Szinte teljesen kész
a Bartók Béla tér

Újabb férőhelyek
a kríziskezelőben

Díszítsük együtt
a karácsonyfákat!
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„Közel szeretnék maradni a szakmához!”

Mesés fényeket varázsol
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Újabb fákat ültettek
Sóstón

A Sóstó Természetvédelmi Területen, a sportpályák
mellett ötven darab hétéves mezei szilt ültetett el
a Városgondnokság Parkfenntartási Csoportja. A
fákat a tavaszi időszakban öntözőzsákkal látják el,
ami nagyban hozzájárul majd megeredésükhöz az
aszályos tavaszi és nyári időszakban. A mezei szil
húsz-harminc méter magasra is megnövő lombhullató fa, koronája igen változatos lehet. B. G.

Saját családjához
riasztották a tűzoltót
Szivárgott a szén-monoxid egy
fehérvári családi házban szerdán
kora reggel. Az épületben alvó édesanya a készülék riasztására ébredt,
tűzoltó férje nem sokkal korábban
indult szolgálatba a székesfehérvári tűzoltó-parancsnokságra. Az
anyuka a 112-es segélyhívón kért
segítséget, és a kislányukkal a ház
előtt várta meg a tűzoltókat. Férje a
laktanyában tudta meg, hogy saját
házához riasztják. Az épületben
műszeres méréseket végeztek,
amelynek során az egyik szobában
a cserépkályha közelében mutatták
ki a mérgező gázt. A szén-monoxidérzékelőnek köszönhetően senkinek sem esett baja.

Megszűnnek a korlátozások a Szilvamagnál
A Szilvamag utcában ősszel meghibásodott a szennyvíz-gerincvezeték.
A több mint egy hónapig tartó
munkálatok véget értek, december
tizenegyedikén, pénteken déltől
feloldják a Szilvamag környékét
érintő korlátozásokat. Az útszakaszt
ismét birtokba veheti a gépjárműforgalom.
A korlátozások megszüntetését követően a Csapó utcából induló 40-es
és 41-es autóbuszok ismét az eredeti
útvonalukon közlekednek majd.

Közélet

Elfogadhatatlan a kárpátaljai magyarok megfélemlítése
Schéda Zoltán, László-Takács Krisztina

Vargha Tamás országgyűlési képviselő és
polgári hírszerzésért felelős államtitkár volt
a napokban a Vörösmarty Rádió vendége, aki
egyebek mellett arról az online videókonferenciáról is beszélt, amelyen a NATO-tagországok
külügyminisztereivel vitatták meg a legfontosabb külpolitikai kérdéseket.

A konferencia központjában a migráció állt: „A nyugat-balkáni országok
fontos migrációs útvonalak, ezért
mondjuk, hogy ezen országok biztonsága Magyarország biztonsága szempontjából is kiemelten fontos. A NATO élen
jár a nyugat-balkáni országok befogadásában. Montenegró, Észak-Macedónia
és Albánia már tagja a szövetségnek.
Fontosnak tartjuk, hogy az EU is befogadja ezen országokat, hiszen ezáltal
sokkal hatékonyabban lehetne kezelni
a migrációs krízist.” – mondta el a
rádióban Vargha Tamás.
A tanácskozáson Ukrajna kérdése
is szóba került, ahol több esetben
érte atrocitás a magyar kisebbséget: „Legutóbb a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke, Brenzovics
László lakását, a KMKSZ ungvári
központi székházát, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ
és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Jótékonysági Alapítvány székhelyét
szállták meg ukrán kommandósok házkutatás céljából. Ez elfogadhatatlan.”
– sorolta az államtitkár.

Vargha Tamás a legutóbb elkészült fehérvári beruházásról is beszélt: „A palotavárosi tavaknál
kialakított szabadidő- és élménypark 1,2 milliárd forintba került, és rengeteg ember áldozatos
munkájával jöhetett létre. Nem is olyan régen itt még csak a két tó adta a fő látványosságát
a területnek. Mára ez teljesen megváltozott, rá sem lehet ismerni a környékre! A rendezvénytér, a focipálya, a kondipark, a játszótér – mely mozgássérültek számára is használható – a
kerékpáros tanpálya, mosdók és még számos újdonság szolgálja a látogatókat. Fontos volt a
zöldterület bővítése is: számos fát telepítettek a területre.”

Vargha Tamás szót ejtett az Árpádház-programról is: „Nagyon fontos
ügy ez számomra, hiszen két évig
kormánybiztosa is voltam. A program egyik fontos eleme egy nagy
kiállítás, mely bemutatja az Árpádok
művét – ezt 2022-ben, az Aranybulla
kihirdetésének nyolcszázadik évfordulóján szeretnénk bemutatni.” – Az

Árpád-ház-program keretében
a Szent István Király Múzeum
főépülete, a volt ciszter rendház is
megújul mintegy öt és fél milliárd
forintból. – „Készülünk arra is, hogy
a volt Köztársaság mozi épülete is új
életre keljen, hogy méltó módon tudja
bemutatni a koronázóbazilika köveit és
történetét.”

Újabb férőhelyek és tesztelés a kríziskezelőben
Novák Rita
Három új mobilkonténer érkezett a székesfehérvári Kríziskezelő Központba, hogy ezzel is
bővítsék a hozzájuk érkezők melegedési, alvási
lehetőségeit.

A két lakókonténer összesen
tizenkét férőhelyes, a harmadik
pedig fürdőszobaként funkcionál.
A mobilkonténerek segítik az izolációt, és több rászorulónak tudnak
ellátást és éjszakai menedéket
biztosítani általa.

Az új mobilkonténereket az önkormányzat biztosította az intézmény számára. A telepítés több
mint kétmillió forintba került.

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
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A konténerek elhelyezése próbaüzemként is
szolgál, hiszen a Depónia kiköltözésével a
telephely felé lehetne bővíteni a szolgáltatást – az elkülönített elhelyezést biztosítva

„Az lenne az ideális, hogy az újonnan
beérkezők már letesztelve léphessenek az intézménybe!” – mondta
el lapunknak Zsabka Attila, a
Kríziskezelő Központ vezetője.
Az éjszaka közepén vagy a kora
hajnali órákban ezt nehezen lehet
megoldani, a konténerek azonban
segítenek a közösségtől való elkülönítésben. – „Hat napig különítjük
el az oda érkezőket, majd teszteljük
őket. Több mint harminc férőhely van
még a menhelyen illetve az időszakos
férőhelyen is.”
A város fokozottan segíti szociális intézményeit. Cser-Palkovics
András polgármester szerint a
központban komoly munka folyik,
ami a járványügyi helyzetben még

fontosabb: „Adjunk is lehetőséget a
bejövetelre a téli hidegben, ugyanakkor
védjük az intézményt a járványhelyzetben! Férőhely van, tesztelési lehetőség van, a védekezés biztosított.”
A hajléktalanokat hetente
tesztelik a Kríziskezelő Központ
munkatársai – eddig nagyjából
hatszáz gyorstesztet végeztek.
A szociális munkások hétfőn
és szerdán melegételt visznek
az utcán élőknek, de a teajárat
keretében péntekenként is meglátogatják őket: akkor szendvicseket, konzerveket és szükség
esetén takarókat kapnak. A
járványhelyzetben ezek mellett
fertőtlenítőszert és maszkokat is
osztanak rendszeresen.

Közéleti hetilap

Az új út tehermentesít majd több
forgalmas városi csomópontot,
és egy teljesen új városrész is
létrejön közel kétszáz hektáron:
„Összesen 4085 méter új utat építünk,
1050 méteren felújítunk, több mint
öt kilométernyi vízvezetéket építünk.
Nem maradhat el a kerékpárút sem:
négy és fél kilométeren tervezünk
kerékpárút-fejlesztést.” – emelte ki a
polgármester.
A projekt során két vasúti felüljárót és négy körforgalmat is
építenek. A munkálatok várhatóan
két évig tartanak, és ez még csak
az első üteme annak a tervnek,
mely szerint az új utat egy autós
felüljáró segítségével összekötnék
a Mártírok útjával is.

Bácskai Gergely
A gyerekeknek is megmaradt a kis grund,
és egy kutyafuttatót is ki lehetett alakítani
az Almássy-telep egyik zöld sarkában. Igazi
összefogás eredménye a fejlesztés, amivel
a napokban készültek el a Városgondnokság
szakemberei.

Kedden délután játszadozó négylábúak lakták be az új kutyafuttatót, ahová padot, szemetest és kutyatoalettet is telepítettek. A kerítések, a zárható kisajtó, az oszlopok
festése és javítása, az utcabútorok
elhelyezése, a masszív palánkok és
a közterületi használatra készült

kapuk összesen mintegy másfél
millió forintba kerültek.
Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, hogy a környéken mintegy
harminc kutyatulajdonos van, és
lakossági fórumon döntöttek az itt
élők arról, hogy mi legyen a terület
sorsa. A közösen kitalált megoldás
megvalósítását saját munkájukkal
is segítették: nyáron a kerítés mellé
hatvan tő vadszőlőt ültettek, ami
már jövőre benövi szinte az egész
kerítést, árnyat és zöldet biztosítva
a pályának és a kutyafuttatónak,
ugyanakkor csillapítja a gyerekzsivajt is.

Fotó: Kiss László

Történelmi léptékű beruházásról
beszélt a város polgármestere a hét
elején közösségi oldalára feltöltött
videójában. Cser Palkovics András
bemutatta a déli összekötőút
jelentőségét, mely a Seregélyesi
és a Sárkeresztúri utat kapcsolja
össze úgy, hogy két leágazás is
készül majd az Új Váralja sor felé.

A HETILAP

Fotó: Bácskai Gergely

November közepén indult el Székesfehérvár
egyik legjelentősebb beruházása, a déli összekötőút építése. Négy és fél milliárd forintból
készül majd el három év múlva. A hozzá fűzött
remények szerint tehermentesít majd több
forgalmas csomópontot, és a beruházásnak
köszönhetően egy teljesen új városrész is
létrejön.

A lakótelep kutyatulajdonosai és a terület önkormányzati képviselője, Deák Lajosné közösen
kezdeményezték a régi, salakos grund megújítását

Hetek óta zajlik a déli összekötőút kivitelezése. A tervek szerint három év múlva készül el a
nagyberuházás.

Szinte teljesen kész a Bartók Béla tér
Rába Henrietta
Látványosan átalakult a Bartók Béla tér. Hamarosan teljesen befejeződik a felújítás második
üteme. Ezt követően kerülhet sor az Oskola utca
rendezésére.

A Bartók Béla téren tavasszal kezdődött meg a felújítási munkálatok
második üteme, melynek során
falmaradványok kerültek elő. A
régészeti dokumentációk elkészítése után, a földmunkák folytatását
megelőzően új tervek születtek,
melyekben a megváltozott terhelési
igényeket is figyelembe vették.
Az átépítés alatt a Jókai és az Oskola utcát jó időre le kellett zárni az
autóforgalom elől. A háromezer-
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Kutyafuttató és grund

Jól halad a déli összekötőút építése
Szabó Miklós Bence
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ötszáz négyzetméternyi közösségi tér és közterület felújításának
költségvetése több mint háromszázhúszmillió forint volt, melyből
kétszázhatvanegymillió uniós forrásból állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget pedig Székesfehérvár
önkormányzata biztosította.
A munkálatok a Bartók Béla tér
szabadtér-építészeti megújítása
mellett a Csók István Képtár
árkádsorára is kiterjedtek, amit
az önkormányzat saját forrásból
finanszírozott. A II. ütem elkészülte után, hamarosan kezdődhet a
III. ütem, az Oskola utca rendezése, ez azonban csak a múzeum
épületének felújítása után valósulhat meg.

Megkezdődött a Váli-záportározó építése
Most ősszel kezdődtek meg a Váli-záportározó kivitelezési
munkálatai. A Vál és Kajászó között megépülő létesítmény
célja a mind gyakoribbá váló szélsőséges időjárás
következtében levonuló árhullámok csökkentése.
A mintegy 278 000 m3 térfogatú tározótér a téli, tavaszi
megnövekedő vízhozamok és lokális nagycsapadékok
átmeneti befogadását biztosítja növelve a települések
árvízi biztonságát.
A záportározó megépítését több egyéb fejlesztéssel
együtt a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt
foglalja magába. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi
együttműködésében megvalósuló beruházás egészére
az Európai Unió és Magyarország Kormánya összesen
3,643 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást
biztosít.

Fotó: Kiss László

További információk: http://valivolgy.ovf.hu

Már csak néhány mozzanat van hátra a Bartók Béla tér felújítási munkálataiból. A terület teljesen átalakult: a medence eltűnt, apró kavicsok helyett térkövön sétálhatunk. A kis padoknak
köszönhetően igazi közösségi térre érkezhetünk a belváros ezen részén.

Kohéziós Alap
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Január tizenegyedikéig meghosszabbították a korlátozásokat
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Január tizenegyedikéig minden önkormányzati
járványügyi korlátozó intézkedés érvényben
marad – jelentette be közösségi oldalán
Cser-Palkovics András szerda reggel.

A polgármester posztjában kifejtette, hogy a kormány és az operatív
törzs döntése értelmében a jelenlegi járványügyi korlátozások január
tizenegyedikéig biztosan hatályban
maradnak, így Székesfehérvár
önkormányzata is fenntart minden
ilyen rendelkezést a következő egy
hónapban: „Minden nehézség és
kihívás ellenére biztató adat azonban,
hogy városunkban csökkenő tendenciát mutat a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, tehát
egyértelműen látható, hogy a korlátozások nem hiábavalóak!”

Oltásregisztráció és tesztelések
Cser-Palkovics András fontos lépésnek tartja, hogy már lehet jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra: „Minden óvintézkedés betartása
mellett is ez jelenthet majd áttörést
ebben a rendkívüli helyzetben.” Az
oltásra már lehet regisztrálni a
vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Székesfehérváron immár harmadik hete folynak az állam által

az intézményekben biztosított
tesztelések. Emellett a négy önkormányzati fenntartású szociális
intézmény – a Kossuth Zsuzsanna
Szociális Intézmény egységei,
a Frim Jakab Képességfejlesztő
Szakosított Otthon, a Kríziskezelő Központ és az Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ
– november végén kapott mintegy
negyvenezer sebészeti szájmaszkot, tizennégyezer gumikesztyűt,
továbbá kéz- és felületfertőtlenítőket.

Nem vesznek fel jutalmat
Cser-Palkovics András kitért arra
is, hogy az év közben kivágott
fákat a rászorulók között szétosztották, mintegy hatvan család
részesült a támogatásban. A
polgármestertől megtudtuk azt
is, hogy idén a városvezetés nem
vesz fel jutalmat: „Több erre vonatkozó megkeresés miatt is szeretném
egyértelművé tenni, hogy 2020-ban
sem én, sem az alpolgármesterek
nem vesznek fel jutalmat Székesfehérváron.”

Több pénz marad a városnál
Jó hír, hogy 2021-től kétszáztizenhatmillió forinttal kevesebb

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást
2020. december 24-én, csütörtökön 2020. december 25-én, pénteken
is a MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!
2020. december 12-én szombaton az áthelyezett munkanapon hulladékszállítást NEM VÉGZÜNK!
2021. január 1-jén, pénteken esedékes hulladékszállítást 2021. január 02-án, szombatonVÉGEZZÜK.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2021.
2021.

december 12.
december 21.
december 22.
december 23.
december 24.
december 25.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.
január 1.
január 4.

szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő

ZÁRVA
7.00 - 19.00
8.00 - 12.00
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
13.00 - 16.00

HULLADÉKLERAKÓ

2020.
2020.
2020.
2021.
2021.

december 12.
december 24-26.
december 31.
január 1.
január 2.

Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

szombat

csütörtök
péntek
szombat

8:00-11:30
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
8:00-11:30

2020. december 12-én, szombaton az áthelyezett munkanapon, továbbá 2020. december 24. és 2021. január 04. között
a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel
(pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor)
SZÜNETEL.

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2021.
2021.

december 12.
december 24.
december 25.
december 26.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.
január 1.
január 2.

8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

szombat
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

8.00 – 12.00
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
12.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 18.00
ZÁRVA
ZÁRVA
8.00 – 12.00

A többi napon nyitva tartásunk változatlan! Friss hírekről tájékozódjon a www.deponia.hu oldalon!
A DEPÓNIA NONPROFIT KFT. EZÚTON KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

adót kell megfizetni a Fejérvíz
Zrt.-nek, köszönhető ez annak a
múlt héten megjelent módosított
törvénynek, mely a közművezetékek adóját szabályozza: „Az
óriási veszteségek ledolgozhatók,
és elindítható egy olyan bérprogram, mely a pályán tartja a vízügyi
szakembereket. Mindez azt is jelenti,
hogy folytatódhatnak a fejlesztések,
többek között elindulhat a Prohászka és a „kis” Budai út felújítása és

közműcseréje.” – hangsúlyozta a
polgármester.

Karácsony szűkebb körben
„A 2020-as advent és karácsony már
biztosan nem lesz olyan, mint megszoktuk: szűkebb körben, áldozatokat
hozva kell ünnepelnünk azért, hogy
jövőre is teljes lehessen a család.
Kérek minden fehérvárit, hogy körültekintően, óvatosan és felelősen járjon

Exkluzív magán egészségközpont
Székesfehérvár belvárosában!

MEGNYITOTTUNK!

Rendeléseink:
• Fül-orr-gégészet, audiológia: Dr. Kukely Ildikó főorvos
• Hallásakusztikus: Varga Viktória
• Ingyenes hallásvizsgálat, és hallókészülék kipróbálási lehetőség!
• Neurológia: Dr. Kovács Réka és Dr. Markó Gábor
• Pszichiátria: Dr. Hódi Edit
• Természetgyógyászat: Németh Judit
• Optika: Boros Helga

Ambrózia Egészségközpont

Székesfehérvár, Piac tér 28.
Bejelentkezés és további információ: (30) 999 4246
www.facebook.com/egeszseg.ambrozia

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY A TELEFONOS
ÉS INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:
DECEMBER 16. (SZERDA)
DECEMBER 17. (CSÜTÖRTÖK)
DECEMBER 22. (KEDD)
DECEMBER 30. (SZERDA)

7:00-19:00
7:00 – 15:00
7:00-19:00
7:00-19:00

DECEMBER 28-ÁN, 29-ÉN ÉS 31-ÉN
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ZÁRVA TART!
A KORMÁNY ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZETRE
TEKINTETTEL – A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁST 2020. NOV. 23TÓL HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELTETJÜK – EZÉRT KÉRJÜK
TISZTELT ÜGYFELEINKET, VEGYÉK IGÉNYBE TELEFONOS ÉS
INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
SZÉPHŐ Zrt.

FEHÉRVÁR

fókuszban

Közéleti hetilap

A HETILAP

el, amikor a családi ünnepi programokat tervezi. Közösen küzdöttünk
azért az elmúlt tíz hónapban, hogy
megvédjük szeretteinket, a városunkat
a koronavírustól. Szükség van még
egy kis kitartásra és önfegyelemre,
de lassanként láthatóvá válik ennek
az időszaknak is a vége!” – biztatta
a fehérváriakat Cser-Palkovics
András.
December huszonegyedikén dől el, hogy a szenteste
kivétel lehet-e a továbbra is
érvényben maradó kijárási
tilalom alól. Orbán Viktor
bejelentette, hogy idén elmaradnak a szilveszteri bulik. A
miniszterelnök hangsúlyozta,
hogy egyetlen szakember sem
javasolta a lazítást, ennek
megfelelően az alábbi döntések születtek:
• a kijárási tilalom és a szigorú
intézkedések január tizenegyedikéig érvényben maradnak
• december huszonegyedikén
döntenek arról, hogy ez alól a
szenteste kivétel lesz-e

Fertőtlenítőszerek az óvodáknak

Csökkenő fertőzöttségi ráta
Kedden 3221 embernél azonosították itthon az új koronavírust,
Fejér megyében ugyanekkor
nyolcvanhat új fertőzöttet diagnosztizáltak. Ennél kevesebb fertőzöttet csak Zalában és Tolnában
regisztráltak.

Városi gyásznap lesz
december harmincadikán
„December harmincadikán emlékezzünk
közösségként a járvány székesfehérvári
áldozataira!” – ezzel a kezdeményezéssel él
Cser-Palkovics András.

A közösségi oldalára kedden
délután kikerült videóüzenetében a polgármester bejelentette, hogy 2020. december
harmincadika Székesfehérvár
gyásznapja lesz, amikor egy-egy
mécses vagy gyertya meggyújtásával a járványidőszak áldozatai előtt hajthatunk fejet, és a
helyi közösség ezzel fejezheti
ki együttérzését a gyászoló
családok felé.

• december harmincegyedikén
nem lehetnek szilveszteri bulik
és utcabálok
• már lehet regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Decemberben is kapnak az önkormányzati
fenntartású óvodák fertőtlenítőszereket.

A koronavírus-járvány második
hulláma miatt október elsejétől
fokozott védelmi intézkedések
léptek életbe valamennyi nevelési
intézményben. A védekezés érdekében kötelező a belépés előtti
testhőmérséklet-mérés valamint
a fokozott fertőtlenítés. Ezek

biztosítása érdekében segítséget
nyújt az állam is: megérkezett
a városba a december hónapra
elegendő fertőtlenítőszer, amit a
Városgondnokság munkatársai
szállítanak ki az önkormányzati fenntartású óvodákba. A
december havi tisztítószercsomag tartalma 731 liter felület- és
kézfertőtlenítő-szer valamint az
adagoláshoz szükséges pumpák.

Meghosszabbítják a bértámogatást
A könnyítéseket a pénzügyminiszter kedden a közösségi oldalán közzétett videójában jelentette be az ágazati képviselőkkel
folytatott egyeztetést követően.

Január végéig meghosszabbítják
az ötven százalékos bértámogatást a turizmusban és
a vendéglátásban. A vendéglátás, a szálláshely, a művészet,
a szórakoztatás és a szabadidő
szektorokban a bértámogatással
száznegyvenezer munkahelyet
véd meg a kormány – jelentette
be a pénzügyminiszter. Amen�nyiben később az ágazat szereplői kezdeményezik, az intézkedések meghosszabbíthatók a keddi
döntés értelmében.
Varga Mihály közölte: az ágazati
szereplők jelezték, hogy bár az

eddigi kedvező intézkedések
nagy segítséget jelentettek a
fennmaradásukban, a veszélyhelyzet meghosszabbításával a
munkahelyek védelme érdekében további segítségre van
szükségük.
Az adó- és járulékkedvezmények
is megmaradnak, így az ágazatban működő vállalkozások
mentesülnek a munkáltatói
terhek megfizetése alól. Az
eddigi lépéseket kiterjesztik az
utazásszervezéssel foglalkozó
cégekre is: „A gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektornak is eredményesen kell részt
vennie. Ehhez most az kell, hogy a
költségvetés oldaláról is segítsük a
fennmaradásukat és megőrizzük a
munkahelyeket!”
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Kultúra

Fantomfájdalom

Vakler Lajos

Fotó: Kőműves András (Székesfehérvári Balettszínház)

A Székesfehérvári Balettszínház első világháborúról készült balettjét mutatta be december elsején a fenti címmel az M5 csatorna.
L. Simon László történetére Kocsák Tibor
szerzett zenét, s Egerházi Attila készített
koreográfiát. A táncdráma egy nagyváradi és
egy fehérvári fiú barátságának történetén keresztül mutatja be a nagy háború és a trianoni
békediktátum következményeit.

L. Simon László számára a darab
megírásával egy régi álom teljesült:
„2019-ben kezdtünk el gondolkodni
Egerházi Attilával azon, hogyan tudnánk egy közös darabot létrehozni, és
az milyen témakör köré szerveződjön.
Azt javasoltam, hogy mivel 2020-ban
lesz a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója, ehhez
kapcsolódóan hozzunk létre egy művet. Abban egyeztünk meg rögtön az
elején, hogy nem egy nagy történelmi
pannót hozunk létre, hanem – ha már
táncdrámát készítünk, ami lehetőséget
nyújt arra, hogy rendkívül finom és érzelmes dolog jelenjen meg a színpadon,
akkor – az emberi sorsokon, személyes
tragédiákon keresztül mutassuk be, mi
történt nemzetünkkel az első világháborúban és azt követően. Ez a darab
a tartalmát és a szerzőket tekintve is
székesfehérvári, attól pedig különösen
az, hogy a város által alapított balett-

A személyes sorsokat és a háború könyörtelenségét is megismerhetjük a darabból

színház művészei táncolják el Egerházi
Attila koreográfiáját.”
A történetben a személyes szál is
megjelenik, mondta el lapunknak
a szerző: „Görög István meghívása
2011-ben fontos inspiráció volt szá-

Gelencsér Ferencé a Marosi Arnold-díj
Vakler Lajos
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejér megye művészeti
örökségének gyarapításáért, fotóművészként
végzett több évtizedes értékőrző, alkotói
munkájáért a Marosi Arnold-díjat adományozta
Gelencsér Ferencnek.

A rangos elismerést Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke és
Vargha Tamás országgyűlési képviselő – a koronavírus-járvány miatt
– egy bensőséges hangulatú találkozón, otthonában nyújtotta át a Szent
István Király Múzeum nyugalmazott
fotóriporterének. Gelencsér Ferenc,
aki 1964 óta a múzeum fotósa,
fiatal korában kötelezte el magát
a fotóművészet mellett, s mára –
több mint fél évszázados, sikeres
szakmai életutat bejárva – országos

momra. A Pákozdi Katonai Emlékpark
küldöttségével jártuk végig az isonzói
csaták helyszíneit. Nagyon régóta
foglalkoztat az első világháború története. Részben személyes okok miatt,
amelyek a családom történetéhez

kötődnek: nevezetesen a dédszüleim
katonasorsa és a nagyszüleim háború
utáni élete. Apai dédapám az első
világháború első csatáinak egyikében,
a szerb fronton halt meg 1914-ben. A
másik dédapám története még jobban
dokumentált: ő végigharcolta mind
a tizenkét Isonzó melletti csatát a
frontvonalban, és épen, egészségesen
haza tudott térni. Ezek a személyes
történetek foglalkoztattak, ezekről
számos esszét írtam, így örömmel
vettem Görög István meghívását,
hogy nézzük meg az első világháborús
csaták helyszíneit, és járjuk végig
azokat a katonai temetőket, ahol
magyar hősök nyugszanak. Ráadásul
Nagyvárad képviselői is csatlakoztak hozzánk, hiszen ezen a vidéken
a székesfehérvári és a nagyváradi
házi ezred egymás mellett harcolt.
Ez a látogatás egy komoly inspiráció
volt. Feltett szándékunk volt Kocsák
Tibor zeneszerzővel és Egerházi Attila
koreográfussal, hogy méltó emléket
állítsunk annak a hatszázezer katonának is, akik az I. világháborúban
vesztették életüket. Óriási kihívás a
tánc nyelvén bemutatni ezt az első világháborús drámát, de bízunk benne,
hogy a koronavírus-járvány elmúltával a Nemzeti Táncszínházban, majd
itt, Székesfehérváron, más vidéki
városokban illetve a határon túl is
megismerhetik a nézők az előadást!”

Élőben közvetített karácsonyi készülődés

szinten is elismert fotóművészként
tartják számon.
„A múzeumban minden évben csináltunk egy Marosi Arnold-emlékkiállítást,
és soha nem gondoltam, hogy egyszer
én is megkapom a róla elnevezett díjat.
Az volt az első gondolatom, hogy
lám-lám, az ember honnan hová jut!
A múzeumban elég sokan dolgoztunk,
akik ugyanúgy megérdemelnék ezt a
díjat, ahogyan én. Igazából meglepett,
mert egy ilyen elismerést általában nem
fotósok kapnak, hanem a tudományos
munkatársak. Mindenképpen örülök,
de egy kis szomorúság is van bennem,
mert ezeket az elismeréseket általában
akkor kapják az emberek, amikor lezárul egy pálya, amikor véget ér valami,
amit eddig csináltál, és azért kapod a
díjat, amit addig tettél.” – nyilatkozta
a díjazott.

Ünnepi készülődésre hívja az érdeklődőket a
Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A kézműves
és népzenei bemutatókat, meséket és a Lucanapi népszokásokról szóló előadást a # Visit
Székesfehérvár Youtube-csatornán nézhetjük
december 13-án, vasárnap 10 és 17 óra között.

Szombaton délelőtt 11 órakor az
egyesület tagjai a Kézművesek
Háza előtt közösen díszítik fel saját
karácsonyfájukat, melyet szintén
megnézhetnek az érdeklődők.
December 13-a Luca napja, erre
a napra időzítette a Luca, Luca
kitty-kotty című, a Kézművesek

Fotó: Simon Erika

Házából élőben közvetített karácsonyi készülődését a Fehérvári
Kézművesek Egyesülete.
10 és 17 óra között láthatjuk az
adást, mely a Szabad Színház
bábműsorával indul. 10.40-től kézműves foglalkozásokat tartanak a
mesterek, lesz mézeskalácssütés
és -díszítés, fenyőfa nemezeléssel,
betlehem készítése fából. 11.40
és 13.30 között mesemondást
közvetítenek a karácsonyi kuckóból, ezt Váczi Márk etnográfus előadása követi a Luca-napi
népszokásokról.

Még lehet jelentkezni a Vörösmarty Versünnepre!
Novák Rita
Kétszázhúsz évvel ezelőtt született Vörösmarty
Mihály. Az évforduló kapcsán versünnepet
hirdetett a Kárpát-medencei diákság számára
a Vörösmarty-emlékház és a Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola.

Gelencsér Ferenc 1964-ben lett a múzeum fotósa
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Két korosztály, a 6-12 évesek és a 1318 évesek nevezését várják a szervezők. Mindkét korcsoportban egy-egy
szabadon választott Vörösmartyművet szavalhatnak a gyerekek.
A versünnepre a Kárpát-medence
egész területéről lehet jelentkezni.
Az előadásokat online kell beküldeni
az info@vorosmartyemlekhaz.hu
oldalra.

„Mindenki egy szabadon választott
Vörösmarty-verssel vagy akár egy
színdarabból való részlettel, monológgal
pályázhat. Ezt fel kell vennie videóra és
el kell küldenie az info@vorosmartyemlekhaz.hu címre!” – mondta el a
részleteket Mester Ildikó, a Vörösmarty-emlékház intézményvezetője.
Mindkét korcsoportból öt-öt diák jut
tovább a döntőbe. Ott a kisebbeknek
a Hymnus, a nagyobbaknak a Vén
cigány című verset kell elszavalniuk
a korábban beküldött, szabadon
választott verssel együtt. Kategóriánként az első három helyezett
díjazásban, és minden döntőbe jutott
versmondó ajándékban részesül. A
nevező iskolák is elismerést kapnak.

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 •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
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Biztonságos-e a vásárlás a virtuális piactereken?
A HETILAP

László-Takács Krisztina

A legnépszerűbb piactereket, vagyis a Facebook Marketplace szolgáltatását, a Jófogást és a Vaterát
vették górcső alá, hogy megtudják,
hol, mire kell figyelni, és mennyire
megbízhatóak ezek a felületek.
„Azt néztük meg, hogy maga az üzletkötés mennyire gördülékeny, mennyire
biztonságos, mennyire könnyű a regisztráció, vagy éppen milyen könnyen
lehet kapcsolatba lépni az eladóval.
Vannak-e bizonyos garanciák arra,
hogy ha meghiúsul az üzlet vagy ha
valaki olyan terméket kap, amivel nem
elégedett, mennyire könnyű a fizetés
és mennyire áttekinthető a vásárlási
folyamat.” – sorolta Haraszti Ildikó.
Különbségek pedig vannak a
három piactér között! A Vatera
és a Jófogás viszonylag egy síkon
mozog, hiszen ezek olyan piaci
vállalkozások, melyek eladókat és
vevőket kapcsolnak össze.

Aktuális még a hirdetés?
A Facebook Marketplace egy kiegészítő szolgáltatása a közösségi
oldalnak, ami ingyenesen működik,
ezért a rendszere sem könnyen
átlátható, és kevés az információ –
tudtuk meg szakértőnktől, aki azt
is elmondta, hogy a Vaterán sokkal
áttekinthetőbb, hogy a hirdetett
termék elérhető-e vagy sem.
A Jófogáson ez már nem olyan
egyértelmű. Ennek oka, hogy az alap
hirdetési időszak jóval hosszabb, és
nem biztos, hogy az eladás pillanatában lekerülnek a hirdetési felületről
a már értékesített termékek. Jellemző Magyarországon az is, hogy egy
terméket több oldalon is árulnak,
majd amikor eladják az egyik oldalon, a másik felületről nem szedik
le a hirdetést, így könnyű belefutni
már eladott portékába.

Fotó: Kiss László

Különleges időszak a mostani, hiszen a járványhelyzet sokmindent átalakít, így a vásárlási
szokásainkat is. Egyre népszerűbbek az online
piacterek, ahol többségében magánszemélyek
értékesítenek új vagy használt termékeket. A
Tudatos Vásárlók Egyesülete a közelmúltban
összehasonlította a legismertebb online piacterek
hatékonyságát – erről Haraszti Ildikó, az egyesület munkatársa beszélt a Vörösmarty Rádióban.

Online vásárlás esetén vegyük figyelembe azt is, hogy most meghosszabodhatnak a szállítási idők, különösen a külföldről, főként az unión kívüli
országokból rendelt termékeknél. De belföldön is érdemes időben rendelni, hiszen most egyszerre kell megbirkóznia a csomagszállító cégeknek
az ünnepi szezonnal és az online vásárlások koronavírus-járvány miatti növekedése révén amúgy is nagyobb forgalommal.

Mi a valós ár?
„Az árak sem egyértelműek mindenhol: míg a Vaterán megtévesztő
lehet, hogy a fix árú termékek mellett
vannak licitek is, a Jófogáson csak
rögzített árú terméket találni. A
Marketplace-en azonban össze-vissza
vannak az árak, sokszor egy forintért
hirdetnek ingatlanokat, vagyis teljesen
megtévesztő, nehéz benne eligazodni.”
– figyelmeztet a Tudatos Vásárlók
Egyesületének munkatársa.

Van-e szavatosság az online
piactéren?
Ha magánszemélytől vásárolunk,
lehet-e a használt termékre reklamálni? Joggal merülhet fel a kérdés,
hiszen az esetek többségében – főleg, ha használt termékről van szó –
van kockázat a minőséget illetően.
„Ez egy polgárjogi fogalom, így két
magánszemély között is jelen kell
lennie a szavatosságnak, ha a termék
vásárlásától számított hat hónapon
belül olyan hiba jelentkezik, ami
nem volt nyilvánvaló a vásárlás
pillanatában. A vevő ilyen rejtett
hiba okán kérheti a termék cseréjét,
ami használt termék esetén ritkán
lehetséges, így a termék árának vis�szafizetését vagy javítását is kérheti.

Utoljára induló OKJ képzéseink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Targoncavezető (A001)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (A002)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (A009)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Villamos alállomás kezelő (A023)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)
Raktáros (A071)
Munkavédelmi technikus (A040)
Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)

Hazai jó gyakorlatok Európa legjobb
társadalmi innovációs projektjei között
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) két projektje
bekerült az Európai Területi Együttműködés (Interreg Europe) legjobb társadalmi
innovációs projektjei közé.
A társadalmi innovációs projektek jellemzője, hogy újszerű megközelítésekkel
(termékek, szolgáltatások vagy modellek) dolgoznak azon, hogy megoldási
javaslatokat nyújtsanak olyan társadalmi kihívásokra, mint például a demográfiai
változások, a munkaerő elvándorlás és a régiókban bekövetkező éghajlatváltozás.
A megvalósuló programok munkahelyeket teremtenek, elősegítik a társadalmi
befogadást, vonzóbbá teszik a városokat és régiókat (beleértve a vidéki területeket
is), és közelebb hozzák az európai eszmét és értékeket azokhoz az emberekhez,
akik esetleg nem ismerik annyira az Európai Uniót.
Az Agrigo4Cities projekt 8 ország közreműködésével valósult meg 2017-2019
között. A projekt keretében a városi mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket
vizsgálták meg a közösségi tervezési módszerek alkalmazása, a társadalmi
befogadás és a fenntartható városi környezet létrehozása szempontjából. A
fő cél a a részvételi megközelítés integrálása a döntéshozási folyamatokba, a
kirekesztett csoportok társadalmi-gazdasági befogadásának növelése és a
fenntartható városi környezet fejlesztése volt.

A projektről bővebb információt találhat az alábbi weboldalakon:
https://socialinterreg.eu/, http://www.kdriu.hu/
E-000683/2014

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

így nem feltétlenül kell a vásárlónak
vitatkozni az eladóval.”
Fontos különbség, hogy cégtől
vagy magánszemélytől vásárolunk,
hiszen magánszemély esetében
csak a bíróságon tudnánk érvényesíteni az igényünket, ha viszont
cégtől, akkor a békéltetőtestület elé
is vihetjük az ügyünket, ami jóval
gyorsabb és olcsóbb eljárás.

A HoCare 2.0 projekt célja az időskorúak otthongondozásához kapcsolódó
innovációk feltételeinek megteremtése, vagyis a regionális kapacitások
és ökoszisztéma létrehozása a közép-európai régióban 6 ország
együttműködésében. A program egy olyan együttműködési rendszer kiépítését
célozza meg, melyben az állami ellátó hálózat, a gazdasági szereplők, egyetemek
és a felhasználók, vagyis az idősebb generáció tagjai együttesen hozzák létre a
szükséges új megoldásokat.

Becsatlakozási lehetőség 2021. év elején még lesz!

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

Ez mindenképpen megillet minket
az online piactér esetében is, ezért
nagyon fontos, hogy amikor vásárolunk, ezt olyan helyről tegyük, ahol
az eladóval fél év múlva is fel tudjuk
venni a kapcsolatot! A Vatera emiatt
is dolgozta ki a biztonságos vásárlási
programját, ahol ilyen panaszok
esetén ötvenezer forint értékig gond
nélkül visszatérítik a termék árát,

FEHÉRVÁR

KARÁCSONY

Közéleti hetilap

Már a második gyertya is ég
Stettler Zsuzsanna
A koronavírus-járvány miatt idén online, a
Városháza Díszterméből követhetik az érdeklődők az adventi gyertyagyújtást. Múlt vasárnap
Szarvas József osztályvezető főorvos és Ugrits
Tamás, a Székesfehérvári Egyházmegye pápai
káplánja, irodaigazgató, pasztorális püspöki
helynök köszöntötte a fehérváriakat.

„Mindannyian tudjuk, hogy a karácsony nem az ajándékozás ünnepe,
nem is a vendégjárásé vagy a bejgliés halászléevésé. Karácsonykor
Jézus születését, egy kisded érkezését
ünnepeljük. Mi is a teendő, amikor a házba egy csecsemő érkezik?
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Online karácsonyi foglalkozásra hív a Gárdonyi
A HETILAP

Ki kell takarítani! Ez a kisded, a
megtestesült szeretet azonban most
a szívünkbe és a lelkünkbe születik
és költözik be, így kell a takarításhoz
is hozzáállnunk!” – hangsúlyozta
Szarvas József.
Ugrits Tamás Keresztelő Szent
János alakjára irányította a figyelmet: „Keresztelő Szent János szavai
után magunkon kell elkezdeni az
útkészítést, a rendrakást, hogy több
igazság legyen a szavainkban, több
szeretet a tetteinkben! Az embernek
először a maga szívében, a maga lelkében kell ezt az utat megtennie, hogy
ezután példakép lehessen a másik
ember számára is!”

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
online foglalkozásának vezetője, Simon Nikolett
december tizenegyedikén, pénteken várja az
érdeklődőket, hogy együtt készítsenek adventi
dobozt. Az első tíz jelentkezőnek az alapanyagokat is biztosítja az intézmény.

Egy bögre tea vagy forralt bor
melletti, otthoni karácsonyi kézműveskedésre invitálja az érdeklődőket
az intézmény, melynek keretében
adventi dobozt készíthetnek filcből,
pamutvászonból és terményekből.
A szükséges anyagokat az első tíz jelentkezőnek ingyen biztosítják, amit

Ilyenkor még fontosabb a segítség!

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok • Gardróbszekrények
• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák

• Irodabútorok • Szalagfüggönyök
• Dísz- és ajándéktárgyak • Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden vásárlónknak
és partnerünknek!

Az adventi időszakban kiemelten fontos
a rászoruló családok számára az Alba
Bástya Család- és Gyermekvédelmi
Központ munkája. Ezért döntött úgy a
helyi Fidesz-frakció, hogy tartósélelmiszer-adományt gyűjt az egyesület
által segített családoknak. A gondosan
válogatott élelmiszereket az Alba Bástya
munkatársai a rászorulók igényének felmérése után juttatják el a családoknak.

A HEROSZ állatotthonának is elkél a
segítség, és bár a hagyományos „Állatok
karácsonya” rendezvény idén nem
valósulhat meg, folyamatosan gyűjtik a
karácsonyi adományokat a következő
hetekben. A támogatókhoz csatlakozott
a Fidesz-frakció is, a képviselők százezer forinttal segítették az állatotthon
mintegy százhúsz lakóját.
Krepsz Gyöngyi, az állatotthon vezetője
arról számolt be, hogy advent idején különösen fontos a jó szándékú
adakozók támogatása. Az önkéntesek
minden adventi vasárnapon élő ünnepi
Facebook-bejelentkezéssel, gyertyagyújtással és videókkal igyekeznek hírt adni
a zárt kapuk mögött zajló mentésről,
gondozásról.

Díszítsük együtt a fákat!

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Idén is tartós élelmiszerekkel segíti a nagycsaládokat
a Fidesz önkormányzati frakciója. Az összegyűjtött
tartós élelmiszereket kedden adták át az Alba Bástya
Család- és Gyermekvédelmi Központban. A képviselők emellett a gazda nélkül maradt állatokra is
gondoltak: a HEROSZ-állatotthon munkáját százezer
forintos adománnyal segítették.

A meghitt pillanatok után Szarvas József és Ugrits Tamás együtt gyújtották meg Székesfehérvár
adventi koszorújának második gyertyáját

összekészítve, egy előre megbeszélt
időpontban lehet átvenni. Ezután
egyéb teendő nincs, mint az e-mailben kapott, az elkészítés folyamatáról készült videót követve elkészíteni
a dekorációt! Az összekészített csomagon kívül csak ragasztópisztolyra,
tűre és cérnára lesz szükség.
A programon való részvétel ingyenes, a szervezők annyit kérnek
csupán, hogy az elkészült dekorációról egy-egy képet küldjenek vissza
e-mailben az alkotók. Jelentkezni
e-mailben lehet, az info@ggmuvhaz.
hu címen.

Tíz formás, földlabdás fenyő várja a Zichy ligetben, hogy a fehérváriak kedvükre „felöltöztessék” őket az ünnepre: a város lakói saját díszeikkel varázsolhatnak belőlük december
huszonnegyedikére karácsonyfákat. A lelkes díszítők többféle fenyő közül is választhatnak. A
közös karácsonyfákat bárki „öltöztetheti”. A tervek szerint vízkeresztig, azaz január hatodikáig
állnak majd a Zichy ligetben.
K. Sz.

Minden kedves
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Üzletünk 2020. december 182021. január 3-ig zárva tart.

Nyitás: 2021. január 4-én
hétfőn 8 órakor

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
www.hollander.hu

Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet
: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

FEHÉRVÁR
A HETILAP

KARÁCSONY

Mesés fényeket varázsol

Kovács V. Orsolya
Gyarmati Bálint Barna évek óta vívja ki a
fehérváriak elismerését kreativitásával és
elektronikai tudásával karácsony táján.
A székesfehérvári középiskolás nemcsak
látványos díszkivilágítást alkot erkélyükön és
lakásukban, de ügyesen programozza és időzíti
is a fényeket.

Bálint az fmc.hu házi megmérettetésén többször is elnyerte a
legszebb karácsonyi erkélynek,
kivilágításnak járó elismerést. Idén
is meglátogattuk őt és édesanyját,
akik elmesélték, hogy ebben az

2020.12.10.

évben is fantázianévvel látták el a
gondosan megtervezett fénykreációt, mely összesen ötezerháromszáz kül- és beltéri izzóból
áll: „Míg tavaly Full fénynek kereszteltük el a dizájnt, idén az Aranyeső
a szép balkonra elnevezést kapta.
Körülbelül másfél hét alatt végeztünk
az izzósorok felrakásával. A legfőbb
újdonság a tavalyihoz képest a plafonon lógó rengeteg jégcsapfüzér, melyek magát az aranyesőt jelképezik!”
– tudtuk meg Bálinttól, aki az idén
a nagyszülei házát is látványos
fényekbe burkolta, már október
első hétvégéjén.

Fotók: Pápai Barna
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Gyarmati Bálint Barna gondosan időzített kompozíciókat alkot

ÓRIÁS BOLT

Ahol mindig van eggyel
nagyobb méret az uraknak!

PILATES ÉS DINAMIKUS JÓGA
AJÁNDÉKKÁRTYÁK KARÁCSONYRA

Férfi ruhák 3-9 XL-ig, 120-260 kg-ig.

Pólók, pulóverek,
szövet kabátok, dzsekik,
öltönyök, nadrágok és
zakók (62-86), ingek (48-62),
fürdőköpenyek, pizsamák…

Kellemes ünnepeket és
boldog új esztendőt!
Székesfehérvár, Színház u. 2. fsz. 1.
Tel.: 30/531-6868
Pilates Mozgásstúdió Székesfehérvár

Az erkélyt bárki megcsodálhatja a Széna téren

Vegyen halat karácsonyra egyenesen a termelőtől!

KELLEMES
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Karácsony előtti hetekben várjuk kedves vásárlóinkat Székesfehérváron
a Palotavárosi ruhás (iparcikk) piacon a fenyőfa árusok mellett
és a Móri úti halastavaknál, a Horgászdűlőn.

www.braunbau.hu

Horoszkóp
december 10. – december 16.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Azok, akik régóta arra várnak, hogy belépjen a
szerelem az életükbe, most remek híreket kapnak. A
párkapcsolatban élőknél ugyanakkor stresszes időszak
jöhet, mivel felbukkanhat egy harmadik személy a
láthatáron.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 10.00-17.30., szo.: 9.00-12.00

Remek egyensúlyt teremt a munka és a magánélete
között, és emiatt egész héten nagyon kiegyensúlyozottnak és boldognak érzi majd magát. Igyekezzen
betartani ígéreteit, és meglátja, mennyivel egyszerűbb lesz így az élete!

Nyitva tartás:
Piacon: 2020. dec. 12.,
16.,19., 21., 22., 23.
Móri úti halastavaknál,
a Horgászdűlőn: 2020.
dec. 04., 11., 16., 17.,
18., 19., 21., 22., 23.

Árak:

Ponty: 1090 Ft/kg
Harcsa: 2390 Ft/kg
Kárász: 590 Ft/kg
Amur:
990 Ft/kg
Az árak egész,
élő hal
esetén
értendőek.

További információ: www.facebook.com/albaagrarzrt
Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten végre rádöbben, hogy elérte a céljait, amikért
az elmúlt időben olyan keményen dolgozott. Azt veszi
észre, hogy sokkal gyorsabban halad a sikerei felé,
mint ahogyan azt megálmodta.

Ezen a héten sokkal rugalmasabbnak kell lennie a munkájával kapcsolatban, ha azt szeretné, hogy a karrierjébe
befektetett energiái kifizetődőjenek.Akik eddig azon
gondolkodtak, hogy egy másik munka után néznek,
most remek alkalmuk lesz egy új, jól fizető állást találni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az elmúlt napokban rengeteg nehézséget élt
meg. Ahelyett viszont, hogy beletemetkezne a
fájdalmaiba, inkább bátran nézzen szembe velük!
Vigyázzon azonban arra, hogy ne cselekedjen
elhamarkodottan!

A héten remekül vesz minden akadályt, amit az élet
Ön elé sodor. Ön harcos természet, ami nemcsak a
munkájában, de a magánéletében is megmutatkozik,
hiszen az élete minden területén folyton küzd és a
legjobbra törekszik.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
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A HETILAP

Az idei alkotás fantázianeve: Aranyeső a szép balkonra
Másfél hétig tartott, mire mindent kivilágítottak

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Az idei évben felértékelődött a házhozszállítás, ami a jelenlegi
helyzetben sok cégnek a túlélést jelenti. Az fmc.hu oldalon elkezdtük
összegyűjteni azokat a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki
vállalkozásokat, amelyek vállalják termékeik kiszállítását.
A koronavírus-járvány miatt jócskán átalakult, behatárolódott az
életünk: nem is olyan egyszerű hozzájutni a kedvenc sütinkhez,
menünkhöz, sőt ha éppen érintettek vagyunk, akkor a bevásárlás
elintézése is akadályokba ütközhet.

Nagyszülei házát is fénybe borította

Mesz-tor

2020-ban egyértelműen felértékelődött a házhozszállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Az fmc.hu házhozszállítás oldalán összegyűjtöttük azokat a
székesfehérvári és Székesfehérvár környéki vállalkozásokat, amelyek
biztosan elhozzák otthonunkba termékeiket, és ezzel a szolgáltatásukkal
is hozzájárulnak a mindennapok megkönnyítéséhez. A lista még
természetesen nem teljes, folyamatosan bővítjük!

Békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

Házhozszállítást is vállaló cégek csatlakozási szándékukat kérjük,
jelezzék kolléganőnknek, aki tájékoztatja Önöket a részletekről:
urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623.

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu

www.fmc.hu/hazhozszallitas

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét remek lehetőségeket tartogat a munkája terén.
Ön nagyon kiegyensúlyozott és nyugodt lesz az elkövetkezendő napokban, ami nagyban segíti abban, hogy
áthidaljon minden lehetséges problémát. Legyen azért
óvatos az emberekkel!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét nagyon különleges lesz Önnek, hiszen
ráeszmél arra, hogy a dolgai pontosan abba az irányba
tartanak, amerre tervezte és mindig is szerette volna.
Emellett a környezete is nagyon támogató lesz, mindenben segítik majd Önt.

Az egész lakáson végigvonulnak a fényfüzérek

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten egy nem várt fordulat következik be a szerelmi
életében. Egy ártatlan flörtölésből ugyanis sokkal komolyabb
kapcsolat is kialakulhat. Azt veszi majd észre, hogy nagyon
szenvedélyes és érzelmes lesz ennek a bizonyos személynek a
társaságában, aki teljesen magával ragadja.

Rengeteg alkalma lesz arra, hogy megcsillogtassa a
tehetségét, amitől mindenki el lesz ragadtatva. Ha eddig
azon gondolkozott, hogy jelentkezik egy új állásra, tegye
meg most! Ez a bizonyos új munkahely ugyanis egy remek
lehetőséget kínál a karrierje területén.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ön nagyon vidám, játékos kedvében lesz egész
héten, és a boldogság fogja uralni mindennapjait.
Rengeteg időt fog tölteni a családjával és a barátaival,
pozitív kisugárzása miatt pedig mágnesként vonzza
majd maga köré az embereket.

Ezen a héten a határozottsága és a vezetői képességei
segíteni fogják abban, hogy könnyedén vegye az akadályokat a munkahelyén. Dolgozzon csapatban, és
meglátja, mennyivel megkönnyíti majd a másokkal
való együttműködés a munkáját!
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Bővül a Viktória szolgáltatási köre
A HETILAP

Gáspár Péter

Takács Ildikó Krisztina már több mint egy
éve vezeti az intézményt. Két hónapja pedig a központ fenntartója, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete is új elnököt
választott Kiss Józsefné személyében, aki
huszonhárom éve tagja az egyesületnek,
és nyolc éve vezetőségi tag.
A két agilis hölgy nagy tervekkel vág neki
a következő időszaknak, hogy még több
segítséget kaphassanak a megyében és
Székesfehérváron élő mozgássérültek.
A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete
a megye egész területén összefogja és
koordinálja a mozgássérültek segítését.
Fontos feladatuk, hogy megállítsák a
taglétszám csökkenését és nagyobb aktivitásra ösztönözzék a tagokat. A megye
mozgássérültjeinek összefogása mellett
tanácsadást vállal és mentorprogramokat
is indít az egyesület.
A sorstársi tanácsadás keretében mindenféle papírmunkában, hivatalos ügyintézésben segítenek a mozgássérülteknek a
támogatások igényléséhez. A jövő évtől
vissza szeretnék hozni a Viktória Rehabilitációs Központba az orvosi rendelést,
valamint jogi tanácsadást is indítanak.

Fotó: Bácskai Gergely

Új vezetéssel és rengeteg tervvel vág neki a következő
évnek a Viktória Rehabilitációs Központ. A fő cél az intézményben rejlő lehetőségek feltárása, hasznosítása, hogy
minél több területen tudjanak segíteni a mozgássérültek
mindennapjaiban.

Aki szeretné segíteni az egyesület munkáját, megteheti: a felajánlásokat a következő számlaszámra várja a civil fenntartású intézmény: Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete, bankszámlaszám:
11736116-20027801. Közleményként kérik feltüntetni: a Viktória Központ javára.

Ezek ingyenes szolgáltatások lesznek,
amiket az egyesület biztosít.
„Amikor valakit baleset ér vagy rokkant lesz,
nem tudja, merre induljon el, hol kaphat
segítséget, milyen jogai vannak és milyen
járadékra jogosult. Számos speciális támogatás létezik – például gépkocsivásárlásra,
lakásátalakításra, akadálymentesítésre. A fogyatékossági támogatással rendelkezők szinte
automatikusan, határozat alapján kapják meg
a mozgássérültek parkolási igazolványát,
de kevesen tudják, hogy a közlekedésében
nehezített ember is megkaphatja azt, ha nem
tud önállóan felszállni tömegközlekedési
eszközökre. Erről és még sok minden másról
is tájékoztatjuk az embereket.” – mondta el
lapunknak az egyesület új elnöke, aki

Tizenötmillió búzaszem
Vakler Lajos
Idén is sikeres volt Fejér megyében a Magyarok
kenyere – tizenötmillió búzaszem elnevezésű
program. Az akció keretében minden eddiginél
több búzát ajánlottak fel a rászorulóknak a
gazdák – hangzott el az Agrárkamara megyei
évzáró találkozóján Varga Imre István elnök
évértékelőjében.

Kiérdemelték a bizalmat!

Horváth Miklós Csaba székesfehérvári önkormányzati képviselő
önzetlen, segítő munkáját a program megvalósításában. Varga Imre
István hangsúlyozta: a Fejér megyei
gazdatársadalom ismét bizonyosságot adott összetartozásáról, segítő
szándékáról, és bizakodva tekintett
a jövőbe, hogy az adományozók
számának és az adományok men�nyiségének növelésére tett felhívásuk 2021-ben is teljesülhet.
Az adományozott búzából készült
liszttel idén is a rászorulókat
támogatják: a gyermekeket segítő,
időseket gondozó szociális szervezetek, közhasznú, nonprofit közösségek részesülhetnek elsősorban a
program idei eredményéből.

Kép: Megyeri Zoltán

Az idén immár tizedik éve indult el
a Magyarok kenyere – tizenötmillió
búzaszem nevű program keretében
az adománygyűjtés a Kárpátmedencében. Fejér megye azóta
is az élen jár az adományozásban.
Az esztendő végén Varga Imre
István, az Agrárkamara Fejér megyei elnöke köszönetet mondott a
gazdáknak, és külön megköszönte

Varga Imre István emléklappal köszönte meg Horváth Miklós Csaba segítségét az adománygyűjtő programban

szólt a Viktória Rehabilitációs Központ
előtt álló feladatokról is.
Az egyik legfontosabb cél a nappali
ellátást nyújtó részleg fejlesztése, ahol
akár néhány órára is biztosítani tudják a
mozgássérültek felügyeletét, gondozását.
Jelenleg átlagosan tizenöt fő veszi igénybe
naponta ezt a szolgáltatást. Szeretnék, ha
ennek a létszámnak a dupláját tudnák ellátni. A nappali ellátás fontos szolgáltatás
például azoknak a családoknak is, akik
sérült gyermeket nevelnek: itt szakképzett
gondozók foglalkoznak a gyerekekkel,
amíg a szülők elintézhetik ügyes-bajos
dolgaikat. Sokan nem tudják azt sem,
hogy a központból gyógyászati segédeszközöket is lehet kölcsönözni: amikor

valaki balesetet szenved, nem kell mankót
vagy tolószéket vennie, elég kikölcsönözni a központból arra az időszakra, amíg
szüksége van rá.
Takács Ildikó Krisztina, a Viktória Rehabilitációs Központ igazgatója elmondta,
hogy számos lépés történt annak érdekében is, hogy takarékosabban működtessék az intézményt: fűtéskorszerűsítés
történt, már távhővel fűtik a létesítményt.
Hasznosítják a helyiségeket is, állandó
bérlőik lettek: a központban talált új otthonra a CICE, a Civil Centrum Alapítvány
is, mely értékközpontú szolgáltatásfejlesztést végez a központ számára.
Szeretnének kialakítani egy közösségi teret – az első lépések már meg is történtek.
Itt tervezik nyáron a gyermekfelügyelet
megszervezését és a táboroztatást is. Szintén a kisiskolás korosztályt érinti, hogy
2021-ben szeretnének egy szűrőprogramot is elindítani a székesfehérvári általános iskolák 3-4. osztályos tanulói részére,
akik a legveszélyeztetettebb korosztály a
lúdtalp és a gerincferdülés kialakulásának
tekintetében.
Az igazgató szólt arról is, hogy nagyon sok
támogatást kapnak a cégektől is, legutóbb
például a Depónia segített azzal, hogy
ingyen szállította el a lomot az intézményből, de kaptak festéket is, amivel elkezdhették az irodák és folyosók felújítását.
Készül az új honlap is, ami a viktoriakozpont.hu címen lesz elérhető új arculattal
és sok információval.

A korábbi igazgatók vezetik továbbra is a Frim
Jakab otthont és a Kríziskezelő Központot.

„Két rendkívül fontos intézményünk
élén dolgozó vezető megbízását
is meghosszabbítottam a szakmai
előkészítő bizottság javaslata nyomán:
Rábai Ildikóra továbbra is a Frim
Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon igazgatójaként, Zsabka
Attilára pedig a Kríziskezelő Központ
vezetőjeként számít városunk!” –

adta hírül Cser-Palkovics András
polgármester közösségi oldalán.
– „A veszélyhelyzeti hatáskörökből
adódóan most egyedül kellett döntenem kinevezésükről, de biztos vagyok
benne, hogy a közgyűlés minden tagja
megszavazta volna vezetői megbízásuk meghosszabbítását. Mindkettőjüknek köszönöm eddigi lelkiismeretes,
odaadó szolgálatukat és a következő
évek munkájához is kitartást, szakmai
sikereket kívánok!”

Közéleti hetilap
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„Közel szeretnék maradni az ápolói szakmához!”
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Elismerő oklevelet ad át a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

bár már néhány napja nem kell
bemennem, azóta is ugyanúgy
ötkor ébredek. Az utolsó napomon
ugyan nem voltak köszöntések
meg búcsúztatók a járvány miatt,
de kilépve az igazgatóság ajtaján
az autóig nyolcvankét ember állt
rózsával a kezében, úgy köszöntek

el. Azóta is jönnek a főorvosoktól,
főnővérektől, dolgozóktól az üzenetek, levelek.
Persze a munkám során – bármen�nyire a szakdolgozókért tevékenykedtem – a betegek voltak az első
helyen. Mert nekünk a betegekért
kellett úgy alakítani a nővérkép-

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár Egészségügyéért díjat adományozott a székesfehérvári
önkormányzat a kórház korábbi
ápolási igazgatójának: Szabó Bakos
Zoltánné negyvenhét éven át szolgálta az intézményt, a betegeket.
Néhány napja elnöki elismerő oklevelet is átvehetett Molnár Krisztiántól, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökétől.
Nyolcvanketten álltak sorfalat
rózsával a kezükben, amikor utolsó
munkanapja végén elhagyta a
kórházat. Bucsi László kórházigazgató úgy fogalmazott, amikor róla
beszélt: ilyen emberrel még sosem
találkozott.
Tavaly egy részletes portréinterjúban mutattuk be életpályáját, melyből kiderült, hogyan lett a csillogó
szemű móri kislányból elhivatott
szülésznő, majd szép lassan vezető,
aki ezreknek egyengette a pályáját
maga körül, nem fukarkodva a feladatokkal és az elismeréssel sem.
Az akkori beszélgetést azzal a
mondattal zárta: „Jó érzés tenni a
jövőért, nem csak a mának élni!” Így
ez alkalommal a jövőről kérdeztük.
Furcsa lesz, hogy nem kell bemenni
minden reggel hétre?
Tényleg ott voltam minden nap
hétkor, még a legutolsó nap is. És

Fotó: Pápai Barna

Nyugdíjba vonulása után is a szakma közelében
szeretne maradni Szabó-Bakos Zoltánné, a
Szent György Kórház korábbi ápolási igazgatója. December elsején továbbadta tisztségét, de
hivatástudata megmaradt: több szakmai szervezetben is képviseli a szakdolgozók érdekeit.

A Székesfehérvár Egészségügyéért díjjal

zést, a nővéri ellátottságot, a tárgyi,
személyi feltételek megteremtését,
hogy ellátásuk minőségi legyen. Ez
volt a célom, ezért tettem a dolgomat.
Mik a további tervei?
Szeretném követni a kórház további fejlődését. Nagyon jó kezekben
van, mert olyan főigazgatónk van,
aki a fejlődést szem előtt tartja. Az
én életemben eljött ez a bizonyos
korhatár, a 64 év 183 nap. Ezért
átadtam az ápolási igazgatói munkakört pályázat útján a helyettesemnek. Ő olyan személy felkészültségében, vezetési stílusában,
hogy továbbviszi, fejleszti mindazt,
amiért én dolgoztam.
Szeretném a kórház életét, az ápolók fejlődését továbbra is figyelni.
Ha nem is minden nap, de akár
egy rendezvény, ünnepség, továbbképzés kapcsán ott szeretnék
lenni velük. Persze nem beleszólva
a vezetés dolgába, hanem mint segítő. A Betegápolásért Alapítvány
elnöki feladatait továbbvinném,
ezzel is közel maradva a szakmához.
A szakdolgozói kamara országos
szervezetében elnökségi tag vagyok
– ez egy választott funkció, ami
még három évig tart. Jó ott is tenni
a szakdolgozókért! Most például
egy nagyon szép feladatunk van:
az év kiváló szakdolgozója, az év
elhivatott szakdolgozója és az év
kiváló szakdolgozói közössége
címek leendő birtokosairól kell
döntenünk.
Az unokák is többet kapnak majd a
nagymamából?
Négy unokám van, most már van
egy kislány is a három fiú mellett,
aki nyolc hónapos. Szeretném őket
segíteni, és a férjemmel is lenni. És
szeretnék olvasni, sportolni, sétálni, kirándulni is!

A Fehérvár Televízió műsora december 12-től 18-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. 12. 12. SZOMBAT

2020. 12. 13. VASárnAp

2020. 12. 14. Hétfő

2020. 12. 15. Kedd

2020. 12. 16. SZerdA

2020. 12. 17. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Alexa Ákos
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szilády Dezső elnök,
Albatrosz Repülőegyesület
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: Seychellesszigetek, Dalmácia
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: L. Simon László
országgyűlési képviselő
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Kisállatmagazin: Jandai
Gusztáv-akvárium
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis – egészségügyi
magazin
19:35 Fa Nándor: A kikötés
20:35 Kempógála
21:25 Lelkünk épületének
szolgálatában – Vakler Lajos
interjúkötetének bemutatója
22:05 Hírek – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: L. Simon László
országgyűlési képviselő
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Alexa Ákos
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szilády Dezső elnök,
Albatrosz Repülőegyesület
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők 25.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 MOL Fehérvár – Budafok
– labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Fehérvári Advent 2020 –
az adventi gyertyagyújtás
élő közvetítése a
Városháza Díszterméből
17:20 A hét hírei
17:40 Hitünk és életünk
18:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sztranyák
Dávid harsonaművész
18:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Alba Fehérvár – Atomerőmű
– kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
20:50 Hydro Fehérvár AV 19 –
Graz jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:50 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Hitünk és életünk – 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
15:30 Áprily Lajos emlékezete
– dokumentumfilm
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Takács
Gyöngyi asztrológus
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: Takács
Gyöngyi asztrológus
20:25 Jövőkép – magazinműsor
13. rész
20:50 Vörösmarty Irodalmi Szalon
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Takács
Gyöngyi asztrológus
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
15:25 Teátrum Café –
Vándorszínészek
16:25 Léptei nyomában –
portréfilm Csomortáni
Gál László székelyföldi
képzőművészről
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ampli Ferenc
huszárőrnagy, Fehérvári
Huszárok Egyesülete
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ampli Ferenc
huszárőrnagy, Fehérvári
Huszárok Egyesülete
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Paletta Extra – Így készült
az Ítélet és kegyelem
című tévéjáték
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 Honvéd7 – ismétlés
21:05 Corvinus Alba – beszélgetés
Tihanyi Tóth Csabával
21:55 Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ampli Ferenc
huszárőrnagy, Fehérvári
Huszárok Egyesülete
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
15:10 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
16:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 26. rész
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 26.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Alba Fehérvár – PAFC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:35 A Gorsium Művészeti
Szakgimnázium sikerei
tánc és grafika terén
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők 26.
rész – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 Seuso – Rejtélyek
nyomában 11. rész
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Alba Fehérvár – Körmend
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 12. 18. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – 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
15:35 Királykúti beszélgetések –
vendég: Tolcsvay László
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:25 Agrárinfó
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Jövőkép – magazinműsor
14. rész
21:25 Fehérvár AV 19 – KAC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
23:25 Híradó – ismétlés
23:45 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 13. 20:50 Hydro Fehérvár AV 19 — Graz jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora december 12-től 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 12. 12. szOMBat

2020. 12. 13. Vasárnap

2020. 12. 14. Hétfő

2020. 12. 15. Kedd

2020. 12. 16. szerda

2020. 12. 17. CsütörtöK

2020. 12. 18. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 OMSZ Vendég:
Takács József
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.10 Önvédelem napjainkban
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: Dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Schéda Zoltán
14.10 Junior súlyemelők
sikerei Vendég: Nida
Zalán Örs, Molnár Attila
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor,
sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty
kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Játszótér Vendég:
Toldi Veronika
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla Vendég:
Esze Tamás
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
15.10 Szakképzési percek
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Amin elbukhat egy
párkapcsolat Vendég:
Koller Krisztián,
Koller Zsuzsanna
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
15.10 Szakképzési percek
16.10 WeLovethe90s Vendég:
Németh Zoltán
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

sport

Felfelé tekintenek

Somos Zoltán

Kép: Pintér Norbert

A férfi vízilabda-bajnokság másodosztályában
masszív középcsapatként teljesít a Fehérvár
Vízilabda SE. Eddig többnyire idegenben játszottak a fehérvári pólósok, szombaton azonban
hazai medencében arattak fontos győzelmet.

Rangadót nyert a hétvégén a Fehérvár Vízilabda SE, hiszen a táblázaton eddig előtte álló Viwa II. kerület
ellen győzött 15-12-re, ezzel előrelépett a hetedik helyre. Gyöngyösi
János csapata a harmadik negyedben döntötte el a mérkőzést: az első
két játékrész döntetlenje után ezt
5-1-re hozta, így a negyedikben már
csak vigyáznia kellett az előnyre.
A rivális legyőzése egyben annak
megelőzését is jelentette – így ünnepelte a csapat, hogy végre itthon
játszhatott!
„Harmadik hazai meccsünkön a harmadik győzelmünk volt, de eddig legtöbbször idegenben kellett játszanunk.
Tíz forduló ment le, hétszer vendégek
voltunk. Talán kicsit biztosabb is volt
a győzelem a vártnál, hiszen már
10-5-re is vezettünk, amikor rossz
szokásunkhoz híven az eredményjelzőre nézve túlzottan megnyugodtunk.
Gyorsan kaptunk két könnyű gólt,
így legalább volt értelme a továbbiaknak is…” – értékelte utólag már
könnyen mosolyogva a történteket

Meccs előtt fogadkozás, a meccsen teljesítés – kitettek magukért a fehérvári pólósok!

Gyöngyösi János, az OB I/B-ben
szereplő fehérvári csapat vezetőedzője.
Aki arra is okkal lehet büszke,
hogy a győzelemből négy fehérvári,
saját nevelésű pólós is a kezdő-

csapat tagjaként vette ki a részét.
A kapuban Ligeti András remekelt,
Pongrácz Flórián és Pászti Zalán
egyaránt gólt szerzett, és Nagy
Mátéra sem lehetett panasz. Ez azt
mutatja, hogy immár helyben is

Győzelem, halasztás, rangadó
A kosarasoknál inkább az számít hírnek, ha nem
marad el egy meccs. Eddig legalábbis így volt.
A héten megint elhalasztották az Alba Fehérvár
egyik találkozóját, hétvégére viszont – reméljük – jut egy rangadó!

Ha meg is rendeznek egy mérkőzést, esélyes, hogy valamelyik vagy
mindkét csapat tartalékosan áll fel a
járványhelyzet miatt. A kosárlabdabajnokságban a Debrecen-Alba
meccsen is ez volt a helyzet, hiszen
a hazaiak legjobb pontszerzőjüket,
a fehérváriak pedig első számú
irányítójukat nélkülözték. Mindkét
csapatra igaz: többek között…
Vojvoda Dávid viszont visszatér-

van jövője annak, aki felnőttként is
vízilabdázni szeretne.
„Először fordult elő, hogy négy saját
nevelésünk játszott a kezdőcsapatban.
Az egyesület fő profilja az utánpótlás
nevelése, de ennek a kifutása a erősségű felnőttcsapat kell, , hogy legyen.
Különben a legjobb fiataloknak el kell
menniük, ahogy eddig is történt. A következő években olyan csapatunk lesz,
hogy aki magas szinten akar vízilabdázni, az játszhat nálunk is.” – tekintett előre bizakodva Gyöngyösi.
A Fehérvár Vízilabda SE azok
közé az egyesületek közé tartozik,
amelyek a korlátozások közepette
is használhatják a városi uszodát
edzésekre. A vezetőedző szerint
a tavaszi leállás után ez nagyon
fontos, hiszen most a bajnokságok
is zajlanak: „Két hónapig tartott a
leállás. Ahogy az uszoda kinyitott,
elkezdtük az edzéseket. Szerencsére
ezúttal a bajnokság sem szakadt félbe!
Ez azért is tesz boldoggá, mert szerintem a végén lesz okunk örömre! Az
erőviszonyok alapján a hatodikhetedik hely a reális számunkra,
hiszen sok új játékost kellett beépítenünk a csapatba, a mezőny pedig
nagyon sűrű. Persze aki középen áll,
az a sportban szeret felfelé tekingetni:
mi is szeretnénk előrébb végezni! Az
ötödik hellyel már nagyon elégedett
lennék a szezon végén!”

Katonák nyúlcipőben

hetett, és ez perdöntő volt, mert az
Alba és a mezőny legjobb dobójaként vezette 76-64-es sikerre a
fehérváriakat. Mondhatnánk, hogy
elkapta a ritmust az Alba, csak
hát a következő, szerdára kiírt
mérkőzés megint elmaradt, mert a
Kecskemét küzd a vírussal. Így hét
közben edzenek a mieink, hogy
szombaton a Paks ellen játsszanak
hazai pályán.
Dzunics Braniszlav csapatával
szemben igazi értékmérő lehet a
rangadó, bár kérdés most az is, kiállhat-e teljes kerettel valamelyik
együttes. Az Albából Markovics
és Csorvási alighanem megint –
illetve még mindig – hiányozni
fog.

Somos Zoltán
Mivel a 43. Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató ezrednek erőssége és egyik pillére a
sport, az alakulat logisztikusok napja alkalmából tartott ünnepségén az Arnót Anita szakaszvezető
és Toldi Miklós őrmester által a budapesti Wizz Air Félmaraton futóversenyen elért kimagasló
eredményt éremmel és emléktárggyal honorálták, melyeket Vokla János ezredestől, az alakulat és
a Székesfehérvár Helyőrség parancsnokától vehettek át.

Fotók: Révész Csaba

Somos Zoltán
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Fotó: hunbasket.hu

A huszonegy kilométeres távon Arnót Anita 1 óra 42 perc 48 másodperc alatt ért célba. Ezzel az
idővel – külön a katonanők között – abszolút első helyezést is elért.

Curry és Omenaka keményen védekezett Tóth Ádám ellen Debrecenben, ez is kellett a sikerhez

A férfiak között sem maradt az alakulat érem nélkül: Toldi Miklós őrmester 1 óra 49 perc 34
másodperces futásával szintén dobogós lett. Tizenketten futottak a félmaratonon a fehérvári
katonák közül, összesítésben kilencedik lett az ezred.
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