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A költségvetés ügyében vitáznak
A HETILAP

Somos Máté, Kovács Szilvia
Vita alakult ki a helyi költségvetés
módosítása kapcsán: az ellenzéki frakció
kiegyensúlyozatlan büdzséről, a Fidesz
frakcióvezetője pedig az összefogás és a
felelősség hiányáról beszélt.

Cser-Palkovics András polgármester június harmadikán
jelentette be, hogy a járványhelyzet gazdasági hatásai miatt
jelentős változásokkal kell számolni a februárban elfogadott
költségvetéshez képest.
Az ellenzéki képviselők hétfőn sajtótájékoztatót tartottak,
melynek témája a módosított
költségvetés volt. Úgy gondolják, elsősorban azok a területek
szenvednek csorbát, amelyek
valójában a legfontosabbak a
fehérváriaknak, míg számos
szervezet továbbra is túlzó
támogatást kap. Ráczné Földi
Judit, a fehérvári ellenzéki ös�szefogás frakcióvezetője szerint
a közlekedés, az oktatás és az
egészségügy vesztesége sújtja
leginkább a lakosságot. Kiemelte a kórháztól és a védőoltásprogramtól elvont összegeket,
ami miatt adományszámlát
hoznak létre. Bírálták, hogy
elmarad a cafeteria kifizetése

az önkormányzati fenntartású
intézmények dolgozói számára,
illetve sokallják több szervezet
támogatásának mértékét, példaként említve a Székesfehérvári
Balettszínháznak és a Prosperis
Alba Kutatóközpontnak jutó
összeget.
Márton Roland, az MSZP és
Barlabás András, a Momentum
városi elnöke úgy fogalmazott:
továbbra is túl nagy hangsúlyt
kap a luxus, a propaganda, a
programszervezés, miközben
a bérből élő családok, a kis- és
közepes vállalkozások segítése
háttérbe szorul.
Az ellenzéki képviselők az
önkormányzatok gyengülésével
kapcsolatos fenntartásaikról is
beszéltek: meglátásuk szerint a
szolidaritási adó miatt a következő évben óriási elvonás
várható Székesfehérvártól,
aminek ezzel csökkenne a szuverenitása.
„Valótlanságokat állít az ellenzék!”
– reflektált Molnár Tamás, a
Fidesz frakcióvezetője. Hangsúlyozta: a járvány miatti gazdasági recesszió következtében
kilencmilliárdos városi bevételcsökkenéssel számolnak, így a
megszorítás mindenkit érint – a
sportklubok sem kapnak ugyan-

A Jobbik az ország jövő évi költségvetését érintő módosításokat dolgozott ki, amely
megyei és fehérvári fejlesztéseket is érintene. Gyüre Csaba országgyűlési képviselő
szerdán Fehérváron arról beszélt, hogy állami bérlakásépítési programot szorgalmaznak, és szeretnék, ha a huszonkilenc év alatti fiatalok személyijövedelemadómentességet kapnának. A javaslatok között szerepel az is, hogy az idősebbek negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek. Fazakas Attila, a párt székesfehérvári elnöke iskolafelújítási alapot hozna létre, az Úrhidai, a Móri és a 81-es
út felújítását szorgalmazza, de fontosnak tartaná a Nemzeti Emlékhely ügyének
rendezését is.
annyi támogatást, mint eddig, a
programszervezésre pedig még
kevesebb pénzt tud biztosítani a költségvetés. Véleménye
szerint azonban nem is erre kell
fókuszálni, hanem arra, hogy
Fehérvár működése teljesen
újrainduljon.
A Fidesz frakcióvezetője szerint, ha a februárban elfogadott költségvetést az ellenzék
javaslatai alapján alakítják,
nem maradt volna tartalék a
járványhelyzet kezelésére: „Azt
a városnak kölcsönből kellett
volna megoldania, mert felelőtlenül dobálóztak milliárdokkal!”
– A tartalékkeretet végül a
közgyűlés megszavazta, így
tudta a város finanszírozni,
amit a vírus rárótt. – „Az elmúlt
három hónap tanulsága az, hogy a
székesfehérvári ellenzék a bajban

nem a fehérváriakkal van, és nem
értük tesz. Az utóbbi időszakban
sem számíthattunk az ő segítségükre. Politikai tőke kovácsolására
használták fel ezeket a hónapokat,
a veszélyhelyzetet. Látszik, hogy
elindult a kampány részükről: előválasztásra készülnek, próbálnak
egymásra licitálni. Ezzel nincs is
semmi gond, de a fehérváriaknak
nincs szükségük valótlan híresztelésekre és gyűlöletkeltésre.” –
mondta Molnár Tamás. Hozzátette, hogy tévesen értékeli az
ellenzék a szolidaritási adó
változásának a hatását is, a
kormány célja ugyanis nem
az önkormányzat gyengítése:
ennek az adónak egy teljesen új
beszámítási rendszere lép életbe, ami egyáltalán nem biztos,
hogy kedvezőtlen lesz Székesfehérvár számára.

Úrnapi körmenet és fénylő kereszt
Lugosi Balázs
Koncelebrált szentmisével és körmenettel
ünnepelték Úrnapját szombaton este Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök a város papságával közösen misézett a Prohászkatemplomban.

A misét követően körmenettel emlékeztek a hívek Krisztus szent testé-

nek és vérének ünnepén. Négy oltárt
állítottak fel a templom körül, ahol a
körmenet résztvevői evangéliumolvasással, énekléssel és áldással
ünnepeltek. Ezt követően felgyulladt az a fény, amely megvilágította
az emléktemplom kupolájának keresztjét, hirdetve a város lakóinak,
hogy Krisztus keresztje minden
időben a mi reményünk jele.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.

Fotó: Kiss László

Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.

A feltámadást is megünnepelték az idei úrnapi körmenettel a hívek
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Hamarosan kész a palotavárosi szabadidőközpont
A HETILAP

Vakler Lajos

Folyik a munka a palotavárosi tavaknál

Farkas László képviselő szerint a
projekt során olyan közműfejlesztések valósulnak meg, amelyek
az itt élők javát szolgálják, és a
sportpályák, játszóterek és egyéb
rendezvényterek biztosítják majd

A Depónia is kinyitott
Hétfőtől újra megnyitotta személyes ügyfélszolgálati irodáját a Depónia Nonprofit Kft.
a Sörház téren. A cég ugyanakkor felhívja
az ügyfelek figyelmét, hogy a nyitvatartás
módosult.

Az ügyfélszolgálati iroda
hétfőn és csütörtökön 8 és 12,
kedden 13 és 16, szerdán 7 és
19 óra között fogadja az ügyfeleket, pénteken azonban zárva
tartanak. A további ügyfélszolgálati irodák egyelőre nem
nyitnak ki. A cég munkatársai
kérik, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az ügyfelek
vegyék igénybe az online ügy-

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

félszolgálat időpontfoglalási
lehetőségét.
A csalai hulladékkezelő telep és
hulladékudvar június nyolcadika
óta újra teljes nyitvatartással működik: hétfőtől péntekig 8 óra és
15.30, szombaton 8 óra és 11.30
között fogadják az ügyfeleket.
A veszélyes hulladékot hétfőtől
péntekig 8 és 12 óra közötti időben veszik át a telepen.

Időpontfoglalás
www.deponia.hu/urlap
22 507 419
ugyfel@deponia.hu

minden székesfehérvári számára a
tartalmas időtöltést: „Döntően meg
fog változni az emberek életminősége.
Örülök, hogy Palotavárosnak vannak
ilyen lehetőségei, hiszen a tavak nagyszerű lehetőséget biztosítanak erre!”

A meglévő parkolók bővítésével és a Vargacsatorna melletti új, szilárd burkolatú
parkoló megépítésével bővül a parkolási
lehetőség. A parkoló közúti kapcsolata a
csomópont körforgalommá alakításával
valósul meg a közeljövőben.

Félbetört évad után újraindulás
Rövidesen elindulhat az évad a Vörösmarty Színházban is. Az elmaradt előadásokat pótolják. A közönség
kompenzáció gyanánt utalványt vehet igénybe.

„Ami félbetört, azt összeillesztjük!”
– hangsúlyozta Szikora János igazgató a teátrum május végi online
évadzáróján. A rendhagyó virtuális
találkozón a társulat művészeti vezetése ismertette a 2020/21-es évad
bemutatóit is. A nagyszínpadra Az
ember tragédiája 2. mellett olyan
sikerdarabok érkeznek, mint a
Boeing, Boeing, a Koccanás, a

Fame, a Padlás és a Mágnás Miska.
A törzsbérletesek számára június harmincadikáig biztosítja a színház, hogy
megváltsák bérletüket a megszokott
helyükre, ezt követően kezdődik az
új bérletek értékesítése. A Trianon, a
Mágnás Miska és a Teljesen idegenek
elmaradt előadásai kompenzálására
a törzsnézőknek „bérlethányad utalványt” biztosítanak, melyet bérletük
megújítása esetén beszámítanak.
A társulat legközelebb augusztus
harmadikán találkozik az évadnyitón, immár személyesen.

A megyei zsidóság deportálására emlékeztek

Még lehet jelentkezni
az ösztöndíjra!
Június harmincadikáig lehet jelentkezni a város szellemi életéhez
kapcsolódó alkotók, kutatók,
művészek számára kiírt Lánczos–
Szekfű-ösztöndíjra. Egyének és
alkotóközösségek is pályázhatnak
eddig még nem publikált művekkel, meg nem jelent alkotásokkal.
A kuratórium az ösztöndíjjal elsősorban magát az alkotótevékenységet szeretné segíteni.
Az ösztöndíjjal kapcsolatban
tájékoztatás Percze Ilonától, a
kuratórium titkárától kérhető a 70
669 9041-es telefonszámon vagy a
percze.ilona@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail-címen.

Fotó: Gáspár Péter

A bejáráson a terület önkormányzati képviselői és a Városgondnokság munkatársai kalauzolták Cser-Palkovics András
polgármestert, aki lapunknak
elmondta: „Igazi, nagy szabadidőközpont lesz a palotavárosi tavak
körül, hiszen húszezer ember él
Palotavárosban és környékén.
Régi adósságot törlesztünk ezzel
az itt lakók felé: mire ez a lakótelep megépült, elfogyott a pénz,
ami az igazi közösségi terek és
zöldfelületek létrehozását biztosította volna.”
Viza Attila önkormányzati képviselő örömmel üdvözölte, hogy
a szabadidőközpont kielégíti
a városlakók egészséges környezet iránti igényét: „Nemcsak
a palotavárosiak, hanem a város
minden polgára megelégedésére is
szolgálhat ez a fejlesztés. Biztos
vagyok benne, hogy aki ellátogat
ide, egy olyan létesítményt talál
majd, ami minden igényt kielégít.
Ez a beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy Székesfehérvár továbbra
is a legboldogabb városnak mondhassa magát!”

Fotó: Simon Erika

Rövidesen befejeződhetnek a palotavárosi
tavak sport- és rekreációs célú hasznosításának kivitelezési munkálatai.

Vasárnap délelőtt a mártírok emléknapján a Fejér megyei és székesfehérvári zsidóság deportálásának hetvenhatodik évfordulóján tartottak megemlékezést a Mártírok Emlékcsarnokában és
az Óvoda utcai Izraelita temetőben
K. Sz.
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fókuszban

Véget ért a veszélyhelyzet
ni a bevételkiesésből adódó költségvetési hiány csökkentéséhez.
„Bízunk kiegészítő állami támogatások érkezésében is!” – fogalmazott
Cser-Palkovics András.

intézkedéseket is, segítve ezzel a
fehérvári vállalkozásokat és védve
a munkavállalókat.

Nem leszünk különleges gazdasági
övezet

Kedden elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzet megszüntetéséről
szóló törvényt, valamint jóváhagyta
a veszélyhelyzet megszűnésével ös�szefüggő átmeneti szabályokról és

Székesfehérvár polgármestere múlt
hét pénteki Facebook-üzenetében
üdvözölte a kormány döntését,
miszerint a megyei jogú városok és
a főváros területén a kormány nem
nyilváníthat különleges gazdasági
övezetté területeket, azaz a beruházásokból származó iparűzésiadó-bevétel is marad ezeknél az
önkormányzatoknál: „Ismételten
eredményesnek bizonyult tehát a
tárgyalásos út. Köszönöm Gulyás

Az emberi erőforrások minisztere
tájékoztatása alapján június tizenötödikétől, hétfőtől valamennyi
egészségügyi ellátás korlátozás nélkül igénybe vehető a járványellenes
készültség fenntartása mellett.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a házi gyermekorvosi ellátásban továbbra is kizárólag telefonon előre
egyeztetett időpontban tudnak beteget fogadni. Egy órában maximum
négy beteg látható el Székesfehérváron. A gyermekorvosok nevében Wilhelm Róbert,
az Alba Családorvosi Egyesület

a járványügyi készültségről szóló
jogszabályt is. Még néhány döntés
várat magára, ilyen például a idősávos bevásárlási szabály módosítása vagy a meghatározott helyeken
történő maszkviselési kötelezettség
feloldása.
Fehérvárra néhány nap alatt
visszatért az élet, a koronavírus
elsősorban a gazdaságban hagyott
nyomott. Mint azt lapunk két
héttel ezelőtti számában megírtuk,
komoly költségvetési átcsoportosításra volt szükség, hogy a városvezetés garantálni tudja Fehérvár
idei zökkenőmentes működését. A
kevesebb fejlesztés és a nagyobb
szolidaritás jegyében módosított
költségvetésben hét és fél milliárdos bevételkieséssel számol
a város. Az átcsoportosítások
elsősorban a munkahelymegőrzésre fókuszálnak, miközben az
intézmények költségvetéséből két
és fél százalékos elvonás várható,
ami az üres álláshelyek fenntartásának költségeit jelenti – ezeket
tehát nem lehet betölteni. Szeptember-októberben látják majd
pontosan, milyen mozgástérrel
rendelkezik a város, ahogy azt is,
hogy a kormány hozzá tud-e járul-

Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszternek az együttgondolkodást!”
– írta Cser-Palkovics András, majd
hozzátette: „Reméljük, hogy egy
másik, a szolidaritási hozzájárulással
kapcsolatos javaslatunk is megvalósulhat valamilyen formában. Igazságosnak és szolidárisnak tartanám, ha a
magas adóerőképesség miatti befizetési
kötelezettségünket nem az előző évek
rekord gazdasági eredményei, hanem az idei év járványhelyzet miatti
szerényebb realitása, azaz a jelentősen
visszaeső iparűzésiadó-bevétel alapján
fizethetnénk. Ez nagyon jelentős,
milliárdos nagyságrendű segítség lenne
az érintett településeknek, így például
kiemelkedő gazdasági központként
Székesfehérvárnak.”
A fenti döntések azért is meghatározók, mert ezek tehetik lehetővé
a város számára, hogy idén is
kifizethessék a védekezés során
kiemelkedő munkát ellátó szociális
szakemberek számára – a most
fizetendő egyszeri jutalom mellett –
a második félévre járó cafeteriajuttatásokat, a fehérvári családok
számára a születési támogatásokat
és az oltási program új elemeit.
Emellett ebből a támogatásból bővíthetnék a helyi gazdaságvédelmi

elnöke arra kéri a szülőket, hogy a
rendelőben viseljék a szájmaszkot,
kizárólag a megadott időpontban
jelenjenek meg, és ha megoldható,
a gyermeket csak egy szülő kísérje. A váróterembe lépéskor mind
a gyermeknek, mind kísérőjének
ellenőrzik a testhőmérsékletét. Az
igazolások, szociális ellátásokhoz
szükséges dokumentumok kiadása
iránti kéréseket telefonon jelezhetjük. A rendszeresen használt gyógyszerek felírása e-recept formájában,
telefonon keresztül továbbra is
kérhető a rendelési időn belül.
A Szent György Kórházban
feloldották az általános látogatási
tilalmat, azonban arra kérik mind
a betegeket, mind a hozzátartozókat, hogy saját érdekükben ezzel a
jogosultsággal csak szükség esetén
éljenek. A látogatások során az
intézmény egész területén ezentúl
is kötelező a maszk viselése. Egy
beteget csak egy hozzátartozó
látogathat limitált időtartamban.
Ezekre az óvintézkedésekre azért
van szükség, mivel az intézmény
jelenleg is kezel koronavírus-fertőzött betegeket – a kórház két megye
fertőzött betegeinek ellátására van
kijelölve. A kismamákra vonatkozó

László-Takács Krisztina
A hétköznapokban már csak a boltban és egyes
zárt helyeken kötelező a maszkviselés, illetve
az idősávos bevásárlási lehetőség emlékeztet a néhány hete még szigorú szabályokkal
nehezített életünkre. A megbetegedések száma
napról napra csökken, Fejér megyében napok
óta nincs új koronavírus-fertőzött, egyre több
országhatáron léphetünk át, és Fehérvárra is
érkeznek a látogatók. Eddigi összefoglalóinkban arról adtunk hírt, mit nem tehetünk, most
viszont azt vesszük sorra, mi minden térhet
vissza a régi kerékvágásba.

Felszabaduló egészségügy

2020.06.18.

óvintézkedésekről a kórház honlapján lehet részleteket olvasni.

Karantén a könyveknek
Június tizenhatodikától újra
látogatható a Vörösmarty Mihály
Könyvtár, igaz, csökkentett „üzemmódban”. Csak a központi könyvtár és annak részlegei nyitnak ki
hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között, és júniusban szombatonként
ezek a részlegek zárva tartanak.
A tagkönyvtárak június huszonharmadikától nyitnak ki újra, de a
Mészöly Géza utcai és a Széna téri
könyvtárban a teraszkönyvtár szolgáltatásai addig is igénybe vehetők.
A központi könyvtárból heti egy
alkalommal házhoz viszik a könyveket – telefonon, levélben lehet

a kéréseket leadni. Olvasók csak
maszkban, kézfertőtlenítés után
léphetnek be az olvasói terekbe,
és csak korlátozott számú látogató
tartózkodhat korlátozott ideig, fél
óráig egyidejűleg a könyvtárban.
A visszahozott könyveket negyvennyolc órára karanténba teszik.
Késedelmi díjat még egy hónapig
nem számítanak fel.
Már nyitva tart a Vörösmarty Színház jegyirodája is. Itt az elmaradt
előadásokkal illetve a következő
évaddal kapcsolatban is lehet
érdeklődni, bérletet váltani.

Újra lesz közgyűlés
A helyi politikai élet is egyre
aktívabbá válik, a veszélyhelyzet
feloldásával pedig újra a városi
közgyűlésben születhetnek meg a
Fehérvárt érintő döntések. Az első
ilyen alkalom június huszonharmadikán, kedden lesz. A rendkívüli
közgyűlés témája a veszélyhelyzeti
időszak értékelése lesz. A tapasztalatok megvitatása mellett a közgyűlés a közeljövő kérdéseiről is tárgyal.
Következő lapszámunkban a jövő
heti közgyűlés után készülő polgármesteri interjút is olvashatják.
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Új vezérigazgató a Fejérvíz élén
A HETILAP

Beszélgetés Laczi Péterrel

A Székesfehérvári önkormányzat többségi
tulajdonában álló Fejérvíz Zrt. nemrégiben
megválasztott vezérigazgatója, Laczi Péter az
ezredfordulón még hallgatóként lépett be először a cég falai közé, majd a csatornázási üzem
éléről a Polgármesteri Hivatalba került, ahol
a Városüzemeltetési és Közműellátási Irodát
vezette. Május végén vette át a Fejérvíz éléről
harminc év után nyugdíjba vonuló Kis Istvántól
a tisztséget.

Milyen érzésekkel kezd hozzá egy
ilyen fontos közszolgáltató vezetéséhez?
Örömmel tölt el, hogy újra a Fejérvíz csapatát erősíthetem, ahol korábban már tizenegy éven keresztül
dolgoztam. A szennyvíztisztító telepen technológusként kezdtem. Hat
évet dolgoztam ott, mellette pedig
elvégeztem a Budapesti Műszaki
Egyetem vízépítő mérnöki képzését, majd a székesfehérvári csatornázási üzemet vezettem 2013-ig.
Ekkor kerültem a Polgármesteri
Hivatalba, ahol a frissen létrehozott
Városüzemeltetési és Közműellátási Irodát vezethettem az elmúlt hét
évben. Számos víziközművet érintő
rekonstrukciós munkát és beruházást végeztünk el, ezek kapcsán is
napi kapcsolatban álltam a Fejérvízzel, így mondhatom, hogy nem
távolodtam el az utóbbi években
sem a cégtől, melynek műszaki
vonalát jól ismerem.
Hogy történt a vezérigazgató-váltás?
A nyolcvanhét tulajdonosból álló társasági közgyűlés szavazott a vezérigazgató személyéről. A mostani
helyzetben egy online választáson
döntöttek a tulajdonosok május
harmincadikán, és rá egy napra
vettem át a munkakört a nyugdíjba
vonuló Kis Istvántól, aki harminc
évig vezette a céget. Azóta szinte
folyamatosan bent vagyok, és bár
nem túl családbarát a kezdés, de ez
egy ilyen időszak! A vállalat nehéz
anyagi helyzetben van, mert a 2012
óta befagyasztott víz- és csatornadíjak nem fedezik az üzemeltetési
költségeket. Jelenleg szinte az
összes víziközmű-szolgáltató társaság veszteséges, köztük a Fejérvíz
is. Komoly feladat áll a menedzsment előtt, hogy racionalizáljuk a
működést úgy, hogy a szolgáltatás színvonala továbbra is kiváló
legyen. Feszesebb gazdálkodásra
lesz szükségünk, az ehhez tartozó átszervezéseket még a nyáron
szeretném elvégezni.
Ez mit jelent majd a gyakorlatban?
A Fejérvíz – korábban jogelődei
– 1913 óta látja el Székesfehérvár, majd Fejér megye hetvenhét
településén a vízszolgáltatás
valamint a szennyvízelvezetés és
-tisztítás feladatait több mint 294
ezer felhasználó számára. Jelenleg
hatszáznyolcvanhatan dolgozunk a
cégnél, ezzel az állománnyal látjuk
el hetvenhét településen a szolgáltatást. Székesfehérváron a Sóstón, a
Váralja soron, a Hármashídnál és a
Bakony utcában van telephelyünk,
de négy vidéki üzemmérnökségen is

jelen vagyunk: Bicskén, Móron, Sárbogárdon és Kőszárhegyen. Magas
a mérce, hiszen nívós szakmai munkát végzett eddig is a Fejérvíz, amit
továbbra is igyekszünk fenntartani,
de a szolgáltatók gazdasági helyzete
a korábban említett okok miatt igen
nehéz. Ráadásul a járványhelyzet
miatt a kintlévőségek tovább nőttek.
Mikor működik jól a szolgáltatás?
Azt szokták mondani, hogy a jó
közmű észrevétlen, amit igyek-

Az egész ágazatban jellemző, hogy
nem túl magas a munkaerő-megtartó ereje a szolgáltatóknak.
Mivel évek óta nincs a városban
vízvezetékszerelő-képzés, továbbá
a vízépítő mérnöki képzés sem túl
vonzó pálya jelenleg a fiataloknak,
nehéz utánpótlást találni. A képzéssel kapcsolatban a városvezetéssel és az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Karával megpróbálunk előrelépni. Szeretnénk a

el a cégnél, hogy sikerül racionalizálni a működést, és sikerül
fiatalítani a dolgozói állományt.
A Fejérvíz munkavállalóinak több
mint fele ötven év feletti, tapasztalt kolléga. Most, ahogy végigjárom a telephelyeinket, nagyon
örülök annak, ha fiatalokat látok.
A laborunkban például a tapasztalt szakembereink mellett fiatal
vegyészek is dolgoznak. Szükség
van a fiatalokra, hiszen az idősebb

helyi szakképzés terén is ugyanezt
tenni.
Pedig ez egy biztos pálya, hiszen ivóvízre sokáig szükségünk lesz...
Amikor 2002-ben végeztem Baján
az Eötvös József Főiskolán, három
helyre adtam be a jelentkezésemet,
és mindhárom helyen tárt karokkal
vártak. De valamiért a fiataloknak
jelenleg nem vonzó a klasszikus
vízépítő mérnöki pálya, pedig biztos és kiszámítható jövőt jelentene
számukra!
Milyen állapotban szeretné látni néhány év múlva a Fejérvíz Zrt-t?
Nehéz lesz kivezetni a jelenlegi
helyzetből a társaságot. Nagy
szükség lenne valamilyen állami beavatkozásra, éppen ezért a
döntéshozók figyelmét szeretnénk
felhívni az ágazat finanszírozási
problémáira. Olyan jövőt képzelek

szakembereinknek át kell adniuk
azt az egyedi szaktudást, ami a
Fejérvíz működéséhez szükséges.
Ha sikerül beindítanunk helyben
a képzéseket, akkor néhány éven
belül orvosolható lesz ez a probléma. Nagyon rosszul hangzik,
de szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, ha vízvezeték-szerelő
vagy hálózat-karbantartó pozícióba
például cukrász, hentes vagy pék
képzettségűeket fel tudunk venni,
mert ők legalább szakmájukból
adódóan hozzá vannak szokva a
nálunk elvárt higiéniához. Őket
általában mi tanítjuk meg a szakmára a Fejérvíznél. Nehéz a jelen,
de bízom benne, hogy néhány
év kemény munkájával sikerül
javítani a helyzeten, hogy továbbra
is kellő színvonalon szolgáltassunk
a térségben!

Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

Laczi Péter, a Fejérvíz új vezérigazgatója

szünk is fenntartani. A szakmai
munka a Fejérvíznél kiválóan
működik, amit az is bizonyít,
hogy többször megnyerte a cég a
víziközmű-szolgáltatók országos
versenyét. Mondhatom, hogy magas szinten működik a szolgáltatás,
viszont egy elöregedett hálózatot
kell üzemeltetnünk. Az utóbbi
években szerencsére általánosnak
mondható, hogy ha útfelújítás
történik a városban, akkor szinte
minden esetben megújulnak a
közművek is. Az elmúlt hét év alatt
összesen huszonhét kilométernyi
új ivóvíz- és szennyvízvezeték épült
Székesfehérváron. A teljes hálózat
a városban mintegy 379 kilométernyi ivóvízvezetéket és 335 kilométernyi szennyvízcsatornát jelent.
Milyennek látja a céget 2013-hoz
képest?
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A HETILAP

Ki gondolná, hogy bizonyos zöldségek befolyásolják a véralvadási értékeket? Megihatod-e
a reggeli kávédat, ha vérvételre mész? Orvosi
tanácsok laborvizsgálat előtt.

Inni kell!
Ha valós értékeket szeretnénk látni
a laboreredményeinken, valóban
érdemes éhgyomorral menni a
vizsgálatra. Ez még véletlenül sem
jelenti azt, hogy nem ihatunk előtte
semmit. Néhány dologra pedig
már a vérvételt megelőző egy-két
napban is érdemes odafigyelni. A
részletekről Farkas Zoltán székesfehérvári háziorvost kérdeztük: „Fontos a vérvétel előkészítése
szempontjából, hogy a megelőző hat
óra étkezésmentesen teljen. Ezt kalkulálják bele azok is, akik előtte éjszakás
műszakban dolgoznak! Jól tesszük, ha
már az előző két napban is könnyű,
vegyes étrendre törekszünk, kerülve a
zsíros vagy magas szénhidráttartalmú
ételeket, mert ezek a vércukor- illetve
vérzsírértékeket befolyásolhatják.
Koplalni viszont nem kell!”

Farkas Zoltán hozzátette, hogy a
folyadékbevitel nagyon lényeges a
laborvizsgálat előtt, tehát szó sincs
róla, hogy aznap reggel inni sem
szabad: „Szénsavas, cukros italokat ne
fogyasszunk, de két-három órával a vérvétel előtt igyunk elegendő vizet! Cukor
nélküli kávét is nyugodtan lehet inni. A
rendszeresen fogyasztott gyógyszereinket is feltétlenül vegyük be!”
Ezzel kapcsolatban a háziorvos
elmondta, hogy ha csillagot találunk a leleten, tehát valamilyen
értékünk az előírthoz képest kóros
tartományban van, azt okozhatja a
rendszeresen szedett gyógyszerünk
is. Például akinek véralvadásgátló
hatású szert írt fel az orvosa, annak
a véralvadási értékei mutathatnak
eltérést, de ez esetben nincs ok
aggodalomra.
Nem is gondolnánk egyébként,
de bizonyos ételek is látványosan
hatnak a vérképre, de akár a gyógyszerek hatásait is befolyásolhatják:
„Az erősen zöld, magas klorofilltartalmú zöldségek, mint a brokkoli vagy a
spenót, elősegítik a véralvadást. Ezért
aki véralvadásgátló gyógyszert szed,
jobb, ha kerüli ezek fogyasztását!”

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt
és gyermek szakrendelés 4 épületben,
immár 8 éve az Önök szolgálatában.
FelnőTT szakrendelések:
• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia

• Sebészet
• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül-orr-gégészet
• Hepatológia

• Neurológia
• Bőrgyógyászat
• Afázia terápia
• Neurofiziológia,
ENG - EMG vizsgálat
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás

Gyermek szakrendelések:
• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet
• Ultrahang

• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermekallergológia és immunológia
• Gyermekinfektológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia

eGyéb szolGálTaTások:
• Koronavírus ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések
(botox, hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó szenzor
(CGM)
• Svédmasszázs

• SOS diagnosztika ujjbegyből vett minta
alapján (CRP – gyulladás szint, HGBA1C
– 3 havi vércukor átlag)
• Afázia terápia (agysérülés utáni
beszédfejlesztés)
• Felnőtt/gyermek gyógytorna
(Pl: Schrott terápia, McKenzie terápia)

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés:
06 30/534-3121 • www.mentahaz.hu

Fotók: Kiss László archív

Kovács V. Orsolya

A vérvétel helyén sérülés keletkezik a vénán, ezért kell utána elszorítanunk!

Ne most fussuk le a maratont!
„Vérvétel előtti napokban nem javasolt
kimerítő sporttevékenységet folytatni!” – hangsúlyozta Farkas Zoltán.
– „Kerüljük a napon való hosszab
tartózkodást, az egész napos horgászást, kirándulást! A bőrön keresztül
rengeteg folyadék távozik ilyenkor a
szervezetből, ez is téves laborértékekhez vezethet.”
Az alkoholfogyasztás szintén
kerülendő a megelőző két-három
napban, mert befolyásolhatja az
eredményeinket. Nem a májenzimértékeket, azok hosszabb folyamat
eredményeként módosulnak. Az

ÓRIÁS BOLT

Ahol mindig van eggyel
nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-9 XL-ig, 120-260 kg-ig.

ITT A NYÁR,
ITT AZ ÚJ KOLLEKCIÓ:
rövid nadrágok,
pólók, pulóverek,
esőkabátok, dzsekik,
öltönyök, nadrágok
és zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (48-62)…
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 10.00-17.30, szo.: 9.00-12.00

alkohol is a vízháztartásunkra hat,
elvonja a folyadékot a szervezetből.
„Aki hajlamos összeesni, elájulni, az a
váróterembe is jobb, ha visz magával
vizet! A vérvizsgálat szempontjából
azonban a mintavétel előtt két-három
órával elfogyasztott folyadékmennyiség befolyásoló.” – mondja Farkas
doktor.

Ezt együk utána!
„A vérvételt követő órákban figyeljünk arra, hogy együnk szénhidrátot,
cukortartalmú ételt: péksüteményt,
gyümölcsöt, cukorkát. Ilyenkor már
cukros üdítőt is ihatunk. A vérvétellel
összefüggő stresszes állapot magas
cukorigénnyel jár, fejfájás, szédülés is előfordulhat. A szervezetnek
regenerációra van szüksége, ezért ne
pattanjunk rögtön autóba: várjunk egy
fél órát, mire a bevitt szénhidrátok
felszívódnak!” – hívta fel a figyelmet
a háziorvos.

Ezért lilul be
Sokan azt hiszik, hogy ha csúnya
véraláfutás keletkezik a szúrás
helyén, akkor rosszul helyezték be
a tűt a vizsgálat során, pedig nem
feltétlenül: „Egy egészséges fiatalnak
is nagyon fontos, hogy legalább három
percig nyomja, szorítsa el a vérvétel
helyét. A szervezetnek ugyanis szüksége van némi időre, hogy le tudja zárni
a mesterségesen keletkezett sérülést
a vénán.” – figyelmeztet Farkas
Zoltán.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
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nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Új műsorokkal bővül a Fehérvár TV kínálata
A HETILAP

László-Takács Krisztina

családi összetartozás jelentőségére és a
problémák megoldhatóságára!”

A magazinok helyi szereplőkkel jelentkeznek, és
olyan témákat járnak körül, amelyekkel ilyen
mélységben még nem foglalkoztak a tévé szerkesztői. A rendszeresen jelentkező műsorok már
ettől a héttől láthatóak a Fehérvár Televízióban.

Nálatok mizu?
A beszélgetős műsorban érdekes
embereket, történeteket, élethelyzeteket ismerhetünk meg. Néhány
hete az online térben született
meg a Fehérvár TV Nálatok mizu?
című műsora, ami a kinyílt világban is folytatódik. Kovács Szilvia
kéthetente jelentkező műsorában
mindig egy adott témán keresztül
ismerhetjük meg a beszélgetőtársakat. A vendégek az élet különböző
területein dolgoznak, ismertek vagy
kevésbé ismertek, de olyan egyéniségek, akikre érdemes odafigyelni!

„Sok évvel ezelőtt történt, hogy napi
sajtótájékoztatókra rohanós rutinom
egy szép téli napon hirtelen lelassult, egy időpont változott. Mivel a
belvárosban kellett várakoznom, hát
nézelődtem, de ezúttal nem a kirakatokat bámultam, hanem a hóesés
miatt felnéztem, és szembesültem vele,
milyen gyönyörű épületek között járok
nap mint nap.” – meséli Sasvári
Csilla. A szerkesztő szerint sokan
vagyunk így: gyönyörű épületek
között jövünk-megyünk, de alig
tudunk valamit róluk. – „Vajon ki
és miért építette? Kik laktak benne?
Milyen lehetett akkoriban itt az élet?
Nagy örömömre szolgál, hogy abban a
témában készíthetek műsort, ami régóta
érdekel, hiszen a Városrészek titkai
című sorozatban pont erről beszélgetünk a tizenkét rész állandó vendégével,
a Magyar Városkutató Intézet munkatársával, Váczi Márkkal. De minden
alkalommal megszólal majd az adott
városrész egy-egy lakója is.”

Fotó: Kovács Szilvia

Városrészek titkai

Lennél-e a helyemben? Ez volt a Nálatok mizu? első témája. A szereplők – Keller János, Lengyel Zsófia és
Tornyai Gábor – a forgatás végén kipróbálták, milyen a negyedik szereplő, a polgármester székében ülni.

Aki megnézi az egyenként ötvenperces epizódokat, számos újdonságot
megtudhat közvetlen környezetéről!

Családőrzők
Ebben a műsorban is Sasvári
Csillával találkozhatnak a nézők. A
szerkesztő-műsorvezető olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mitől
lehetne zökkenőmentesebb az
együttélés, hogyan érdemes felépíteni kapcsolatainkat, mit kezdjünk

Megmenekültek a kölyökgólyák
Kurucz Tünde
Szétesett és három fiókával a közepén veszélyesen megdőlt egy villanyoszlopra épített
gólyafészek Sárbogárd-Nagyhörcsökpusztán.

Fotó: Sárbogárdi hivatásos tűzoltók

A tűzoltókhoz június tizenegyedikén este érkezett a segítségkérés.
Az áramszolgáltató szakembere
a betonoszlopon futó elektromos
vezetéket áramtalanította, majd
a sárbogárdi és a dunaújvárosi
hivatásos tűzoltók emelőkosárban
közelítették meg a fészket.

A lelógó részeket egy biológus
útmutatását követve kéziszerszámokkal és fűrésszel távolították
el. A beavatkozás szakszerűségét
az egyik gólyaszülő kezdetben a
fészekből, később a levegőből folyamatosan ellenőrizte.
Mire a félig leszakadt részeket a
tűzoltók leszedték, a másik szülő
is megérkezett az eleséggel. A
három fiókának és a gólyapárnak
nem esett baja, a fokozottan védett madarak a fészekben maradhattak.

A beavatkozás szakszerűségét az egyik gólyaszülő folyamatosan ellenőrizte

Próbaterem

a kamaszkortól tomboló gyermekkel, hol kapcsolódhat a mindennapokhoz a nagyszülő: „Azért,
hogy átfogó válaszokat kapjunk, több
területről is hívok szakértőket, így
a huszonöt perces beszélgetésekben
rendszeresen látható lesz Fekete-Cseri
Zsuzsanna egészségfejlesztő, rekreológus, mozgásterapeuta, Pap Csilla
mediátor, életvezetési tanácsadó és
Tornyai Gábor plébános, mentálhigiénés szakember. A műsor nem titkolt
célja, hogy felhívjuk a figyelmet a

Bokányi Zsolt Hangvilla című műsora
mellett – amiről múlt heti számunkban már írtunk – útjára indít egy
könnyűzenei magazint is, melyben
elsősorban székesfehérvári zenészekkel, előadókkal, színpadi szereplőkkel beszélget a művész pályafutásáról, a vele kapcsolatos aktualitásokról
vagy éppen arról a stílusról, amit
képvisel. Megszólal majd a műsorban
egy-egy dal is, néha élőben, mondhatni próbatermi hangulatban, vagy
éppen videóklip formájában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Jancsár u.43. 1/3.
Kígyó u. 10. 6/2.
Tolnai u. 14. 3/4.

Alapterület Szobaszám

(m2)
58 m2
36 m2
49 m2

2+fél
1
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

57.100,36.000,49.000,-

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 25.000,- 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.
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.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Kultúra

Sikeres volt a Csíki Versünnep

9

A HETILAP

Vakler Lajos

A megmérettetés különlegessége az
volt, hogy ebben az évben nemcsak
Erdélyből, hanem a teljes Kárpátmedencéből jelentkezhettek az általános és középiskolás fiatalok. A zsűrizésben a székelyföldi pedagógusok
és Csíkpálfalva plébánosa mellett
ez évben is szerepet vállalt Bakonyi
István irodalomtörténész, Heinczinger Mika, a Misztrál együttes tagja,
Sudár Annamária, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa, Vakler
Lajos, a Fehérvár Médiacentrum
újságírója és Vida Krisztina.
Az ötödik és hatodik osztályosok
versenyének győztesei Schmutzer
Noémi Hanna és Demeter Éva lettek Reményik Sándor illetve Csoóri
Sándor versével. A hetedikes-nyolcadikos csapat megmérettetésén
Jámbor Joel és Máthé Gyopár Bíborka egy-egy Ady Endre- és Závada Péter-verssel diadalmaskodott.
A líceumos korosztály győztese
Sándor Rita, a csíkszeredai Segítő
Mária Iskola növendéke lett Áprily

Fotó: Simon Erika

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
adott otthont a nyolcadik Csíki Versünnep
döntőjének, amelyet az idei esztendőben a
szervező Fortis Hungarorum Egyesület elnöke,
Varga Anna a koronavírus-járvány miatt online
formában hirdetett meg.

Megérdemelték a zsűri tapsát a fiatalok

Lajos A csavargó a halálra gondol
című költeményével.
Idén a Csíki Versünnep közösségi
oldalán egy külön közönségszava-

zás keretében keresték azt a három
szavalatot, melyek az embereket
közelebb tudták csalogatni a költészethez. Ebben a kategóriában

a székesfehérvári Tóparti Gimnázium művészeti szakos fiatalja, Furtenbacher Dorina versére érkezett a
legtöbb szavazat.

Római hajót építenek Gorsiumban
Látrányi Viktória
Megkezdték a római hajóreplika építését múlt
hétvégén a Gorsium Régészeti Parkban. A nem
mindennapi kezdeményezés részeként egy
eredeti méretű, római korabeli hajó készül az
egykori kikötő közelében felállított sátor alatt.
A kilenc méter hosszú folyami őrnaszád tölgyfából készül, és tizenöt személy szállítására
lesz alkalmas. Az építkezést és a munkafolyamatokat a látogatók is megtekinthetik előre
meghirdetett időpontokban.

A projekt a Szent István Király
Múzeum Gorsium Régészeti Parkja

és a Szabad-Tér Egyesület együttműködésében valósul meg. A
tervek szerint január tizenötödikére készül majd el az önkéntesekből
álló lelkes csapat a hajóval.
Major Tamás ötletgazda, a Szabad-Tér Egyesület tagja azt is
elárulta, hogy 2016-ban, egy vízitúra során Gorsiumban kötöttek
ki, és akkor jött a gondolat, hogy
római hajót kellene építeni: „Ez a
hajóépítés a 4. századi római hajósvilágot idézi meg. A folyami hajózásról
van egy leletegyüttes, amit Mainzban
találtak. Ez adta az ötletet, hogy itt va-

Fotók: Simon Erika

Önkéntesek dolgoznak a hajóreplikán. Időről időre a látogatók is bemehetnek majd a sátorba
megnézni a munka folyamatát. Az előre meghirdetett időpontokról a múzeum honlapján illetve
közösségi oldalain lehet tájékozódni.

A mintegy kilenc méter hosszú és százhetvenöt centi széles folyami őrnaszád tizenöt fő szállítására lesz alkalmas. Korabeli technológiával készül, alapanyaga tölgyfa, s vízre is lehet majd tenni.

lamiféle hiteles szerkezetet próbáljunk
megvalósítani!”
Kovács Loránd Olivér azt is elárulta, hogy a római hajó a Szent István
Király Múzeum jövő évi kiállításához kapcsolódó látványosság lesz.
Birtokba vehetik majd a látogatók,
hiszen akár fel is lehet majd rá
mászni, ki lehet próbálni az evezőket. Az sem véletlen, hogy az építés
éppen a bejárathoz közel folyik: „A
hajóépítés apropóját a második-har-

madik századi kikötő adja. Ez egy
mesterséges öböl volt, amit a rómaik
létesítettek, itt épül most a hajó.” –
fogalmazott a Gorsium Régészeti
Park vezetője.
A Sárvíz jelenleg pataknyi szélességű. Az ókorban viszont egy a
Dunához hasonlítható folyam volt,
amin hajók közlekedtek. Nagyon
aktív vízi élet zajlott, ezért is működött kikötő Gorsiumban, sőt a mai
Szabadbattyán területén is.
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Kinyitott a könyvtár
A három hónapos kényszerszünet után
újra kinyitotta kapuit a Vörösmarty Mihály Könyvtár. Egyelőre a Felnőtt kölcsönző, a Gyermekrészleg, az Olvasóterem
valamint a Zenei és számítógépes részleg
várja az olvasókat hétfőtől péntekig 10
és 18 óra között. Júniusban szombaton a
részlegek zárva tartanak. A tagkönyvtárak
június 23-tól nyitnak ki újra, de a Mészöly
Géza utcai Tagkönyvtárban és a Széna
téri Tagkönyvtárban a teraszkönyvtár
szolgáltatásai addig is igénybe vehetők.
Az elmúlt három hónapban a könyvtár
dolgozói rendszerezték és frissítették a
könyvállományt, kisebb átalakításokkal
könnyebben áttekinthetővé tették. Frissen
festett, új színekben pompázó polcokon
várják az izgalmas olvasmányok a gyermekeket is. A Vörösmarty Mihály Könyvtár a
korábbi évekhez képest a nyári zárvatartását csökkentett időtartamra, két hétre
korlátozza.

Működik a színházi jegypénztár
A Vörösmarty Színház jegypénztára újra várja
a nézőket a megszokott nyitvatartási időben,
hétköznap 10 és 18 óra között. A törzsbérletesek június 30-ig újíthatják meg régi helyüket.
Amennyiben az új évadban bérletet változtatnának, azt július 1. és 12. között tehetik meg.
Ezt követően várják az új bérletvásárlókat. A
2019-2020-as bérletekben elmaradt Trianon,
Mágnás Miska és Teljesen idegenek című
előadások esetében a törzsbérletesek részére
kompenzációként „bérlethányad utalványt”
biztosítanak, melyeket a bérletek megújításakor lehet beváltani.

Szabó Petra

Újraindul a kulturális élet

Levendulaszüret Gárdonyban
Idén harmadik alkalommal lesz levendulaszüret a Gárdonyi Levendula Kézműves
Műhelyben. Gyönyörű látvány, átható levendulaillat, kézműves termékek hulladékmentes szemlélettel. Június 27-28-án és
július 4-5-én helyi kézművesek által előállított, újrahasznosított anyagokból készült
szedőzsákokba és kosarakba lehet válogatni
mintegy hatszáz tő francia levendulából.

2020.06.18.

Jövőre pótolja az előadásokat a balettszínház
A Homokrajzok 2020. március 30-i előadását 2021 áprilisáig, a Rómeó és Júlia 2020.
április 30-i előadását 2021 márciusáig fogják pótolni, melyekre érvényesek maradnak a már megváltott jegyek. 2020. április 28-29-én elmaradt az Aladdin mesebalett
bemutatója is, az előadásokat 2021. január-február hónapokban pótolják, melyekre
szintén érvényesek lesznek a már megvásárolt jegyek, bérletek.
Igény esetén a megvásárolt jegyeket utalványként váltják be a Fehérvári Balettszínház más előadásaira az Alba Regia Szimfonikus Zenekar pénztárában, a Vörösmarty
Színházban. A nézők erre vonatkozó igényüket július 20-ig jelezhetik Balla Brigitta
jegyértékesítőnek a jegyiroda@arso.hu e-mail-címen vagy a 70 509 8805-ös
telefonszámon.

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

Disney gyermekruházat, játék,
írószer, táskák, zoknik, lámpák,
órák, csajos és fiús kiegészítők.
Tel.: +36- 30/ 902 - 9447
MeseMosoly Fehér-Vár
www.mesemosoly.hu

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

Akadálymentes a Szent István Művelődési Ház
Bár az elmúlt hónapokban elmaradtak a helyszíni rendezvények, a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban ez idő alatt sem tétlenkedtek. A felújításnak és az akadálymentesítésnek
köszönhetően mostantól a fogyatékkal élők is
elérhetik és élvezhetik a különféle programokat.

Horoszkóp
június 18. – június 24.

Újra lesznek rendezvények!
Fotó: Simon Erika

Az akadálymentesítésnek köszönhetően az intézményt számos
olyan helyiséggel és berendezéssel
látták el, melyeknek köszönhetően
a látás- és hallássérültek illetve
mozgáskorlátozottak számára is
látogathatóvá tették a házat.
A rendkívüli időszak ideális volt a
felújításra, hiszen az aktívan zajló
programok nagyon körülményessé
vagy éppen lehetetlenné tették
volna a beruházást – fogalmazott
Jakubek Tiborné igazgató.
Az épület főbejáratánál rámpát, a
földszintjén mosdókat alakítottak
ki, a mozgáskorlátozottak mellék-

venciájára, így ők is hallhatják és
élvezhetik a különféle előadásokat,
kiállításmegnyitókat, koncerteket.

Digitális eszközök is segítenek a fogyatékkal élő látogatóknak

helyiségében pelenkázó is található. A teherhordó felvonót személyi
használatú liftté alakították át, a
vakokat és a gyengénlátókat több
helyen vezetősávok segítik. Besze-

Kos 3. 21. – 4. 20.

Tökéletes ez a hét ahhoz, hogy minőségi időt töltsön a
szeretteivel, most, hogy ismét kimozdulhatnak otthonról.
Szervezzen családi programokat, vegyék fel a régi élet fonalát! Érdemes lehet hangulatos összejöveteleket szervezni
a barátokkal, mert azok kedvezően hatnak a hangulatára!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

A következő napokban sokszor feszültnek, nyugtalannak érzi magát. Olyan érzése van, mintha valami készülődne. Jeleket kaphat az univerzumtól, ezért nem árt
nyitva tartania a szemét, mert ezek segíthetnek meglelni
a helyes utat, amikor döntésképtelen!

reztek egy speciális, hordozható eszközt, az úgynevezett mobil indukciós hurokerősítő szettet: a siketek
és nagyothallók hallókészülékeikkel
rácsatlakozhatnak az eszköz frek-

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az átmeneti szünet után lassan visszatér az élet a normál kerékvágásba a
Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban. Kis létszámú, tíz-tizenöt fős
képzéseknek már tudnak helyet biztosítani, az első nagyobb nyilvános rendezvény pedig a Hungarikum együttes
előadóestje lesz. A székesfehérvári
zenekar egy katolikus énekekből
összeállított CD-t készített az elmúlt
hetekben. Koncertjük június huszonharmadikán este hétkor kezdődik, jó
idő esetén az udvaron, rossz időben a
Szent István-teremben – az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egy új energia fog hatást gyakorolni az életére. Hirtelen ráeszmél
a hibáira és arra, hogy a család fontosabb, mint a karrier, ezért
mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a kettőt kiegyensúlyozza. Ha eddig bármivel kapcsolatban is tétovázott, mostanra
magabiztosságot nyer, és kész szembenézni a nehézségekkel.

Manapság a dolgok gyorsan zajlanak Ön körül, így
képesnek kell lennie arra, hogy a váratlan helyzetekben is tudjon reagálni. Bár a napokban bizonytalannak, pesszimistának érezheti magát, a hét végére ez
elmúlik.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Különösen könnyed hangulatban lesz, a felmerülő nehézségeket könnyedén megoldja. Ráadásul a vitás helyzetekben
hatékony közvetítő lehet. Azzal, hogy vidám és jóindulatú,
nemcsak másoknak tesz jót, hanem saját magának is, mert
rengeteg kedvező visszajelzést kap.

Érzelmileg intenzív hét elé néz. Nagy szenvedélyt
fog felmutatni mindazzal kapcsolatban, amit csinál,
és ennek köszönhetően a siker elkerülhetetlen
eredményként jár majd a nyomában. Alapvető fontosságú, hogy időt szenteljen a családjának!
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Németh Krisztián

Felpörögtek a kerékpáreladások: a járványidőszakban sokan
pattantak kétkerekűre, hogy
kiránduljanak vagy azzal járjanak dolgozni. Volt olyan is,
hogy valaki a nyaralása helyett
vásárolt kerékpárt. Az egyik
általunk meglátogatott fehérvári
szaküzletben egyelőre ki tudják szolgálni az igényeket, sőt
felkészültek a rohamra, de mivel
a járványhelyzet miatt egyes
gyárak leálltak, rohamosan fogy
a készlet.
„A gyártók a mai napig nem érik
utol magukat. Sok olyan van, ahol
komoly problémát jelent a gyártás-

Fotó: Kiss László

A veszélyhelyzet ideje alatt megnőtt a kereslet a kerékpárok iránt. A közeljövőben az
is előfordulhat, hogy átmenetileg hiánycikk
lesz a bicikli.

Egyre több család teker együtt, és Fehérvár környékén egyre több jól kiépített bicikliút van

kapacitás megfelelő kihasználása,
a termelés újraindítása. További
probléma, hogy sok alkatrész a Távol-Keletről érkezik, így a beszállítás
is akadozik a gyárak leállása miatt.”
– magyarázza a jelenséget Staudt
Attila kerékpárbolt-tulajdonos.
Egyes márkák esetében akár
több hónapos hiánnyal is kell
számolni: „Több gyártó jelezte,
hogy ebben az évben már nem fog
tudni kerékpárt szállítani, vagy
októberi, novemberi szállítást tudnak csak garantálni.” – mondja a
kereskedő.
Éppen ezért a szakember azt
tanácsolja, hogy ebben az időszakban nem érdemes hezitálni a
vásárlással, és arra sem érdemes
számítani, hogy akciósan jutunk
hozzá a hőn áhított bringához. Jó
hír ugyanakkor, hogy a kerékpárok nem drágultak számottevően a korábbi évekhez képest.

Büntetőfékezés: ijesztő és veszélyes
Galántai Zsuzsanna
A büntetőfékezés az egyik legagresszívabb
viselkedés az utakon – egy önkényes rendreutasítás, melynek lényege a másik megleckéztetése.

Az elején nézzünk egy kis kitekintést! 2010-hez képest majdnem
egymillióval több személyautó volt
az utakon tavaly év végén a KSH
adatai alapján. 2010-ben 2 984 063,
2019-ben pedig 3 812 013. Ez tehát
azt is jelenti, hogy utunk során
több autóval találkozunk, és ennek
megfelelően többféle helyzettel és
embertípussal.
Márpedig minél többen vagyunk
egy helyen, annál esélyesebb, hogy
valamilyen formában – legtöbb
esetben véletlenül – akadályozzuk
a másikat.
A büntetőfékezés azonban egy
szándékos akció. Ábrahám Csaba,
a Perpetuum Mobile Autósiskola
vezetője szerint a büntetőfékező
vélt vagy valós sérelmét akarja
úgy megtorolni, hogy jól ráijeszt a
másikra. Ebben az eltorzult idegállapotban pedig nem lehet a józan
eszére hatni, holott saját magát is
veszélyezteti ezzel, és végül ő maga
is pórul járhat.
Az még megdöbbentőbb, hogy ez a
szabálytalan és veszélyeztető magatartás már nemcsak autósok között

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Itt az ideje, hogy a figyelmét önmagára irányítsa! Túl
sokat ffoglalkozik mások életével! Ám a héten lehetősége adódik izgalmas társadalmi eseményeken részt
venni, a baráti és családi kapcsolatait ápolni, mindezt
úgy, hogy közben már nem akar görcsösen mások
segítségére lenni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem késik le semmiről, mégis kapkod. Le kell lassítania, mert ha minden feladatot sietve fejez be, az olyan
hibákat fog eredményezni, amelyek kellemetlenséget
okozhatnak.

történik meg, de az önkéntes
leckéztetők buszsofőrök és tanulóvezetők ellen is fellépnek. Noha
az alábbi esetek nem Fehérváron
történtek, városunk sem mentes a
hasonló helyzetektől!

Nézzük a buszos esetet!
Nem tetszett egy autósnak, hogy
kisorolt elé egy busz Budapesten,
ezért úgy gondolta, megleckézteti
a sofőrt. Rossz lóra tett, mert
nemcsak összetörte az autóját,
amit a biztosító valószínűleg nem
fog kifizetni, de meg is büntették, és még a jogosítványát is
elvették.
Ábrahám Csaba az eset kapcsán
kiemelte: ha már látjuk, hogy be
fog következni a baleset, törekedni
kell arra, hogy a legkisebb rossz
következzen be, tehát inkább
legyen egy koccanás, minthogy a
busz utasai közül valaki elessen és
megsérüljön!

Tanulóvezető előtt?
A szombathelyi esetnél lakott
területen, a belső sávban haladt a
tanuló. Megállt a piros lámpánál, a
zöldnél pedig elindult. A másik jármű a külső sávban haladt, elment
mellette jobbról, majd bevágott, és
már nyomta is a féket. Valószínűleg

az volt a gondja, hogy a „mazsola”
a belső sávban haladt.
„Én is igyekszem kiküldeni a külső
sávba a tanulókat, de a jogszabály
megengedi, hogy a személyautók, a
motorkerékpárok és a kisteherautók lakott területen belül – ha nem
akadályozzák a többieket – folyamatos haladásra is igénybe vehessék a
belső sávot.” – mondja az oktató.
Ott van azonban az a kitétel, hogy
ha nem akadályozza a mögötte
gyorsabban haladni szándékozót.
Egy tanulóvezető esetében márpedig ez gyakran előfordul. – „1995
óta oktatok elméletet és gyakorlatot.
Nagyon sokat változott a közlekedési
kultúra. A kilencvenes évek közepéig
megvolt az odafigyelés és az együttműködés az utakon, együttérzőbbek,
segítőkészebbek voltak a sofőrök. Az
elsődleges a közlekedésben mindig
a biztonság. Amikor pedig egymást
bosszantják, letekerik az ablakot,
átüvöltenek, megdobják valamivel a
másikat, büntetőfékeznek, ezek mind a
veszélyhelyzet kialakulását támogatják,
nem a biztonságos közlekedést.”

Mit lehet tenni büntetőfékezésnél?
Nem sokat. Aki agresszíven viselkedett a közlekedésben, azt ne
akarjuk megnevelni az úton, hiszen
még felfokozott idegállapotban van.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ráadásul aki előtt büntetőfékeztek,
az is ideges lesz, összezavarodik,
nem az útra figyel – ez pedig szintén balesetveszélyes. Mint azt Ábrahám Csaba elmondta, még mindig
az a tévhit él az emberekben, hogy
az a hibás, aki hátulról ment bele a
másikba. A büntetőfékezés esetén
viszont nem biztos. Ha valaki bevág
a másik elé és ott hirtelen fékez,
abban az esetben a kis követési
távolságot nem a hátul haladó alakította ki, hanem az, aki elöl van.

Konklúzió
Ugyanaz a lényeg a büntetőfékezésnél, mint az ittas vezetésnél: ne
csináljunk ilyet! Nemcsak azért,
mert tilos, hanem mert balesetveszélyes. Nem tudjuk megmondani, miért csinálja azt a másik,
amit – miért megy lassan, gyorsan
vagy éppen az út közepén – és
ezt még tetézzük a veszélyhelyzet
kialakításával, ami megint csak
nem visz jó irányba. Az elsődleges
mindig a biztonság. Ha egymás
orra alá borsot törünk, bosszantjuk egymást, azzal csökkentjük a
biztonságot. Aki eltér az átlagos
közlekedési magatartástól, annak
többnyire van arra oka. Igyekezzen
mindenki a rá vonatkozó szabályokat betartani, és nem a másikat
nevelni az autóból!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Úgy tűnik, a héten lecseréli régi eszméit néhány
újra. Egészen meg fog újulni a következő napokban,
és ezt a környezete is észreveszi. De mielőtt mindent lecserélne, gondolja át, mik azok, amik eddig
is segítették útján! Nem minden rossz csak azért,
mert régi!

Nyugtalannak és boldogtalannak érezte magát az
elmúlt napokban, de a héten készen áll arra, hogy
aktívabban kezelje a problémáit. Mélyre kell ásnia,
hogy pontosan megértse, hol van gond!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ez a hét tökéletes az új kezdethez! Képes lesz
megszabadulni mindentől, ami eddig visszatartotta
Önt. Új lehetőségek fognak megjelenni, és segítik
majd abban, hogy változtasson mindenen, amivel
elégedetlen. A gyors és határozott fellépés jelentősen
megfordíthatja a jelenlegi helyzetét!

Kap néhány jó hírt a családjával kapcsolatban. Egyeseknek lehetőségük nyílik lakóhelyük megváltoztatására,
esetleg megvalósíthatják házfelújítással, házvásárlással
kapcsolatos terveiket.

Halak 2. 19. – 3. 20.
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Vakációra fel!

2020.06.18.

László-Takács Krisztina
Lecsengőben a járvány és a vele járó óvintézkedések is. Mi sem jelzi ezt jobban, mint
hogy már beindultak a táborok Fehérváron és
környékén. A városi Napraforgó Napközis Tábor
első turnusa a jövő héten indulhat. A vakáció
első hetében sport-, művészeti és kalandtáborokban tölthették az idejüket a gyerekek.

Az elmúlt hónapok otthon töltött
időszaka miatt még keresettebbek a nyári táborok Fehérváron, a
táborszervezőknek azonban meg
kell húzniuk a határokat. Táborban
azonban nincs hiány Fehérváron:
aki időben jelentkezik, akár ingyen
is részt vehet egyes programokon, a
legtöbb tábor azonban költségtérítéses. Tizenötezer forinttól ötvenezerig terjed idén az egyhetes nyári
táborok díja, a tavalyihoz képest
nem drágult jelentősen a részvétel.

Nem kell triatlonozni ahhoz, hogy triatlontáborban vehessen részt a gyerek. Hattól tizenhat éves korig lehet jelentkezni az Alba Triatlon táboraiba.

A nyári sporttáborok szezonjában a VVSI telephelyén is nagy
a forgalom. Igaz, ezúttal nem
egy vízisport, hanem kosárlabda
apropóján jártunk ott, hiszen hagyományosan itt rendezik a Dávid
Kornél Kosárlabda-akadémia egyik
táborát. Miközben Agárdon bentlakásos a tábor, Fehérváron három
helyszínen is zajlanak az akadémia
napközis rendszerű foglalkozásai.
A gyerekek mindenhová örömmel
mennek, pedig az edzések most is
kemények.

Vízre szálltak
Szintén hétfőn kezdődött az
Expedíció – Velencei-tó Egyesület

Fotó: Somos Zoltán

A Bregyóban már hétfőn elkezdődött a triatlontábor, a gyerekek a
bemelegítő sorversenyek mellett
minden nap futnak, kerékpároznak és úsznak is. A hat hétig tartó
táborsorozatban a nyolcórás napi
programból nagyjából hat telik
sportolással.
„Sem a szülőkben, sem a gyerekekben
nincs félelem, olyan a hangulat, mintha a koronavírus nem is lett volna.
Nagyon sokan jelentkeztek idén, de
még akad néhány hely a heti turnusokban.” – mondta el lapunknak Czetl
Andrea, az Alba Triatlon Egyesület
elnöke.
Hasonló a helyzet a Kiskút Teniszklubban is, ahol a rendszeres mozgást a tenisz jelenti: „A gyerekeket
tudásszint szerint szoktuk csoportosítani, így mindenki azonos tudásszintű
partnerekkel játszhat. Délutánonként
általában meccsek vannak. Egy héten
egy nap kirándulni visszük őket, valamint az Alba Öttusa SE-vel van egy
közös programunk: egy nap elvisszük
őket az ő táborukba, az öttusások
pedig hozzánk jönnek.” – tudtuk meg
Galambos Gábortól, a teniszklub
igazgatójától.

Fotó: Kiss László

A sportosok már belekezdtek

A táborba Dávid Kornél is ellátogatott, hogy megnézze, hogyan kosaraznak az ifjú tehetségek

Fotó: Simon Erika

Ingyenes lesz a hadtörténeti tábor

A szerda délutáni sárkányhajózást a közeledő vihar majdnem meghiúsította, a felhők azonban
„meggondolták magukat”, és gyorsan elillantak

A Székesfehérvár katonaváros címet kapta az a hadtörténeti tábor, ami idén nyáron
várja a gyerekeket. A magyar katonatörténelmet játékosan bemutató, a hagyományőrzésre ösztönző program július 27. és 31. között várja az általános iskolásokat.
Lesznek játékok, versenyek, az ezeregyszáz éves hadtörténetet pedig történészek,
hagyományőrzők mutatják be az ország és Székesfehérvár kortörténeti és hadtörténeti eseményein keresztül. A Nemzeti Emlékhely is szerepel majd a helyszínek
között. A gyerekek megismerhetik a város épített történelmi helyeit, emlékhelyeit,
de kirándulás is lesz a csókakői várba.
A táborba az általános iskolás gyerekeket várják. A helyek száma korlátozott,
jelentkezési sorrendben töltik fel azokat húsz főig, így érdemes minél hamarabb
jelentkezni!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

szabadidő

13

A HETILAP

nyári tábora, ahol a gyerekek a
tavat és annak vadvilágát fedezhetik fel. A programok között
szerepel sárkányhajózás, kenutúra,
hajókirándulás, mikroszkópozás
és arborétumlátogatás is. A tábor
júliusban még kettő, augusztusban
további egy turnussal folytatódik,
ezekre korlátozott számban vannak
még férőhelyek.

Agárdon táborozhatnak az ifjú
színjátszók. A Szabad Színház
gyermektáborában a fiatalok színes,
változatos programokkal fedezhetik fel önmagukban a tehetséget,
és mélyülhetnek el a színjátszás
fortélyaiban. A középiskolások közül
sokan már komoly színpadi rutinnal
rendelkeznek. Ott jártunkkor éppen
Háy János darabját próbálták. A kicsik is lubickolnak a játékos feladatok
megoldásában: a gyermek színészpalánták számára nagy élmény ebben
a közösségben játszva tanulni.

Kultúrát kalandozva!
Kalandtáborba csábítja a gyerekeket augusztus közepén a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyvtár.
A napközis táborban többek között
mesés játékokkal, kézműveskedéssel és sóstói kirándulással tölthetik
az idejüket. A jelentkezéseket
online fogadja az intézmény. Az
augusztus 10-től 14-ig tartó prog-

Fotó: Kiss László

A Prikulicsok is a tónál
táboroznak

Nemcsak kultúrára, önmagunk megismerésére is tanítanak a drámajátékok

ramban szerepelnek mesevarázs
játékok, mini mezítlábas park
készítése, csapatépítő sportjátékok, szöszmötölő kézműves sarok,
szabadulószoba próbatételekkel,
kontinensek meséi, számháború
és rejtvényes fejtörők. Emellett a
gyerekek ellátogatnak a varázslatos
természeti értékeiről ismert Sóstó
Természetvédelmi Területre is.

Civilszervezetek táborait támogatja az önkormányzat
Székesfehérvár önkormányzata a Napraforgó Városi Napközis Tábor megszervezése mellett támogatja a civilszervezetek által rendezett nyári táborokat is. A támogatási keretösszeg hárommillió forint volt, melyre március közepéig
lehetett benyújtani a pályázatokat. Valamennyi, érvényes pályázatot benyújtó szervezet támogatásban részesült.
A támogatottak között van például az egészséges életmódot és a sportolást támogató, az önvédelmet és a
bűnmegelőzés alapjait valamint Székesfehérvár hadtörténetét megismertető, állatvédelmi, közösségépítést és személyiségfejlesztést célzó, szociálisan rászorult és állami gondoskodásban élő gyerekeket segítő valamint kézműves
és alkotótábor is.
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Portré

Alázat, tisztelet, tudás

2020.06.18.

Kiss György

Tóvárosi őszköszöntőn a Free Spirit Dance táncosaival

azt végezheted munkaként, amire
mindig is vágytál, amiben jól érzed
magad, ami boldoggá tesz akkor is,
ha éppen nem süt a nap. Mindan�nyiunk életében varázslatos az a
pillanat, amikor elismerik a tehetségünket, tudásunkat. Én örömmel
adok át ebből a mesés érzésből a
táboromban, de akár a magánóráim
során is. Hiszem, hogy sokunkban
ott van a jókedv, a tenni akarás!
Zenei munkásságod során többször is
előfordult, hogy ismert slágereket dolgoztál fel. Nem kockázatos az egykor
már elénekelt dalokat modernizálni?
Talán az eddigi legnagyobb dobásom a Nélküled című dal átirata,
ami jó értelemben a közönséget is
meg tudta lepni. Ha már a feldolgozásokat említjük, szívesen gondolok vissza a Vörösmarty Rádió
hallgatói találkozójára, mivel ott kimondottan nyitott volt a közönség
a mások által korábban előadott
szerzeményekre!
A járványveszély okozta jelenlegi
helyzet az előadóművészek szakmai

életére is hatással van. Ugyanakkor
lehetőség nyílhatott arra is, hogy
újabb ötleteken dolgozzatok. Egy újabb
feldolgozásra vagy egy teljesen új dalra
számíthatunk?
A tarsolyomban most egy új dal
elkészítésének a terve szerepel,
ám ezt megelőzi az újabb énektábor sikeres lebonyolítása. Minden
helyzet hozhat újabb ötletet. A tanítványok is kihozhatnak belőlem
olyan elemeket, amiket a későbbi
zenei gondolataimban fel tudok
használni.
Amikor új dalt írsz, mi motivál? Az,
amit már átéltél vagy amit még nem,
amire talán csak vágysz?
Fiatal énekesként sok mindent még
nem élhettem át, ám azt sem jelenthetem ki, hogy eddigi vágyaim,
álmaim közül ne valósultak volna
már meg némelyek. A sokrétűség
a mozgatórugó: folyamatosan tanulnom kell az eddig történtekből
továbbá azokból az információkból,
történésekből, amik közvetlenül
még nem hatottak a dalaimra.

Fotó: Szabó Sándor

Inkább a musical vagy a popzene áll
hozzád közelebb?
Stúdiós koromban úgy éreztem,
hogy a musical lesz a meghatározó,
ám egy-két popdal is közel került a
szívemhez. Nem titok, a musicalek
tekintetében mind a mai napig Dolhai Attila a követendő példaképem.
2013-ban első lettél a Fehérvár Hangja
versenysorozatban, ami további önbizalmat adhatott a főiskolához. Egyik
tanárod Pély Barna volt, aki látva benned a tehetséget, megerősítette veled a
szakmai kapcsolatát. Ez nyilván sokat
segített a karriered alakulásában.
Így van, és büszkén mondhatom,
hogy ő volt az is, aki bemutatott a
popstíluson belüli példaképemnek,

Fotó: Molnár Artúr

Zsigmond Lala, a Székesfehérváron is kedvelt
énekes Keszthelyen, az általános iskolában
aratott először sikert énekével. Énektanára
javaslatára kezdett el hangképzésre járni, majd
néhány év elteltével Veszprémben, a Völler
Adél Musical Stúdióban folytatta tanulmányait. Fehérváron akkor tűnt fel tehetségével,
amikor 2013-ban megnyerte a Fehérvár Hangja
zenei vetélkedőt. Pályafutásáról beszélgettem
vele, és arról, hogy most már ő az, aki általános
iskolás fiataloknak adja át tudását, hogy
megérezzék: a zene csodákra képes!

Szabó Zé zeneszerzőnek. Eddigi
életem fontos pillére ő, ez többek
között abban nyilvánult meg, hogy
megírta számomra a Szabad szellem című dalt. A közös munkához
maximális alázat, tisztelet és nem

utolsósorban tudás szükségeltetik, ami a jelek szerint esetemben
megvan.
A tanítás az életednek legalább akkora
részét tölti ki, mint az éneklés.
Nincs annál jobb, mint amikor

Fotó: Zsigmond Lala

Zsigmond Lala 2013-ban megnyerte a Fehérvár Hangja tehetségkutató versenyt

A tavalyi énektábor résztvevőivel
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Somos Zoltán

A Gyulai Memorialt először
2011-ben rendezték meg a hajdani
Budapest Nagydíj utódjaként, a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség
korábbi főtitkára, Gyulai István
emlékére. A verseny 2014-ben
költözött Székesfehérvárra, az
akkor megújult Bregyó közi
atlétikai centrumba, ahol azóta
is minden évben világsztárokat
láthatott nyár elején a közönség.
Idén a járványhelyzet miatt ez a
sportesemény sem jöhetett létre
az eredetileg tervezett júniusi
időpontban. A szervezők szerint
augusztus tizenkilencedikén az
állami ünnephez és a jubileumi,
tizedik alkalomhoz méltón fogják
tudni megrendezni a tizedik Gyulai Memorialt.
Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke az esemény sajtótájékoztatóján azt is bejelentette,
hogy a világ atlétikai versenyeinek
sorában ismét előrébb lépett a

Fotó: Molnár Artúr

A jubileumi, tizedik Gyulai István Memorial
Atlétikai Nagydíjat az eredetileg tervezett
időpontban a koronavírus miatt nem lehetett
megrendezni, most azonban már biztos, hogy
augusztus tizenkilencedikén ismét láthatjuk
az atlétika sztárjait a Bregyó közi atlétikai
centrumban.

Deutsch Péter és Cser-Palkovics András a fehérvári verseny rangját elismerő oklevéllel

fehérvári viadal: „A magyar nagydíj
a nemzetközi szövetség döntése
alapján rendkívül elit körbe került:
az IAAF a második kiemelt kategóriába, a World Athletic Continental
Tour Gold Level sorozatába sorolta.
Ez a Gyémánt Liga utáni legerősebb
sorozat.”

Az ezt igazoló oklevelet Cser-Palkovics András vehette át a szervezőbizottság elnökétől. Székesfehérvár polgármestere szerint a
verseny elismerése egyben válasz
is arra, miért fontos a városnak a
Gyulai Memorial: „Rengeteg hagyománya van egy történelmi városnak,

Arany helyett ezüst
Németh Krisztián
Futács Márkó hajrágóljával itthon tartotta a
három pontot a Vidi a Debrecen ellen a labdarúgó NB I-ben, ezzel az utolsó három forduló
eredményétől függetlenül biztosan második a
bajnokságban.

Az első amerikai fecskék

megerősített DVSC nem ígérkezett
könnyű ellenfélnek. Sokáig úgy
tűnt, csak az eső esik Sóstón, de
végül a labda is behullott a gólvonal
mögé az utolsó tíz percben.
A szezon hajrájában vereség nem
rontja a Vidi mérlegét, de a döntetlenekkel szabdalt sorminta ennyire
volt elég. Sajnos Marko Nikolics
távozása után Joan Carrillo nem
tudta megváltani a világot Fehérváron.
A katalán szakemberre és csapatára még három forduló vár, a Mezőkövesd és a Zalaegerszeg elleni
idegenbeli derbi és a sajnos már
igazi tét nélküli presztízscsata jövő
szerdán itthon a Ferencvárossal.

Kaiser Tamás
Szállingóznak az átigazolási hírek az Alba
Fehérvár háza tájáról. A klub az elmúlt héten
két amerikai játékos érkezését jelentette be:
Frank Turner Körmenden, Stacy Davis pedig
Finnországban játszott legutóbb.

Tíz éve kosarazik Európában Frank
Turner. Az irányító három országban, Hollandiában, Lengyelországban és Bulgáriában is bajnoki
aranyéremmel büszkélkedhet.
Tavaly szeptember elején érkezett
Körmendre, ahol azonnal alapember lett: a hirtelen záruló
2019/20-as idényben huszonegy
bajnoki találkozón átlagosan 31,2
percet töltött a parketten. 14,9 pontot, 6,5 gólpasszt és 3 lepattanót

Nagy csatát vívott a Vidi a kiesőjelölttel. Az eredmény: kibrusztolt győzelem és biztos ezüstérem.

átlagolt. Az Alba elleni bajnokikon
22 illetve 10 pontot szerzett, miközben kiosztott 12, majd 8 gólpasszt.
Stacy Davis huszonöt éves, 198 cm
magas, 107 kg súlyú. Az erőcsatár
2016 nyarán érkezett Európába, az
ukrán Cserkaszi gárdájához. A következő idényt a francia második
vonalban töltötte. Később néhány
meccs erejéig szerencsét próbált
a Fülöp-szigeteken, majd két éve
a szlovákiai Privigye következett,
ahol 15,3 pont szerepelt a neve
mellett. Később játszott Mexikóban, a tavalyi idényt pedig Finnországban, a BC Nokiánál töltötte.
Kimondottan jó idényt futott,
kulcsembernek számított 18,3
pontos átlaggal, 6,6 lepattanóval
és 1,9 gólpasszal.

Fotó: hunbasket.hu

Fotó: molvidi.hu

Sovány vigasz, de momentán ez
van. Joan Carrillóval sem találta
meg igazi arcát a MOL Fehérvár.
A bajnoki tabellán nem tudta
megelőzni a Ferencvárost, a Magyar
Kupában pedig nem tudott címet
védeni.
A szerda esti bajnokin a kiesés
elől menekülni igyekvő, a régi-új
vezetőedzővel, Kondás Elemérrel

ezek nélkül nem lehet élni. Fontos,
hogy ezek ne szakadjanak meg, ezért
is örülünk, hogy augusztus tizenkilencedikén a legenda folytatódhat, ismét
láthatjuk a versenyt a Bregyóban.
Nagyon kevés megrendezhető sportverseny lesz az idén, ráadásul ezt
várhatóan nézők előtt rendezhetjük!
Annak idején azt vállaltuk, hogy amíg
Budapesten nincs méltó helyszín, addig otthont adunk a Gyulai Memorialnak. Ezt továbbra is tudjuk teljesíteni.
Ráadásul városunk számára a legfontosabb ünnep augusztus huszadika. A
többi városi programmal nagyszerűen
kapcsolódik össze az atlétika ünnepe!”
A verseny sportigazgatója, Spiriev
Attila kiemelte: a tavalyi dohai
világbajnokságon tizenhat olyan
győztes volt, aki korábban valamelyik évben megfordult a Gyulai
Memorialon. Ez is a mi nagydíjunk rangját mutatja.
Idén a férfiak számára 100, 200 és
400 méteres síkfutás, 110 méteres
gátfutás, hármasugrás, diszkoszés kalapácsvetés lesz a programban. A nők 200 és 400 méteren,
100 és 400 gáton, távolugrásban
és kalapácsvetésben versenyeznek. Steven Gardiner, Christian
Taylor és Dalilah Muhammad
már ígérte részvételét, a további
érkező sztárokról folyamatosan
tájékoztatnak majd a szervezők.

Turner a félbeszakadt idényben még az Alba ellen
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A Fehérvár Televízió műsora június 20-tól 26-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

2020. 6. 20. SZOMBAT

2020. 6. 21. VASárnAp

2020. 6. 22. Hétfő

2020. 6. 23. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Gyarmati
Réka személyi edző
10:40 Hangvilla – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Iszkádi Erika igazgató,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Így (nem) játszunk mi!
– 4. rész – ismétlés
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ruff Tamás
karmester, Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Forgószínpad –
színházi magazin
19:35 Parlami d’amore – I Tre Tenori
21:35 Bazilika 250
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ruff Tamás
karmester, Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar
10:35 Próbaterem – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Gyarmati
Réka személyi edző
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Iszkádi
Erika igazgató, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház
12:40 Hírek
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tűzkő
Sándor színművész
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 4. rész (12)
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Mezőkövesd Zsóry
FC – MOL Fehérvár FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Vershúron 2018
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 Forgószínpad –
színházi magazin
11:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 4. rész (12)
12:00 Hitünk és életünk
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
16:00 6. Savaria Filmszemle (12)
16:30 Családban maradva
– 1. rész: Ami van,
annak szabad lennie
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Molnár Tamásné,
az ASKA menhelyvezetője
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Molnár Tamásné,
az ASKA menhelyvezetője
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 Zarándoklat Somogy és
Zala megye határán
21:30 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Koronázási
Ünnepi Játékok
összefoglaló 1-2. rész
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Molnár Tamásné,
az ASKA menhelyvezetője
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
15:50 Szarajevó 2018
16:30 Családban maradva – 2.
rész: Mindennapi döntés
17:00 Híradó
17:20 Paletta
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Nagy
Attila elnök, HOFESZ
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Nagy
Attila elnök, HOFESZ
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Mesevarázs – Fazekas
Anna: Öreg néne őzikéje
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Felsőfokon a munka
világában
21:30 Csíki Versünnep 2020
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 6. 24. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Nagy
Attila elnök, HOFESZ
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
15:50 Kalotaszegtől Moldváig
– 25 éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
16:30 Családban maradva – 3.
rész: Jobban szeretem,
mint az igazamat
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Így (nem) játszunk
mi! – 5. rész
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Így (nem) játszunk mi!
– 5. rész – ismétlés
21:05 Hazai pálya – sportmagazin
21:35 Kalotaszegtől Moldváig –
Kallós Zoltán és barátai
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 6. 25. CSüTörTöK

2020. 6. 26. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

minden egész órakor

minden egész órakor

a Híradó ismétlése
11:00

Családőrzők – ismétlés

11:30

Így (nem) játszunk mi!
– 5. rész – ismétlés

12:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15

Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése

15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
16:00 Gyógyult utakon –
dokumentumfilm
16:30 Családban maradva – 4. rész:
Vajon milyen virág lehet?
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa

a Híradó ismétlése
11:00

Bajnokok városa – ismétlés

11:30

Heti hírmagazin – ismétlés

12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Harmonia Albensis 2018
– A barokk nyomában
16:30 Családban maradva – 5.
rész: Szabadon szeretve

17:50 Hírek

17:00 Híradó

17:55 Heti hírmagazin

17:20 Agrárinfó

18:25 Próbaterem – könnyűzenei

17:50 Hírek

magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés

17:55 Városrészek titkai –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Heti hírmagazin – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

20:25 Próbaterem – könnyűzenei

19:50 Hírek – ismétlés

magazinműsor – ismétlés
21:00 MOL Fehérvár FC
– Ferencváros TC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

19:55 Városrészek titkai – ismétlés
21:00 Akik császárok lehettek volna
– előadás a Városházán
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: június 26. 17:55 Városrészek titkai – Sasvári Csilla magazinműsora

