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Ingyenes jegyek a Vörösmarty Színház elõadásaira
A Vörösmarty Színházzal kötött megállapodás értelmében nyugdíjasaink ingyen látogathatják a nyilvános fõpróbákat. Ez elõadásonként
mintegy 60 fõt jelent.
A jegyek korlátozott számára és a nagy érdeklõdésre való tekintettel
kérjük jegyrendeléskor hívják a 22/ 537-197-es telefonszámot.
Közösségformálás
Városunkban 30 aktív nyugdíjasklubot tartunk nyilván. Mûködésüket,
az általuk megvalósított programokat Székesfehérvár város Önkormányzata minden évben anyagilag is támogatja.
Nyugdíjas rendezvények
Fontosnak tartjuk, hogy a korosztály tagjai találkozzanak egymással.
Ezt év közben több rendezvénnyel is segítjük. Az Idõsek Világnapjához
kapcsolódóan a Szépkorúak Napján köszöntjük a városunkban élõ
nyugdíjasokat. Nyáron pedig Szenior délutánt szervezünk a Városház
téren, ez jó alkalom arra, hogy a városban mûködõ nyugdíjas csoportok megmutassák egymásnak, hogy mivel is foglalkoznak a klubban,
csakúgy mint a nyugdíjas „Ki Mit Tud”-ok alkalmával.
Kiemelt törõdés Karácsonykor
Karácsonykor mûsoros estet rendezünk, ahol apróbb ajándékokkal
kedveskedünk a résztvevõknek. Emellett a városi adományozó akcióban is kiemelten figyelünk a nyugdíjasokra. Így évente több száz idõs
ember számára juttatunk ajándékcsomagot.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Tel.:22/537-100
www.szekesfehervar.hu
www.fehervarert.hu

Kedves Székesfehérváriak!

A nyugodt, ugyanakkor aktív idõs kor megteremtése, az idõs
generáció jobb közérzetének és az idõskorúak fokozott megbecsülésének elõsegítése érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata sokat tett az elmúlt években és akar tenni
a jövõben is.
Csak néhány példát hadd említsek: költségvetésünkben több
millió forinttal támogatjuk a nyugdíjas szervezeteket, klubjainak
mûködését, a nyugdíjas rendezvényeket. Az Önkormányzat eltörölte a garázsadót, bevezette a 30%-os súlyadó kedvezményt.
Segítjük a Nyugdíjas Szolgáltató Ház mûködését is. Létrejött az
Idõsügyi Tanács, amely kiemelt szerepet kap a nyugdíjasokat
érintõ döntések elõkészítésében. Észrevételeik figyelembevételével zajlanak a beruházások, igényeiknek megfelelõen alakítjuk
a közszolgáltatásokat. Ezek között az intézkedések és kedvezmények között is talán a legnépszerûbb az a megállapodás,
amely 50%-os kedvezményt biztosít nyugdíjasaink számára az
Agárdi Termálfürdõben.
Székesfehérváron élõk majd 1/5-e nyugdíjas. Jelenleg is igen
aktív nyugdíjas közösségek mûködnek városunkban. Sokat
köszönhetünk nyugdíjasainknak, ezért a továbbiakban is az õ
véleményüket és tapasztalatukat szem elõtt tartva szeretnénk
kialakítani az õket érintõ döntéseket.
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Nyugdíjas Szolgáltató Ház
Kedvezményes
árú
szolgáltatásait
(fodrász,
cipész,
háztartásigép-szerelõ stb.) minden székesfehérvári nyugdíjas
igénybe veheti. A szolgáltatások a felmerülõ igényekhez alkalmazkodnak. A kedvezmény mértéke: általában 30%.
Bõvebb információ: Nyugdíjas Szolgáltató Ház, Székesfehérvár, Lövölde u. 26/a,
telefon: 385-217. A kedvezmények valamennyi fehérvári nyugdíjasra vonatkoznak, függetlenül szervezeti tagságtól.

30 %-os Súlyadókedvezmény
A gépkocsik befizetett súlyadójából visszaigényelhetõ 30 %
kedvezmény.
A kedvezmény az adó befizetését követõen – az elsõ félévi március 15-e, a második félévi szeptember 15-e után – igényelhetõ
vissza, az Ügyfélszolgálaton található nyomtatvány kitöltésével.
Ügyintézés:
Adóiroda, Várkörút 1/B fsz. Tel.: 537-281, fax: 537-277
Hétfõ: 13-15-ig, Szerda 8-12-ig, 13-18-g, Péntek: 8-12-ig

50 %-os kedvezmény az Agárdi Termálfürdõben
Székesfehérvár Önkormányzata és az agárdi termálfürdõt
mûködtetõ Városgazdálkodási és Turisztikai Rt. megállapodásának eredményeként munkanapokon (hétfõtõl péntekig) évek óta
fél áron válthatnak belépõt az Agárdi Termál- és Gyógyfürdõbe a
székesfehérvári nyugdíjasok.
Idén a kedvezményes belépõjegyek 600 forintos áron vásárolhatók meg. A kedvezményes belépõ igénybevételéhez a
lakcímkártya, a személyi igazolvány és a nyugdíjas igazolvány
bemutatására van szükség.
Ingyenes sportolási lehetõségek
Mozgásterápia a cardiovascularis megbetegedések megelõzése
érdekében: Táncsics Mihály Általános Iskola (Batthyány utca 1)
tornatermében keddenként és csütörtökönként 17.00 – 18.00-ig
Mozgásterápia a cardiovascularis megbetegedések megelõzése
érdekében:Vizivárosi Általános Iskola (Budai út 90.) tornatermében keddenként és csütörtökönként 17.00 – 18.00
Rehabilitációs torna szív és érrendszeri betegek részére, preventív jelleggel, orvosi felügyelettel: Deák Ferenc Szakképzõ Iskola
(Károly János utca 32. ) tornatermében keddenként és csütörtökönként 16. 30 – 17. 30 és 17. 30 – 18. 30
Szenior torna, TAI-CHI-CHUAN: Széna Téri Általános Iskola
(Széna tér 10.) tornatermében hétfõnként 16.30 -17.15 és 17.15
-18.00
Hasznos tudnivalók:
Jelentkezés: a megadott helyszíneken a meghatározott idõben. A termek
használatához a szervezõk kérik, hogy minden kedves mozogni vágyó vigyen
magával tiszta talpú sportcipõt vagy tornacipõt, illetve megfelelõ, kényelmes
sportruházatot. A sportolási lehetõségeken mindenki csak a saját felelõsségére
vehet részt.
Bõvebb információ: SZMJV Polgármesteri Hivatal Sportiroda, telefon: (22) 537247, e-mail: sportiroda@pmhiv.szekesfehervar.

