok és az Alba 

Regia Szimfonikus 
Zenekar

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! – ism.
10:45 Bajnokok városa 

– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: Spanyárné 
Halász Szilvia

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos. Vendég: 
Szakonyi Károly

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Corvinus	Beetető
21:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése


