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Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati
képviselője május 4-én,
csütörtökön 17 órától 19 óráig
várja a körzetben élőket a
Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatti épület emeletén
található irodájában.
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Mi a célja a nemzeti konzultációnak? 2. rész
Nagy Zoltán Péter

2017-ben több kérdés fogalmazódott meg a
kormány részéről, melyekre választ szeretnének kapni, illetve szeretnék megismerni a
magyarok nézeteit. A nemzeti konzultációról
és annak főbb pontjairól kérdeztük Fehérvár országgyűlési képviselőjét, a honvédelmi miniszter helyettesét, Vargha Tamást. Beszélgetésünk
első részét múlt heti újságunkban olvashatták.
Most a konzultáció kérdéseinek részletezésével
foglalkozunk.

Akkor fussuk át a konzultáció kérdéseit, amiben a kormánynak már
határozott véleménye van!
A Brüsszellel vívott harcokhoz a magyar emberek támogatását kérjük.
Az Állítsuk meg Brüsszelt! címmel
indított nemzeti konzultációban
hat kérdést teszünk fel. Mindegyik
kérdés tulajdonképpen a nemzeti függetlenségről és a nemzeti
szuverenitásról szól. Igen, ezekben
a kérdésekben a kormánynak és a
kormánypártoknak határozott véleménye van, de szeretnénk lehetőséget adni a magyar embereknek is,
hogy elmondhassák véleményüket.
Az első kérdés a rezsicsökkentésről
szól. Hol sérülhet ez a tipikusan magyar program?
Brüsszel a hatósági energiaárak
eltörlésével gyakorlatilag a rezsicsökkentés eltörlésére készül, ez a
multiknak kedvezne, és a magyar
családok rezsidíjai így ismét az

egekbe emelkedhetnek. Meg kell
védenünk a rezsicsökkentést!
A második kérdés a bevándorláspolitikáról szól, amire az ellenzék azt állítja,
olyan nincs is.
Brüsszel elképzelése sokkal korábban bekövetkezik, mint azt hinnénk,
ugyanis ez év közepére ki akarja
kényszeríteni a betelepítési kvótát,
arra akar kényszeríteni, hogy bontsuk le a fizikai és a jogi határzárat, és
engedjük be a migránsokat. Nagyon
fontos az emberek támogatása, hogy
szembe tudjunk szállni Brüsszellel és
a bevándorláspárti erőkkel.
Lehet, hogy rosszul gondolom, de
mintha a harmadik és negyedik kérdés
is inkább a migrációról szólna, amikor
az egyes nemzetközi szervekkel szembeni fellépést fontolgatják.
E két kérdés a migránspárti
külföldről pénzelt szervezetekről
szól, akik segítik a tömeges illegális
bevándorlást, és még pénzt is keresnek rajta, ezért a tüntetésekkel
és a sorozatos támadásokkal megpróbálnak nyomást gyakorolni a
józanul gondolkozókra és a magyar
bevándorláspolitikára.
Ezekben a kérdésekben létezik partner
európai ország?
A visegrádiak, Csehország, Lengyelország és Szlovákia egyértelműen partner, de azt hiszem, sokat
mond, hogy a Magyarország mellé
ritkán álló Románia is osztja a
magyar kormány álláspontját.

Nyilván összefügg minden mindennel.
Nyugat-Európában a migránsokat sok
politikus a kiöregedőben lévő társadalom potenciális munkaerejének tekinti.
Ez legyen a nyugat-európai országok ügye, hiszen nekik is joguk van
nemzeti ügyeiket rendezni!
Brüsszel e témákban is el akarja
venni a döntés jogát a tagállamoktól. Nem szabad engedni, hogy
Brüsszel diktálja nekünk, hogy milyen gazdaságpolitikát folytassunk,
és mennyi adót fizessünk. Továbbra is mi magunk akarunk dönteni
a magyar gazdaság jövőjéről és
az adócsökkentésekről. Amióta
Magyarország saját útját járja, a
gazdaság erősödik, csökkennek az
adók és nőnek a bérek.
Azt kérjük az emberektől, hogy
akinek fontos a nemzeti függetlenség, aki meg akarja védeni a rezsicsökkentést, aki meg akarja állítani
Brüsszel elhibázott bevándorláspolitikáját, az töltse ki a nemzeti
konzultációs kérdőívet, és ezzel
támogassa a kormány küzdelmét!
De várjuk az ellenvéleményeket is!

Jövő heti, május 11-i lapszámunkban
Törő Gábor országgyűlési képviselővel beszélgetünk a nemzeti
konzultációval kapcsolatban. Törő
Gábor ugyanebben a témában a
Fehérvár Televízió vendége lesz május
10-én, szerdán az Esti mérleg című
műsorban.

Több milliárd a megyei beruházásokra Forgalomkorlátozások a ballagás napján
Dávid Renáta
Több milliárd forintos fejlesztések indulnak el a
megyében. A Megyei Közgyűlés elnöke ismertette a százharmincnégy nyertes pályázatot,
melynek többségét a települések nyújtották be.

Közlekedés-, egészségügy fejlesztés és
energetikai korszerűsítés – többek között
ilyen fejlesztések kezdődnek meg a megyében a következő időszakban. Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
a projekt ismertetésekor úgy fogalmazott:
„Történelmi pillanathoz érkeztünk.”
Hozzátette, eddig összesen 4,5 milliárd
forint sorsáról születtek döntések. A
pályázatok elbírálásánál előnyt jelentett,
ha azok a déli térségből érkeztek, hiszen
mint a megyei közgyűlés elnöke fogalma-

zott, kiemelt cél a térség felzárkóztatása.
Kiemelte: „A következő hónapokban az eddigi
összegen felül plusz húsz milliárd forint jut a
településeknek.”
Székesfehérvár fejlesztéseire hatvannégy
milliárd forint jut majd, melyeket a következő években valósítanak meg és ezeknek
köszönhetően a város egy teljesen más
dimenzióba fog kerülni - fogalmazott Törő
Gábor, országgyűlési képviselő, aki azt is
elmondta, a megye déli térsége gazdaságilag is felzárkózik, Sárbogárdon például
kerékpárutakat létesítenek, fejlesztik a
belterületi vízrendezést, Enyingen pedig az
energetikai korszerűsítés kerül a középpontba. A fejlesztések jelenleg hatvankilenc települést érintenek, de azok az
önkormányzatok, melyek nem nyújtottak
be pályázatot, még augusztusig megtehetik.

A végzős osztályok együtt vonulnak
át a városon a központi ballagás
helyszínére, az ő elhaladásuk miatt
útlezárásokkal kell számolniuk a
gépkocsival közlekedőknek.
Május 6-án, szombaton 8.00 órától
11.00 óráig szakaszosan lezárják az
alábbi útvonalakat:
Szabadságharcos út – Mátyás király
körút – Ady Endre utca – Jókai Mór
utca,
Várkörút – Petőfi Sándor utca –
Kossuth Lajos utca,
Prohászka liget – Lakatos utca,
Gyümölcs utca – Budai út – Deák
Ferenc utca,
Prohászka Ottokár utca – Budai út,
Zichy liget – Mészöly Géza utca.

A Teleki Blanka Gimnázium
épületének belső homlokzati
felújítása miatt a intézmény
tanulóinak ballagására a Szent
István téren kerül sor. Emiatt az
alábbi forgalomkorlátozásokra
kell számítani:
Május 5-én, pénteken 18 órától,
május 6-án, szombaton 12.25 óráig lezárják a Szent István téren
a Fejér Megyei Önkormányzat
előtti parkolót.
Május 6-án, szombaton 10.20
órától 10.40 óráig, valamint 12.10
órától 12.25 óráig lezárásra kerül
teljes szélességében a Budai út
Vörösmarty tér Prohászka Ottokár út közötti szakasza.
Május 6-án, szombaton 10.20 órától 12.25 óráig lezárják a Szent
István tér teljes területét, vagyis
a Budai út és a Petőfi Sándor
utca közötti útszakaszt, valamint
a Papi Otthon mögötti átkötő
útszakaszt.

Fejér megye önkormányzata, országgyűlési képviselői, a történelmi egyházak vezetői, a megye
településeinek polgármesterei és a közélet szereplői köszöntötték a 2017-es megyenapot,
amelynek a Szent György-heti Vigasságok keretében Mór városa adott otthont. Ezen a napon
adták át a Fejér Megye Díszpolgára kitüntetéseket, amelyben Balsay István és Bogárdi Szabó
István református püspök részesültek.
V. L.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: fejer.hu

Megyenap Móron

Az összes végzős diák részvételével a Városház
téren zajló városi ballagás, valamint a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium Szent István
téren megtartásra kerülő ballagása miatt az
autósoknak több fehérvári úton forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.

Tizennyolc iskola ötvenkilenc osztályából ezerötszáz diák közös ballagására kerül sor május
6-án. Az ő tanáraikat köszöntötték hét elején az Órajátéknál.

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

3

Zöld út a tudásközpontnak

Vakler Lajos
A pénteki közgyűlésen egy fehérvári tudásközpont támogatásáról is döntött a képviselőtestület. A beruházás eredményeként egy olyan
centrum jöhet létre a Budai úton, mely az Alba
Regia SC utánpótlás edzései és mérkőzései
mellett diáksport események helyszíne lehet
és oktatási, valamint tudományos célokat is
szolgál. A képviselők zárt ülésen döntöttek a
Gaja-híd felújításáról és az Arany János utca
közműfejlesztéséről és útburkolat cseréjéről.

Az új létesítmény az Alba Regia SC utánpótlás edzései és mérkőzései mellett diáksport események helyszíne is lehet

egyeztetés a repülőtér jövőjéről a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
szakembereivel. Tanulmányterv
készült a sport és üzleti célú reptér
megvalósítására, amely 11-12 milliárd forintos fejlesztést jelentene.
Mindez magában foglalná az ipari
park közműveinek és összekötő
útjainak kiépítését is. A közgyűlés
döntött a Modern Városok prog-

Megújul a csapadékvíz-elvezető rendszer a Felsővárosban
László-Takács Krisztina
Fontos beruházások indulnak Felsővárosban,
amelyek megvalósítása komfortosabbá teszi
az ott élők mindennapjait és környezetvédelmi
célokat is szolgál. A fejlesztések két ütemben,
uniós támogatásból valósulnak meg.

Hamarosan megkezdődik a belterület
védelmét szolgáló zárt rendszerű csapadékvízelvezető rendszer kiépítése,
illetve egyes szakaszokon átépítése.
A cél, hogy a vízkárokkal veszélyeztetett területeken fejlesszék a csapadékvíz-elvezető infrastruktúrát.
Az első ütem munkálatai a Zámoly
utca 3-5. szám előtti – már megépült
– hordalék-kiemelő műtárgytól a
Kertalja utca 8. szám előtt létesí-

tendő tervezett hordalék-kiemelőig
tartanak.
Ez a beruházás 222,7 millió forint
uniós támogatásból valósul meg, és
az alábbi felsővárosi utcákat érintik:
Koppány utca, Kertalja utca, Zámoly
utca. A munkálatok egyes szakaszokon az útburkolat és a járdák
felbontásával, valamint a vízelvezető
árkok felújítása során azok környezetének átépítésével járhatnak. A
helyreállítás folyamán az eredetivel
azonos műszaki szintű rehabilitáció
valósul meg.
Székesfehérvár Önkormányzata és
a kivitelezési munkák elvégzésével
megbízott Colas Alterra Zrt. a területen lakók megértését kéri az építéssel
járó kellemetlenségért.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát
képező 7329 hrsz-ú ingatlanon található Székesfehérvár, Sóstói Kilátó kilátótornyának távközlési célú bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2. irodában, tel:
22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 9., kedd 12 óra.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

ramhoz köthető kiemelt beruházással, a Középiskolai Campus-szal
kapcsolatos feladatokról is. 2017.
augusztus 31-ig el kell készülnie
az engedélyezési tervnek, míg a
kiviteli terv elkészítési határideje
2018. március 31.
A képviselők támogatták egy olyan
egyedülálló tudásközpont létrehozását, amely Székesfehérvár önkor-

Szépítő szépkorúak

Fotó: Kiss László

A közgyűlés a „Székesfehérvár
Közbiztonságáért” díja átadásával
kezdődött. Székesfehérvár polgármesterétől Dr. Teveli Zsolt rendőr
százados és Farkas Bozsik Gábor
tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági
felügyelője vehette át az elismerést.
A nyílt napirendi pontok között a
képviselők elfogadták a javaslatot,
hogy a Gyulai Memorial Atlétikai
Magyar Nagydíj verseny megrendezésére három évre, a 20172019-es évekre kössön támogatási
szerződést a város a szervezőkkel. Az Alba Airport Fejlesztő és
Üzemeltető Kft. 2016. évi éves
beszámolója kapcsán a repülőtér
jövőjéről is tárgyalt a közgyűlés. A
következő időszakban a döntések
visszakerülnek a város kompetenciájába és folyamatos lesz az

mányzata, a Corvinus Egyetem és
az Alba Regia Sport Club együttműködésével valósulhat meg. A
tudásközpont egyszerre szolgálná
az oktatási, sport és tudományos
életet és a konferencia turizmust.
A TAO pályázat beruházásának
keretében egy olyan intézmény
jöhet létre a Budai úton, mely az
Alba Regia SC utánpótlás edzései
és mérkőzései mellett diáksport
események helyszíne is lehet, s
emellett otthont adhat a nemzeti
együttesek mérkőzéseinek is.
A nyílt napirendi pontokat követően Buth Sándor képviselő intézett
kérdést a közgyűléshez az 1.számú
Lakásszövetkezet működésével
kapcsolatban, amely a képviselő
szerint átláthatatlan és jelentős
indulatokat gerjeszt a tagság
körében. Válaszában Székesfehérvár polgármestere elmondta,
hogy az önkormányzatnak nincs
hatásköre a lakásszövetkezetekkel
kapcsolatban, azonban fontos,
hogy véleményt alkosson egy
olyan témáról, amely sok embert
érint a városban. Cser-Palkovics
András polgármester jelezte, hogy
az önkormányzat
kész bármilyen helységet biztosítani a lakásszövetkezeti ügyek megtárgyalására és közmeghallgatás
megtartását javasolja a témában.

Az Öreghegyen több civil és nyugdíjas szervezet vállal rendszeresen környezetszépítő akciót.
Múlt héten az Öreghegyi Nyugdíjas Klub szervezett önkéntes munkát. A lakók már negyedik éve
tartják rendben a Bory-teret és környékét. A csoport tagjai bokrokat metszettek, gazt szedtek,
gereblyéztek és nagyon sok szemetet összegyűjtöttek.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Mai és régi építősök,
támogassátok az ARÉV
Baráti Kör Egyesületet!
Adószám: 18495717-1-07

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.
1% a Gyermekekért.
JÓT TENNI KÖNNYŰ!

A

„Vigyázó kéz”

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Gyermekvédelmi Egyesület
kéri a GYERMEKBARÁTOK
támogatását az szja 1% felajánlásával.
Adószám: 18489822-1-07
Honlap: www.vigyazokez.hu
Tel.: 06/30/906-9148
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Ezreket mozgatott meg a VII. Sportmajális
Dávid Renáta

Az elmúlt évekhez hasonlón hetedjére is
nagy sikert aratott a Fehérvári Sportmajális.
Több ezren vettek részt a Regionális Atlétikai
Központ programjain, a rendezvénynek még az
időjárás is kedvezett, gyönyörű napsütésben
élvezhette mindenki a sport örömét.

A hagyományokhoz hűen idén is a
Petőfi szobortól indultak a felvonulók, hogy aztán a városon át menetelve együtt szórakozhassanak a
munka ünnepén.

Többek között Crossmajális,
Streetball majális, sportegyesületek bemutatkozása és kulturális
produkciók szerepeltek a kínálatban. A résztvevők emellett
a Székesfehérvári Érzékenyítő
Program keretében paralimpikonokkal ismerkedhettek meg és
kipróbálhattak néhány parasportot is. A rendezvény elengedhetetlen „kellékei” között idén
is helyet kapott a virsli és a sör,
no meg persze a legízletesebb
kolbászok.

Fotók: Simon Erika

A felvonulók az Alba Fehérvár Kosárlabda Csapat kíséretével sétáltak a Bregyó közi Ifjúsági
Sportközpontig

Többen a régi Majálist idézték fel. Volt, aki sportolni akart, a gyerekek pedig a játékoknak és a
vattacukornak örültek a legjobban.

Többé nem kell elhagyni a várost, hogy kipróbálhassuk a vízi sportokat. A VII. Sportmajális
program keretében az első hajó is kifutott a Csónakázó-tóra.

A lányoké volt a terep a streetball pályán

A megnyitó napján több mint ötszázan vették igénybe a tavat

A hoki nemcsak télen, nyáron is hódít
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Florália Gorsiumban

Novák Rita

Mindkét nap délelőtt 11 óra körül
hajtott be az ókori város területére
a császári különítmény, lovas hintóját sok száz ember vette körül,
igazi sorfal várta őt Gorsiumban.
202-ben Septimus Severus császár
uralkodásának tíz éves évfordulóját ünnepelte meg Gorsiumban.
Amikor a keleti hadjáratról vis�szatért, nem a fővárosba vezetett
az első útja, hanem Pannóniába,
mert ez a provincia segítette őt
annak idején hatalomra. Ennek
a látogatásnak az emlékét őrzi a
régészeti park. A császári bevonuláson túl életre keltek az egykori
Pannónia ünnepei és mindennapjai is, hiszen volt ókori menyegző
és számos korabeli harcászati
formával is megismerkedhettek a
látogatók.
A tavaszünnepen színházi előadás is színesítette a programot.
Hatalmas sikerrel mutatták be
Arisztophanész A békák című drámája nyomán a Békétlenek alvilági
komédiát. A darabot Matuz János

Fotók: Bácskai Gergely

Több mint kétezer évet ugorhatott vissza az
időben az, aki az elmúlt hétvégén Gorsiumba
látogatott. A régészeti parkban tavaszköszöntő ünnepre várták az érdeklődőket. A
hétvégén a tízezret is meghaladta a látogatók
száma.

Hatalmas tömeg fogadta a császárt Gorsiumban

sök Márta, Komlódy Márk, Szabó
Miklós Bence és Kovács Máté, valamint diákszínészek játszottak. A
zenét a Fehérvári Versünnepről is

Tánccsoport is részt vett. Matuz
János lapunknak úgy nyilatkozott,
a darab egyfajta Best of Székesfe-

hérvárként is értelmezhető, hiszen
a városban nagyon sok a tehetség,
ezért szívesen dolgozik velük.

Somorjai Ferenc hangversenysorozat
Vakler Lajos
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évről évre
kamarazenei hangversenysorozattal tiszteleg
Somorjai Ferenc zenepedagógus, karnagy,
hangverseny szervező emléke előtt.

Az ókori menyegző hagyományait is felelevenítették a Tavaszünnepen

jól ismert fiatal tehetség, Ferenczy
Nagy Boglárka írta, de a produkcióban a Székesfehérvári Ifjúsági
Fúvószenekar és a Megadance

Fotó: Simon Erika

írta és rendezte, melyben a Vörösmarty Színház művészei, Keller
János, Kelemen István, a Szabad
Színház társulatának tagjai, Tör-

A hangversenysorozat nyitóestjén,
a Szent István Művelődési Házban,
a klasszikus, a romantikus és a
20. századi zene jeles mestereinek
műveiből válogatott műsorral lépett
a fehérvári komolyzene kedvelők
népes közönsége elé az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar. Az est hang-

versenymestere, az Artisjus-díjas,
Bujtor Balázs hegedűművész volt,
míg szólistaként Maróth Bálint
gordonkaművészt, a bécsi Haydn
Sinfonietta Zenekar szólamvezetőjét köszönthettük. A koncerten
Giacchino Rossini hangulatos
C-dúr szonátája, Luigi Boccherini
virtuóz G-dúr gordonkaversenye,
Csajkovszkij orosz népdalokat
feldolgozó Andante cantabile című
műve, Britten klassziku, Simple
Symphony vonós szimfóniája és a
Gerswin komponálta világsiker, az
Altató dallamai csendültek fel.

A római katonák sem hiányozhattak az ünnepről

A nyitóest méltó volt Somorjai Ferenc emlékéhez

FehérVár
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Fotó: Simon Erika

„Egy család – három iskolateremtő művész” Ötven éves a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar

A Nyitrai utcai Közösségi Házban köszöntötte a Magyar Katonazene napját a Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar. A vendégek a katonazene magyarországi történetét ismertető előadásokat
hallhattak, majd a Helyőrségi Zenekar koncertjén csendültek fel a legnépszerűbb dallamok. V. L.

Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni alkotásaiból nyílt kiállítás a kápolnásnyéki
Halász-kastélyban. Az anyag a XIX. század végétől egészen az 1950-es évekig, több történelmi
korszakon ível át. A művek a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai.
Különlegessége a kiállításnak, hogy jobbára olyan művek láthatóak, amelyek az elmúlt fél évszázad során nem hagyták el Szentendrét. A festményeket, szobrokat és gobelineket magában
foglaló Ferenczy-tárlat jövő áprilisig lesz látható a Fejér megyei településen.
L. V.

Fotó: Simon Erika

Kép: Zsiday Ádám

Arcok és álarcok

Bagó Bertalan a Vörösmarty Színház művészeti vezetője és Klotz Miklós fotóművész azonos
hullámhosszon. A két alkotó vénával megáldott ember, gyermekkori barátként, hasonlóan
gondolkodik a képi világról, a pillanat művészetéről.
V. L.

A Fehérvár Televízió műsora május 6-tól 12-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 5. 6. SZOMBAT

2017. 5. 7. VASárnAp

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: Schéda
Szilvia. Vendég:
Azurák Csaba
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Verók Attila
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: KovácsVarga Orsolya
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bocsi Andrea
14:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Táncvarázs – Főnix
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:35 X. Fehérvári Ének
Nemzetközi Ifjúsági
Énekkari Találkozó
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: LászlóTakács Krisztina
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Lincoln – am. sorozat
3. rész (12)
20:40 Hőlégballon Karnevál 2016
21:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

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: Schéda
Szilvia. Vendég: LászlóTakács Krisztina
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Azurák Csaba
11:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Verók Attila
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 Virtuózok – Csodabogarak
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: KovácsVarga Orsolya
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A teremtés – oratórium
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendégek: Tóth
István, Ocsenás Katalin
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Lincoln – am. sorozat
4. rész (12)
20:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:15 A hét hírei
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Hét hírei ismétlése

2017. 5. 8. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed – ismétlés
11:15 A Fehérvár televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
11:50 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
14:50 Aquital FC Csákvár –
HR Rent Kozármisleny
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendégek: Tóth
István, Ocsenás Katalin
17:00 Üzleti negyed
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Gáspár Péter
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A teremtés – oratórium
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:15 Képes hírek

2017. 5. 9. Kedd

2017. 5. 10. SZerdA

2017. 5. 11. CSüTörTöK

2017. 5. 12. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! 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:
Gáspár Péter
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bozai István
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában
21:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 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: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bozai István
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Barna Béla
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Portrék a Királykúton
– ismétlés
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Barna Béla
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:
Cseke András
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Közéleti és Kulturális
Szalon – ismétlés
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 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:
Cseke András
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Vollenter István
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 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 6. 17:35 X. Fehérvári Ének Nemzetközi Ifjúsági Énekkari Találkozó
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közéleti hetilap

Lemezbemutató és hagyományőrző nap
Programok május 5-től 14-ig

Szabó Petra
Május 5.
Nemzetiségi és hagyományőrző nap
10.30, Felsővárosi Általános Iskola udvara
Népi játszótér, népi versenyek, kézműves foglalkozás, mesejáték, diákszínpad
kulturális bemutatókkal, előadások várják
az érdeklődőket, 16 órától táncház majd
élőzenés mulatság.
Hubay Miklós - Magony Imre: Római karnevál
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Május 7.
Gálaműsor a Táncművészet Világnapja
alkalmából
16 óra, Vörösmarty Színház
A felnőtt csoport mellett közreműködik az
Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportja,
akiktől a felvidéki Magyarbőd település táncait
láthatjuk.
Május 8.
A magyar kézműves fagylalt napja
Idén is lehet féláron fagyizni. Székesfehérváron
több cukrászda is csatlakozott a kezdeményezéshez. Részletek: www.szekesfehervar.hu.

Beszélgetés Kelemen Istvánnal
18 óra, Királykút Emlékház
A beszélgetős est házigazdája Bakonyi István, a
belépés díjtalan.
Május 10.
Pesti nő - könyvbemutató
18 óra, Új Magyar Képtár
Izsó Zita és Bach Máté könyvének bemutatója.
Május 11.
Vörös Tamás Project
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Szabadtéri lemezbemutató koncert.

Május 14.
Születés hete
09.30, A Szabadművelődés Háza
Az előadásokon túl egész nap lehetőség lesz a
Székesfehérvári Babahordozó Klub hordozóeszközeit megnézni. A program ingyenes.

Gyereksarok

Május 13.
Kert-Expo
08 óra, Bregyó közi Regionális Atlétikai
Központ
Dísznövény termesztők, kertépítők, háztáji
gazdák, kézművesek kínálják portékáikat.
Programok: Bonsai és retrogép kiállítás, állatsimogató, szalmaugráló és vidámpark.
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A Barátság mozi műsora:
Kincsem
Május 5. és 9. 18 óra, május 6. 16 óra,
május 12. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Tűnj el!
Május 6. és 9. 20 óra
Feliratos amerikai thriller.
A tökéletes gyilkos
Május 5. és 8. 20 óra, május 6. 18.15
Magyar krimi.

Tavasztündér
Május 6. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtár
Kézműves foglalkozás.

Május 12.
Papp-Maklári Éva estje
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az eseményen a költővel beszélget, és a tárlathoz bevezetőt mond Bobory Zoltán. A kiállítás
június 2-ig tekinthető meg.

FehérVár

Amerikai pasztorál
Május 8. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai filmdráma.

Anyák napi készülődés
Május 6. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtár
Kézműves foglalkozás.

Testről és lélekről
Május 11. 18 óra
Magyar játékfilm.

Lázár Ervin - Lázár Zsófia - Nagy
Judit: Bogárka-Land
Május 7. 11 óra, Igéző
Interaktív mesejáték.

Julieta
Május 11. és 13. 20 óra, május 12.
18 óra
Feliratos spanyol filmdráma.

Mágikus és mulatságos – Edu-Show
Május 14. 11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.

Lengemesék
Május 13. 16 óra
Magyar rajzfilm.

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

6,9 a Richter-skálán
Május 13. 18 óra
Feliratos román-bolgár vígjáték.

A Vörösmarty Rádió műsora május 6-tól 12-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 5. 6. szOMBat
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Napindító. Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
08:30 Hogyan hagyjuk
abba a rágódást?
Vendég: Garai Orsi
09:10 „Teremthet-e a függőség
függetlenséget?” Vendég:
Kozma-Vízkeleti Dániel
10:10 Vendég: Antal Vali
11:10 Leányálom: A
ceremóniamester.
Vendég: Kovács Kata
12:10 Herbarius-túrák
és aktualitások a
növényvilágból. Vendég:
Lencsés Rita
13:10 Műsorvezető: Cseke
András. Témák:
aktualitások, érdekességek
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

2017. 5. 7. Vasárnap

2017. 5. 8. Hétfő

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
00:05 Válogatás az elmúlt
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
hét műsoraiból. Benne:
06:00 Hírek
félóránként hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
08:00 Félóránként friss hírek,
Gemeiner Lajos és Németh
Gábor. Benne: félóránként
időjárás és közlekedési
friss hírek, programajánló,
információ.
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, hallgatók
08:10 Aktualitások és
születésnapi köszöntése,
érdekességek.
kék hírek és információk
08:10 Közélet és a nap témája
Műsorvezető: Heiter
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Dávid Tamás
Műsorvezető:
Vendég: Hájer Gergő
Schéda Zoltán
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
11:10 Bakelit. Vendég: Hajnal
Szerkesztő: Bóna Évi
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
Roland, DJ. Zsiráf
műsor.
12:10 Dicsértessék a Jézus
13:10 Gyógynövények
Krisztus – Katolikus műsor 14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
13:00 Hírek
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
13.10 Műsorvezető: Cseke
Bokányi Zsolt. Vendég:
Kernya Mariann
András. Témák:
17:10 A Koktél magazinműsor
aktualitások, érdekességek
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
16:00 Rebi & Dodó
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
Szerkesztő: Heiter
20:05 Koktél – színes
Dávid Tamás
17:40 Sport. Szerkesztők:
beszélgetések
Németh Gábor és
Sasvári Csillával
Somos Zoltán
18:10 Fejér zene
23:10 Válogatás az elmúlt hét
19:10 Vadász magazinműsor
20:00 Hírek
műsoraiból. Jóban20:10 Koktél – színes
rockban. Szerkesztő:
beszélgetések
Sasvári Csillával
Bokányi Zsolt és
23:00 Aktuális – napi hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
23:10 Tartson Mits Mártonnal!
00:00 Hírek

2017. 5. 9. Kedd

2017. 5. 10. szerda

2017. 5. 11. CsütörtöK

2017. 5. 12. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
Palkó Zsuzsanna és Schéda
Zoltán. Benne: félóránként
friss hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
08:10 A család és a nap témája
09:10 Aktualitások. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
10:10 Tízórai. Fitt-tipp
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor.
13:10 Vakolat – építkezők
magazinja.
14:10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Diákkedd
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója.
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
17:40 Sport. Szerkesztők: Németh
Gábor és Somos Zoltán
18:10 Vörösmarty kocka
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos és
Németh Gábor
08:10 Kultúra és a nap témája
09:10 Civilmagazin és
a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Fogadóóra és a nap témája
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
13:40 A nap témája
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Hangvilla – magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp –
magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója.
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Motorsport –
magazinműsor. Vendég:
Debreczeni Dávid
19:10 A pszichológus válaszol.
Vendégek: Fischer
Imre és Egey Tímea
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08:10 Életmód és a nap témája
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója.
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi
vetélkedő
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos és
Németh Gábor
08:10 Szabadidő – hétvégi
ajánlatok a könnyed és
hasznos kikapcsolódáshoz
08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és
a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők: Bokányi
Zsolt és Heiter Dávid Tamás
17:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt
20:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
23:05 Tartson Mits Mártonnal!

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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Minden igényre van falfesték

akik több száz színárnyalatban
is tudják produkálni ugyanazt
a minőséget. Keresztes Tibor
szerint a táblafesték szinte bárhol
megállja a helyét. „Egy gyerekszobában kiváló lehetőséget ad, hogy a
srácok kiéljék kreativitásukat anélkül, hogy újra kéne festeni az egész
szobát. Erre a táblafestékre ugyanis
ugyanúgy lehet krétával rajzolni,
írni, mint a jól ismert írótáblákra,

László-Takács Krisztina
Egyre ismertebbek a falfestésben is a különleges anyagok, amelyek egyéni igényekhez idomulva
jelentek meg a közelmúltban a festékpiacon. Keresztes Tibor, festékbolt tulajdonos segítségével összeszedtünk néhány újdonságot, amelyek nem csak a küllem, de a praktikum miatt is érdekesek lehetnek.

Tábla helyett üzenőfal
Két éve jelentek meg a piacon
az úgynevezett táblafestékek,
amelyekkel - ugyanúgy, ahogy a

megszokott falfestékkel – egész
falfelületeket boríthatunk. Kezdetben csak sötétzöld és fekete
színben lehetett kapni, mára
azonban már vannak gyártók,

Fessen velünk!

Supralux Tilatex beltéri falfesték
16 l 5.650 Ft
Sadolin Classic HP vékonylazúr több színben 2,5 l 7.350 Ft
Supralux Uni Aqua sf vizes zománc színes 0,75 l 2.190 Ft

• Lézer vágás
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények
• Bádogosipari termékek
• Ereszcsatorna rendszerek

(353,1 Ft/l)
(2.940 Ft/l)

(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

(2.920 Ft/l)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Az ajánlat 2017. május 4-től a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Segesvári u. 84.
Telefon: 22/501-996
www.kemenytechnika.hu

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

Billenő tetőablak alsó kilinccsel
Designo R45 WD

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

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

15% extra kedvezmény
az ablak árából*

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

2-rétegű üvegezés
1,3-as Uw értékkel

*A kedvezmény a listaárból kerül levonásra. Az akció időtartama 2017.04.05-05.31.

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

Központ: 8000 Székesfehérvár, Móri út 102. | Tel: +36 22 513 220
8000 Székesfehérvár, Budai út 020258/1. | Tel: +36 22 509 400
8060 Mór, Deák Ferenc u. 91-93. | Tel.: +36 22 409 306
2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. | Tel.: +36 25 490 840

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu
Horoszkóp
május 4. – május 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mostanában sokkal nyugodtabb és megfontoltabb
lesz. Talán érdemes lenne kihasználnia higgadtságát
és újdonsült tisztánlátó képességét, hogy elgondolkodjon egyes kapcsolatain és korábbi tettein, amik
most átértékelődhetnek a szemében!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Lehet, hogy még csak friss a kapcsolata, de máris
úgy érzik a kedvesével, mintha több éve lennének
együtt. Testileg és lelkileg is tökéletesen megértik
egymást. Néha ettől Ön megijed és úgy érzi, túl
gyorsan haladnak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban megszállja Önt a bátorság, a tettrekészség, úgy érzi, mindenre képes. Ez még nem is baj, csak
arra figyeljen, hogy ne keverje össze a bátorságot a
merészséggel! Persze, néha el kell veszíteni a fejünket,
de ne kövessen el meggondolatlan tetteket!

Bizonyos dolgok nem hagyják nyugodni. Egyenesen
emésztik, de mivel nem akar velük szembenézni, csak a
nyomást, a rosszkedvet, a nyugtalanságot érzi magán. Amíg
a szőnyeg alá söpri azokat, amivel ideje lenne szembenéznie, ne is számítson arra, hogy a közeljövőben megbékél.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Semmi sem marad a régiben, szinte élete minden
területén változások köszöntenek be a héten.
Ezek a változások nem csak a szerelmi életére és a
karrierjére, hanem az anyagiakra is kihatnak majd,
szerencsére pozitívan.

Történik valami Önnel, aminek hatására megtapasztalhatja milyen az, mikor nem mindig az eszével
cselekszik és hozza meg a döntéseit. Igen, talán már
sejti is, mi lehet az, aminek következtében megnyílik a
szíve és inkább érzelmi alapú döntéseket kezd hozni.

FehérVár
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közéleti hetilap

miatt van egy kis eltérés” – tudtuk
meg szakértőnktől.

ha pedig tisztaságot szeretnénk, nem
kell mást tenni, mint egy nedves
szivaccsal letörölni.” Ugyanilyen
hasznos lehet egy előszoba- vagy
konyhafalon: könnyen tisztítható, és bármikor bevethető
üzenőfalnak is.

Határ a csillagos ég

A fal vonzásában

Fotó: Kiss László

Hallottak már a mágneses falról?
Nem utópia, ez létezik, titka pedig
a festékbe kevert finom fémreszelék. A festék a fémtartalom miatt
szürke, illetve fekete színű, ezt
azonban el lehet fedni bármilyen
színű falfestékkel, akár az előbb
említett táblafestékkel. Ebben az
esetben ötvöztük a mágneses és a
krétával írható üzenőfalat, hiszen
erre üzeneteket, akár befizetendő
csekkeket rögzíthetünk, de írhatunk is. „Ha egész falfelületet borítunk mágneses anyaggal, akkor nem
látszik a különbség, ha azonban csak
a fal egy részét, ott a rétegvastagság

A táblafesték több száz színárnyalatban kapható

A gyártók igyekeznek követni
a speciális igényeket is: vannak
lélegző festékek, penészálló
festékek, szennytaszító festékek,
elektroszmog-lekötő festékek, de
van egy olyan festék is – nem mellesleg magyar gyártótól -, amelyik
képes megkötni és átalakítani a
rákkeltő formaldehidet. Az árak
eltérőek, hiszen azon múlik,
milyen speciális anyagokat kíván
meg az adott festék: a szennytaszító festék például nem drágább egy
átlagos falfestéknél, a baktériumölő festékek, amelyeket műtőkben
is használnak, természetesen jóval
drágábbak. „Utóbbi nagyon hasznos
akkor, amikor egy szervétültetés,
vagy csontvelőátültetésből hazatérő
betegnek tiszta szobát ír elő az orvos”
– tette hozzá Keresztes Tibor.

Az elmúlt hetek hűvös, szeles
időjárása sajnos nem kedvezett
a kertészkedőknek. Még mindig szedi áldozatait a monília
és a tafrina is. A monília már az
ágakban hatol egyre mélyebben
a fákba, a beteg részeket permetezés előtt levágni, csonkolni
kell. A tafrina kártétele a meleg májusi napokkal
megszűnik, de addig érdemes a fodros leveleket
eltávolítani, és utána permetezni a korábban javasolt szerekkel.
A szőlő is szépen hajt, de sajnos a tél az atkákat
sem gyérítette túlságosan, így jelentős kártételre
számíthatunk. Egyenetlenül, gyengén fejlődő hajtások, kanalasodó levelek jelezhetik a bajt. Szőlőatka ellen idén is szükséghelyzeti engedélyt kapott a Flumite 200 nevű permetszer. Előnye, hogy
ez az egyetlen felszívódó készítmény, ami dióban
is használható mind a szemölcsös, mind pedig a
nemezes atka ellen. A szemölcsös atka nemcsak a
levelet károsítja, hanem a diótermést is, így a védekezés elengedhetetlen.
A lisztharmat és a peronoszpóra elleni kezelések
ideje is rövidesen eljön, 15-20 cm-es hajtásokat
már kezelni szükséges. Ebben az időben érdemesebb kontakt hatóanyagú készítményeket használni rövid 7-10 napos permetezési fordulóval
(Thiovit-Jet, Karathane Star, Champion, Dithane
M45), hiszen a gyors növekedésű hajtásokban
csúcsirányba nem vándorolnak a hatóanyagok,
így ezeket nem védené a felszívódó készítmény.
Itt az ideje a kajszi sztigminás levélfoltossága
elleni védekezésnek. Bár a betegség neve ritkán
kerül elő, a tünetére biztosan sokan emlékeznek.
A kajszibarack termésén megjelenő, sötét színű,

Feszült, ingerült és stresszes napjai vannak, mivel a párkapcsolata, baráti viszonyai, és a munkája sem úgy halad,
ahogyan azt szeretné és gondok merültek fel ezeken a területeken. Ne felejtse el, hogy Ön híres a problémamegoldó
képességéről és arról, hogy könnyedén veszi az akadályokat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Merészsége kifizetődni látszik a karrierjében. Üzleti
partnerei, kollégái is azt fogják mondani, minderre
egyedül Ön képes, senki sem vállalkozna olyan
dolgokra, mint amilyenre Ön fog. Ezzel nem csak
elismerésüket, de tiszteletüket is kivívja.

Fotó: Németh László

Májusi feladatok a kertben

Mérleg 9. 23. – 10. 22.
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A cseresznyelégy könnyen felismerhető a szárny
jellegzetes rajzolatáról
kiemelkedő varasodás elcsúfítja a termést, sebzési felületet adhat a gyümölcsmoníliának is.
Thiovit-Jet és Dithane M45 kombinációjával legyőzhető.
Az elmúlt évek visszatérő növényvédelmi problémája a cseresznyelégy elleni védekezés. Mint
mindig, itt is a kártevő életmódjának megismerése
a kulcsa a sikeres védekezésnek. Korábbi írásomban utaltam arra, hogy a cseresznyelégy ellen ne
virágzáskor, vagy kisbogyós állapotban védekezzünk, hanem csak később. A cseresznyelégy
bebábozódott lárvája a talajban telel. 13-15 fokos
talajhőmérsékletnél bújik elő, és sárguló cseresznyét keres. A védekezés idejét ragacsos sárga
lapok kihelyezésével lehet megállapítani. Ezek a
lapok mágnesként vonzzák a cseresznyelegyeket,

így a megjelenés időpontja egyértelműen látható.
A rovar kifejezetten meleg kedvelő, így sárguló
cseresznye hiányában, a lombkorona déli napos
oldalán, a falevelek alatt várja, hogy színesedjen
a gyümölcs. Erre azért is várnia kell, mert a gyümölcshéj alá rakott petéből 7-10 nap múlva bújuk
ki a kukac (nyű), és addigra már puha cseresznye
kell, nehogy éhen haljon az utód. A sárga lapot lehetőség szerint a legmagasabb pontra kell kihelyezni, hogy a rovar legkorábban előbújó egyedeit
is befogjuk. Permetezéshez Mospilan 20SG-t javaslok, 10-11 napos ismétléssel. A védelem nélküli
cseresznye az éréskor, vagy legkésőbb egy héten
belül biztos, hogy „lakott” lesz, sok bosszúságot
okozva a gazdának.
Molycsapdáink fogási adatait mostantól minden
héten közzétesszük, keressék itt az újságban vagy
a Facebook oldalunkon. A rajzáscsúcsot külön is
jelezni fogjuk, ilyenkor kell a védekezést megkezdeni a kártevő ellen.
A még bent fejlődő palánták edzését is el lehet
kezdeni a meleg idő közeledtével. Először tegyük
a növényeket az árnyékba, majd 4-5 nap múlva
már félárnyékos helyre kerülhetnek. Ezután eleinte rövid időre helyezzük őket a napra, majd fokozatosan növeljük ennek idejét. Éjszakára csak akkor hagyjuk kinn a növényeket, ha a hőmérséklet
ezt lehetővé teszi.
Aranyat érő esőt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Molycsapdáink fogási adatai 2017.05.01-én:
Barackmoly: 9 db • Almamoly: 1 db
Keleti gyümölcsmoly: 42 db • Szilvamoly: 35 db
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Több figyelmet és felelősséget kellene tanúsítania
a munkája iránt! Kapcsoljon maximális fokozatba,
teljesítsen úgy, mint korábban és akkor a baklövései
nem tűnnek majd fel a feletteseinek!

Nem leli örömét a munkájában, úgy érzi, elfogytak a
kihívások. Hajlamos a héten a túlzásra és arra, hogy
a bolhából is elefántot csináljon. Ne is akarjon így
döntéseket hozni, mert az érzékenysége elvakítja és
nem lát tisztán.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kedvére való fordulatok és események leselkednek
Önre a héten. Mozgalmas és izgalmas napok lesznek,
amelyekben még új, hosszútávra szóló barátságokat
is köthet. Ráadásul ezek az új ismeretségek hasznosak is lehetnek.

Semmi kedve feladatai elvégzéséhez, de arra meg
hiába vár, hogy majd valaki megsegíti vagy elvégzi Ön
helyett a feladatát. A napokban nem számíthat segítségre, csak önmagára. Meg kell tanulnia felelősségteljesen szembenézni a tetteivel és elismerni a hibáit!

Pályázati felhívás!
A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

SZÉPHŐ Zrt.

Üzlethelyiség, raktár:
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;

Ügyfélszolgálat

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

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. 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.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte
meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
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. Pályázó 25000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

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

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

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Budai út 48. 2/2.
Budai út 68. 10/4.

53 m2
53 m2

1+2
2

összkomfortos
összkomfortos

35.775,29.150,-

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00
óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül,
kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár
a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
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.

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

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak
.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• Úszómester
• KeGYeLetI szOLGÁLtAtó,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében
eljárva a 490/2017. (IV.27.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal
házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében
nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

Bérleti díj
(Ft/hó)

Kodolányi János u. 9. 3/1.

55 m2

2

összkomfortos

37 125,–

Kelemen Béla u. 72. 4/2.

37 m2

1

összkomfortos

20 350,–

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612,
22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen
meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról Ruskó Péter épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve a
70/6699-334 telefonszámon, vagy a rusko.peter@proalbaregia.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspárok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 15. (hétfő) 16:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

2.
Az elmúlt időszakban
egymást követték
a terrortámadások Európában.
Ennek ellenére Brüsszel
kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális
bevándorlókat engedjük be.
Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

FehérVár
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Egészség

2017. május 4.

A betegbiztonság növelése a cél
Dávid Renáta, Látrányi Viktória
Mintegy húszmilliárd forint lesz elérhető egészségügyi intézmények számára olyan fejlesztések
és szakmai képzések megvalósítására, amelyek
a betegek biztonságát növelik - ezt jelentette be
csütörtökön Székesfehérváron az egészségügyért,
illetve az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért
felelős államtitkár tájékoztatásából az
is kiderült, hogy ötszáz milliárd forintot meghaladó uniós fejlesztés valósult
meg az egészségügy területén az előző
ciklusban. Ezek főleg az egészségügyi
háttér átalakítását célozták. Az első
negyedévben több mint hetvenöt milliárdnyi új forrást hirdettek meg. A betegbiztonságra most közel ötvennyolc

milliárd forintot használnak fel. Négy
területen igyekeznek növelni a betegbiztonságot. Schanda Tamás európai
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár arról számolt be, hogy összesen
nyolc milliárd forintot fordítanak higiéniai, gyógyszer-adagolási rendszerek
és laborok fejlesztésére, valamint közel
tizenegy és fél milliárd forintot pedig
az ellátórendszerben dolgozók szakmai
módszertani fejlesztésére. Ezeken a
forrásokon felül elérhető lesz további
két pályázat mintegy húszmilliárd
forint értékben. Csernavölgyi István a
Fejér megyei kórház főigazgatója azt
mondta, hogy a bejelentett lehetőségek közül két területen szeretnének
pályázni: a higiénia növelését és a
gyógyszer-adagoló rendszerek fejlesztését fogják megvalósítani.

Adjunk vért, s mentsünk életet!
Látrányi Viktória
Ismét véradást szerveznek a Fehér Palota Üzletközpontban. Legközelebb május ötödikén, pénteken
délután várják az önkénteseket az épület emeletén.
A véradások segítséget jelentenek a biztonságos
ellátás szempontjából, így ezúttal is várják a
segíteni szándékozókat minden vércsoportból.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében szervez rendszeresen véradást az
üzletközpont. A legközelebbi önkéntes akciót pénteken, azaz május ötödikén tartják. Véradásra jelentkezhet

minden 18 és 65 év közötti, legalább
50 kg testsúlyú egészséges felnőtt.
Az adatok felvételéhez szükséges
felmutatni egy fényképes igazolványt,
ez lehet akár személyigazolvány, diákigazolvány, jogosítvány vagy útlevél.
Emellett vinni kell a lakcímkártyát és
a TAJ kártyát is a véradásra. A nők
legfeljebb háromszor, a férfiak akár
ötször is adhatnak vért évente, két
teljes véradás között pedig ötvenhat
napnak kell eltelnie. A véradást az
üzletközpont emeletén tartják 14 és
18 óra között.

HALLÁSSZŰRÉS, HALLÓKÉSZÜLÉKEK

Javítson

a hallásán!

DR. VINCZ ISTVÁN
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos

DR. OSVÁTH GYÖRGYI

Belvárosi
Hallásvizsgáló

8000 Székesfehérvár,
Várkörút 46.

fül-orr-gége főorvos

Szolgáltatások
• fül-orr-gégészeti ellátás
• INGYENES hallásvizsgálat,
beszédértés vizsgálat
• hallókészülék próbahordással
• elemek, tartozékok, tisztító – és
telefonállást segítő eszközök
• egyéni uszodai füldugók
• EORA hallóékszer

BEJELENTKEZÉS:
06-30/557-1731
06-22/500-053
(hétköznap:
8.00-16.00 között)
www.victofon.hu

1 K ATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
Lépjen be az Ügyfélk apur a
ellenőrizze az
bevallását,

és ajánlja fel
adója 1+1%-át

a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatásár a.

FehérVár
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Hadik nem hibázott az északi versenyen
Nagy Zoltán Péter

Ózd és Salgótarján adott otthont a hazai
ralibajnokság második futamának április utolsó
hétvégéjén. A pénteki prológgal kezdődött
a verseny, ami ugyan az értékelésbe nem
számított, de a jótékonyságnak helyt adva, a
szervezők és a csapatok a nézők segítségével
egy beteg kisfiú gyógyulását segítették a
navigátorülések elárverezésével.

Már az első szakasznál érezhető
volt a kiélezett küzdelem az abszolút első helyért, amit a Herczig
Norbert–Bacigal Igor páros nyert
a Skoda Fabia R5 „nyergében”. A

második szakasz pálmáját a Hadik
András–Kertész Krisztián vitte
Ford Fiesta R5 autójával, de még
Herczig vezette a küzdelmet, ám
a negyedik szakasz végére Hadik
átvette az első osztályú mezőny
irányítását.
A csata másnapján a legjobbak költözésén túl a tarjáni prológ indította a napot, amit a város főutcáján
mutatott be a másodosztály. Persze
a nagyokat kísérte leginkább a figyelem, ahol a kérdés az volt, képes
lesz-e Hadik megverni Hercziget.
A választ egy kiegyensúlyozott,
magabiztos autózás prezentálta:

Fotók: Udvardi László

Már a verseny előtt, a tréleren észrevettük, hogy szivárog az egyik vadiúj fék-munkahengerünk, ami aztán meg is bosszulta magát, hiába az egykori Autókerben vásárolt Zsiguli alkatrészek sokkal megbízhatóbbak voltak – mondta a fehérvári Kaposi László

Szépen, magabiztosan, mint amit zsinórin húznak, autózott Hadik és Kertész a Ford Fiestával

Lazovics és a gólok visszatértek
Somos Zoltán
A Debrecen ellen élvezetes meccsen nyert a
Videoton, ezzel továbbra is ugyanannyi pontja
van, mint a táblázat élén álló Kispestnek.
Szombaton a Szombathely következik.

Fotó: vidi.hu

Danko Lazovicsot a Vasas ellen
kiállították, majd három mérkőzésről eltiltották (Henning Berg
vezetőedző szerint egyik sem volt
jogos), ez pedig erősen nyomot
hagyott a Vidi játékán. A szerb
támadó meghatározó alakja a
csapatnak, nemcsak azért, mert
igazi nagy név, hanem mert ezt
játékával is alátámasztja. „Amióta
meccsformába került, amikor csak
lehetett játszattam. De nélküle is meg-

voltak a helyzeteink, csak nem lőttük
be azokat” - utalt a legutóbbi néhány találkozóra Berg. A góltermés
valóban drasztikusan visszaesett,
így sokan várták, hogy Lazovics
ismét pályára léphessen. Ő pedig
igazolta a belé vetett bizalmat,
mert a Debrecen ellen Scsepovicsot, majd Negót is tökéletes
passzal hozta helyzetbe, és pár
másodperc múlva mindkét esetben
gólt ünnepelhettek a szurkolók.
3-2-re nyert a Vidi (jegyezzük meg,
a harmadik fehérvári gólnál Pátkai
is „lazovicsosan” indította Hadzicot), szombaton pedig a Haladás
ellen folytathatja az első helyen
álló Honvéd üldözését.

Figyelnek rá, de nehéz megállítani Danko Lazovicsot

az abszolút első a Hadik András–
Kertész Krisztián páros lett, míg
Herczig Norbert–Bacigal Igornak
az ezüst jutott. Mivel az utolsó
szakaszban – az akkor még második helyen autózó – Vincze Ferenc
járműve defektet kapott, visszaesett az ötödik helyre, és az északi
küzdelem bronzérmese Velenczei
Ádám–Szedő Csaba lett a Hyundai
I20 R5-tel.
Május 19-21. a murvás talaj ideje,
ugyanis akkor rendezik a Szom-

bathely Rallye-t az ORB, az ORC és
az R2 számára. Ezt követi majd a
Fehérvár Rallye.
Ha már Fehérvár, ne hagyjuk szó
nélkül a Salgót, ahol a másodosztályban fehérvári páros is rajthoz állt.
A Kaposi László–Beke Balázs páros
Lada VFTS géppel indult a versenyen
238-as rajtszámmal. Sajnos csak a 30.
helyet sikerült elérniük, amin szeretnének javítani a következő versenyen,
bár a murva nem kimondottan kedvez a hátsókerék-meghajtásnak.
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Sport

közéleti hetilap

Pengeélen táncolnak
Somos Zoltán
A csütörtöki záráskor derül ki, megőrzi-e hos�szú hónapok óta birtokolt első helyét a rájátszás előtt az Alba Fehérvár. Miután Szolnokon
kikapott, a Körmend ellen hazai győzelemmel
érheti el célját a csapat.

Érkezők, maradók

is kapott ki a végjátékban – az okok
megkeresése lesz az egyik legfontosabb feladat a rájátszás előtt.
Legutóbb Szolnokon 80-78 lett a
hazaiaknak, úgy, hogy a Fehérvár
támadhatott a győzelemért. Mindez,
akárcsak előtte Körmenden, egy
tartalékos ellenféllel szemben, így
most még a mieinket sújtó sérüléshullámra sem nagyon lehet hivatkozni. Az alapszakaszból hozott jó
pozíció még kitart, ha pengeélen
táncol is a Dzunics-csapat: csütörtökön a Körmend legyőzése elő
helyet ér, vereség esetén azonban
akár harmadik is lehet az Alba. Van
tehát tét, nem is kicsi – és ez még
nem is a rájátszás!

Kaiser Tamás
Az utóbbi hetekben csak távozókról szóltak
a hírek a Fehérvár AV19-nél. Most azonban
megtört a jég, a klub egy érkezőt, illetve három
MOL-ligás maradót jelentett be.

A Fehérvár AV19 EBEL-keretéhez
csatlakozik majd a hátvéd, Jonathan Harty. A 29 éves kanadai az
előző szezont a szintén EBEL-es
Olimija Ljubljanában kezdte meg,
majd a DEL2-ben fejezte be. A
fehérvári alakulat vezetőedzője,
Benoit Laporte a következőket
mondta róla a klub honlapjának:
„Úgy gondolom, Harty egy jó képességekkel rendelkező hátvéd, akinél fontos

szempont volt, hogy van EBEL-es
tapasztalata. Ezenkívül jó vezetői
képességekkel bír és remek a munkamorálja. Beszéltem a korábbi edzőivel,
akik jó szívvel ajánlották.”
Harty pedig elmondta, hogy már
alig várja, hogy a székesfehérvári
közönség előtt játszhasson, de beszélt erősségeiről is, melyek közül
kiemelte, hogy a fizikai játékban,
mind támadásban, mind a védekezésben a gárda segítségére lehet
majd. Szerződése egy évre szól.
További jó hír lehet a fehérvári drukkerek számára, hogy a MOL Ligában
szereplő Titánoknál marad a kapus,
Alex Scola, valamint a két támadó,
Vizi Dániel és Hamvai Szilárd is.

A 29 éves hátvéd bízik benne, hogy komoly erősítés lesz Fehérváron

Tini-történelem
Németh Krisztián
Két sikert is elkönyvelhetett múlt héten a Dávid
Kornél Kosárlabda Akadémia, mivel megrendezhette a tizenhárom éves lányok országos
döntőjét, amelyre ráadásul a házigazda együttes is kvalifikálta magát.

„Előzetesen a 9-12. helyre vártuk a
csapatot” - értékelt Nagy Sándor a
DKKA együttesének edzője, aki nem
mellesleg éppen negyven esztendeje
van a pályán.
A DKKA a várakozásokat felülmúlva
korábban nagy küzdelemben bejutott
a fehérvári nyolcas fináléba, ahol a
tisztes helytállás és az önbizalomszerzés volt a cél.
Az ország legjobb nyolc együttesét két
négy csapatos kvartettre osztották.

A fehérváriak mindjárt legnagyobb
ellenfelükkel, a Miskolci Vadmacskákkal találkoztak. Sajnos velük,
majd a későbbi ezüstérmes Zsiros
Tibor Akadémiával és a Soproni Darazsakkal szemben is alulmaradtak.
A hetedik helyért a Vadmacskákkal
vívtak a fehérváriak, akik végig a
vendégek nyomában voltak, de 6255-re alulmaradtak, ezzel a nyolcadik
helyen zárták az országos döntőt. A
bajnoki címet a Csata DSE nyerte.
A legjobb fehérvári játékosnak a
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó
Gugolya Esztert választották.
Székesfehérvár sporttörténelmet írt,
mivel ez volt az utolsó U13-as döntő.
A korosztályok átszervezése után
U14-es, U16-os és U18-as küzdelmekre kerül majd sor.

Fotó: ddka.hu

Az Alba mindenkinél magasabban - Keller Ákos illusztrálja, mi a cél

Fotó: 24.hu

Fotó: Simon Erika

Az alapszakaszban és a nemzetközi
kupában is remekelt ősszel az Alba,
többek között azért, mert a kiélezett
meccsek hajrájában rendre higgadtabb, pontosabb volt az ellenfélnél.
Az előző években inkább elvesztette
az egylabdás meccseket, most ellenben jól bírta a hajrákat. A középszakaszban aztán mintha megváltozott
volna a helyzet, itthon és idegenben
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Dávid Kornél lánya, Mia (12) is tagja a fehérvári tinicsapatnak
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06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu

Exkluzív üzletünk:
Budapest II. Margit krt. 51–53.

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS!

BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

Május
11.29.
(csütörtök)
9–16-ig
Március
(szerda) 9–16-ig

Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.
Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

Minden pénzt
megfizetünk
a régi brilles
fülbevalóért!
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló
árat fizetünk készpénzben!

Festményeket
keresek!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

(a brillkő méretétől függően)

Bármilyen, régi eozinmázas
körpecsétes Zsolnay
porcelánt
megveszünk
kimagasló
áron! Töröttet is!
1 000 000–
5 000 000 Ft-ig

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Órákat készpénzért vásárolunk!
Omega
Chronograph

Patek Philippe
Arany: akár
4 000 000 Ft
Acél: akár
2 000 000 Ft

Acél:
akár 300 000 Ft
Arany:
akár 600 000 Ft

I.W.C.
Schaffhausen
Acél: akár
250 000 Ft
Arany: akár
500 000 Ft

Scheiber Hugó
műveit keresem!

Művektől függően 300 000–2 000 000 Ft-ig!

A HÍR IGAZ!!!

A sárga golyós borostyánt
súlytól függően
50 000–100 000–200 000–
300 000 Ft-ért vásároljuk!!

Korall
ékszereket
vásárolunk!
20 000–400 000 Ft
Csak a piros golyós
érdekel!

Briliáns ékszereket vásárolunk!

brossokat briliánssal 300 000–2 000 000 Ft

Arany
zsebóra
250 000 Ft–
600 000 Ft

A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

