Ingyen kipróbálhatjuk
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Mikor lesz újra normális az életünk?
A HETILAP

Bucsi László üzent a vírustagadóknak

Kiss-Dávid Renáta
Mikor térhet vissza az élet a normális kerékvágásba, hogyan segíthet ebben a koronavírus
elleni vakcina? Ezekről a kérdésekről tartottak
kerekasztal-beszélgetést múlt héten a Városházán.

Lassan egy éve velünk van a koronavírus. Nincs olyan ember, akinek
ne befolyásolná ez valamilyen
formában az életét, de már látják
a szakemberek a fényt az alagút
végén. A Városházán tanácskoztak arról, milyen kedvező hatásai
vannak már most a vírus elleni
oltásnak, és mi várhat ránk később.
„Bízunk abban, hogy minél hamarabb
vissza tudunk térni a normális kerékvágásba, ezért mindenkit arra kérek,
regisztráljon az oltásra! Készüljünk arra,
hogyha nagyobb mennyiségben lesz
vakcina, akkor tömegesen tudjunk oltani, ennek megfelelően gyorsítani tudjuk
azt, hogy visszatérhessünk a megszokott életünkhöz! Addig is kérem, hogy
tartsuk be a szabályokat és hordjunk
maszkot!” – mondta Cser-Palkovics
András polgármester.
Az elmúlt időszakban szinte
minden egészségügyi munkatárs
megkapta az oltást a megyei kórház
dolgozói közül, ami a főigazgató
szerint hatalmas lépés az egészségesebb jövő felé.

Érzékletes adatokkal mutatta be a
járványhelyzetet, egyúttal üzent
a vírustagadóknak Bucsi László: a
Szent György Kórház főigazgatója
elmondta, hogy naponta három-négy
fertőzött beteg hal meg a fehérvári
kórházban, és sajnos nem csökken
a beáramló betegek száma sem.
A koronavírusos betegeket kezelő
osztályok telítettsége még mindig
kétharmad fölött van. A fehérvári
intenzív osztály betegeinek nagy
részét továbbra is a koronavírusos páciensek teszik ki. „Aki nem hiszi el még
mindig, hogy baj van, szívesen elvinném
egy vizitre a Covid-intenzívre!”– tette
hozzá a főigazgató, majd kiemelte,
hogy az elsők között kezdték el az
egészségügyi dolgozók oltását.
„Az egyetlen megoldás véleményem szerint és a hozzáértők szerint is a vakcina!
A dolgozók oltását befejeztük, én magam
is megkaptam, már a másodikat is. Ami jó
hír az egészben, hogy a karanténban lévő
dolgozóink száma harmadára-negyedére
esett vissza, ami azt jelenti, hogy az oltás
működik!” – hangsúlyozta Bucsi László.
A beszélgetés során szó volt az oktatási
intézmények helyzetéről is. Török Szabolcs tankerületi igazgató köszönetét fejezte ki a pedagógusok, iskolák, óvodák
és bölcsődék dolgozói felé, akik ebben a
speciális időszakban is helytállnak.

Fotó: Czukor Zoltán

Elhunyt Börcsök Enikő

Börcsök Enikő (1968–2021)
Gyászol Székesfehérvár, gyászol a magyar
színházművészet: hosszan tartó, súlyos
betegség után múlt csütörtökön, ötvenharmadik születésnapján elhunyt Börcsök Enikő
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és
kiváló művész.

Pályafutását a Videoton, később
Szabad Színház társulatánál
kezdte, még a Teleki Blanka
Gimnázium szépreményű diákjaként, majd szárnyaló színművészi pályája során is gyakorta
vissza-visszatért családjához,
barátaihoz, egykori társulatához,
miközben ő volt a Vígszínház és
az ország Börcsök Enikője, akit

mindenki tisztelt és elismert
tehetségéért, tartásáért, emberségéért. Tiszteltük azért, ahogyan
küzdött – hosszú évtizedek óta
– betegségével, ahogyan viselte
türelemmel, tartással, olykor
elvonulva.
Legendás színházi és televíziós
alakítások sora fűződik nevéhez,
melyekben megmutatta drámai
erejét, páratlan humorát, olthatatlan élet- és játékszeretetét. Az
utóbbi években rendezőként is
letette névjegyét, emellett a Színház- és Filmművészeti Egyetem
oktatója, egyik osztályvezető
tanára is volt.
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Biológiaiszúnyogirtó-gyár és -kutatóközpont Fehérváron
Tavaly júliusban tárgyalt az Európai Unió és a
WHO által támogatott és bevizsgált biológiai
szúnyogirtószert gyártó vállalat, a Lokímica
Laboratories képviselőivel Székesfehérvár
alpolgármestere, Lehrner Zsolt. Mára biztossá
vált, hogy kelet-közép-európai gyártó- és
kutatóközpontját Székesfehérváron alapítja
meg a vállalat.

Az 1978-ban alapított spanyol
vállalat több mint harminc éve áll
a közegészségügy szolgálatában.
Céljuk, hogy az emberek életminőségének javítása mellett megóvják
a környezetet.
A biológiai szúnyoggyérítés gyakorlatáról tárgyalt Lehrner Zsolt alpolgármester az alicantei cég képviselőjével, Dr. Rubén Bueno Maréval,
aki egyben az Európai Szúnyogirtó
Szövetség elnöke is. A nyári találkozó alkalmával a székesfehérvári
szakemberek megismerhették a
Lokímica által használt technológia
részleteit, ami egy a természetben
is megtalálható baktériumra épül,
és biológiai szúnyogkontrollt tesz
lehetővé úgy, hogy csak és kizárólag a csípőszúnyoglárvákra hat.

A tavalyi találkozó óta fontos döntés
született: biztossá vált, hogy a Lokímica Laboratorios kelet-közép-európai központját Magyarországon,
azon belül is Székesfehérváron alapítja meg, mivel a városban a sikeres
működéshez szükséges több feltétel
is adott. Ezek között a kiváló infrastruktúra, az ipari hagyományok és a
fiatalok számára elérhető színvonalas oktatási rendszer is megvan.
A Székesfehérvár és a Lokímica
Laboratorios közötti további együttműködésről a felek január utolsó
hetében tárgyaltak, ahol a környezetbarát biológiai szúnyoggyérítésen kívül szóba került egy esetleges
székesfehérvári képzési program
lehetősége is, amelyet a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal
együtt valósítanának meg.
A biológiai szúnyoggyérítés
gyerekcipőben jár még az országban, azonban hazai szakemberek
is bekapcsolódtak a spanyol cég
munkájába, melynek eredményeként Székesfehérvár élen járhat a
környezetvédelmi és természetvédelmi edukációban is.

Autópálya-fejlesztések Fejér megyében
Vakler Lajos
A megyeházán Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor és Varga
Gábor országgyűlési képviselők valamint az
M8-as gyorsforgalmi út tervezői részvételével tartottak tanácskozást múlt csütörtökön.

Fejér megyében két olyan útfejlesztés előkészítése indult el
tavaly, amiket a lakosság hos�szú ideje jogosan vár: az egyik a
13-as, 81-es és 63-as utak négysávosítása – utóbbi kettő érinti a
megyét – illetve az M8-as gyorsforgalmi út, amely megyénkben
az M6-os és M7-es autópályákat
köti össze ötven kilométer hos�szan, és tehermentesíti a 61-es,
62-es és 64-es utakat, továbbá
segíti a munkaerő mobilitását, a
gazdaság élénkülését valamint a
biztonságos és gyors közlekedést.
Molnár Krisztián úgy fogal-

mazott, hogy az M8-as révén
megvalósuló tranzitfejlesztés
elengedhetetlen a ma még hiányzó kelet-nyugati irányú közúti
szolgáltatás fejlesztéséhez és az
országrészek közötti kapcsolat
biztosításához.
Törő Gábor országgyűlési képviselő megerősítette: fontos, hogy
Polgárdi térségének tehermentesítéséhez illetve gazdasága fejlesztéséhez is hozzájárul az M8-as.
Varga Gábor országgyűlési képviselő kiemelte: a projekt egyik
legnagyobb nyertese a megye déli
része.
Az M8-as, kétszer kétsávos plusz
egy leállósávos gyorsforgalmi út
tanulmányterveinek első változata és környezeti hatástanulmánya
2022 januárjára valósul meg. Az
építési engedély márciustól állhat
rendelkezésre, míg a kivitelezés
várhatóan 2023-ban indulhat el.

„Önkéntesnek lenni menő!”
Az önkéntesség magyarországi éve márciusban,
a fehérvári nyitóeseménnyel veszi kezdetét.

Tizenegy elkötelezett szervezet összefogása
eredményeként indul el hamarosan az önkéntesség magyarországi éve. A szervezők
célja, hogy minél többen csatlakozzanak
a kezdeményezéshez, amelyet civil-,
kormányzati és üzleti szereplők szakmai
összefogása mentén szerveznek meg. Az
országos program megnyitója március
negyedikén lesz Székesfehérváron. Ennek
az évnek bárki alkotója lehet, aki akár csak
egy órát szeretne önkéntes tevékenységet
végezni, és az is, aki szervezetével nagy
akciókra hív önkénteskedni sokakat, akár
az egész települését vagy az országot. A lehetőségek nyitva állnak mindenki számára

egész évben – hangzott el a szerdai online
sajtótájékoztatón.
„Bátran állítom, önkéntesnek lenni ma menő!”
– kezdte tájékoztatóját F. Tóth András. A
legfrissebb kutatások szerint ma Magyarországon a lakosság mintegy harminc
százaléka bekapcsolódik valamiféle önkéntes
tevékenységbe, amivel Európában a középmezőnyben foglalunk helyet. Mivel a jóból
sosem elég, így az idei év célja az, hogy minél
többen megtapasztalják az önkéntes munka
áldásos hatását – tette hozzá az Önkéntesközpont Alapítvány ügyvezető igazgatója.
Az önkéntesség magyarországi éve részletes programját a csatlakozni kívánók megtalálhatják a www.onkentes.hu oldalon. A programok dunántúli koordinátora a
Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Közel hárommilliárdos fejlesztést indít a Hydro
A HETILAP

Magyarország az egyik győztese
a jelenleg is zajló világgazdasági
változásnak: az elektromosautógyártás éllovasaivá váltunk, a
magas technológiai színvonalú termékek előállításával és
fejlesztésével ellátjuk majd a
Magyaroszágon székelő autóipari
nagyvállalatokat és exportra is
termelünk.

Szabó Miklós Bence

Szijjártó Péter a támogatói okirat
átadását követően elmondta: a
beruházással egyrészt ezerötszáz munkahelyet megvédenek,
másrészt ötven újat létrehoznak.
Mind a kapacitásbővítő, mind a
technológiai fejlesztés azt mutatja, hogy a székesfehérvári
gyár a Hydro globális hálózatán
belüli, az új befektetésekért vívott
versenyt megnyerte. Európa egyik
legnagyobb alumíniumsajtoló
üzemében új generációs elektromos autókhoz fognak magas
hozzáadott értékű, megmunkált
alkatrészeket előállítani. A miniszter kiemelte: a gyár jelentőségét mutatja, hogy a Land Rover,
a Jaguar és a Tesla is használja a
fehérvári mérnökök által kidolgozott eljárások alapján gyártott
szerkezeti elemeket.
„Az elmúlt időszakban elsősorban
az autóiparra, járművek szerkezeti
elemeinek gyártására koncentráltunk. Könnyű és erős, de komplex

Fotó: Molnár Artúr

A Hydro Extrusion Hungary Kft. székesfehérvári
gyára 2,8 milliárd forintos fejlesztésbe kezd, a
két beruházáshoz a kormány 950 milliós támogatást biztosít – jelentette be a külgazdasági és
külügyminiszter hétfői, fehérvári látogatásán.

A kormány mostani, közel egymilliárdos támogatásának köszönhetően ezerötszáz munkahelyet
védenek meg és ötven újat hoznak létre a Hydro fehérvári gyárában

alumíniumprofilokra van szüksége
az autóiparnak most és a jövőben is.
Fehérváron keményen dolgoztunk,
hogy megerősödve hagyjuk magunk
mögött a járványt, és a jövő nyertesei lehessünk!” – mondta el a

Fehérvár Televízió híradójában
Frank Lepema, a Hydro Extrusion
Hungary Kft. ügyevezető igazgatója.
Mint a külügyminiszter az okirat
átadása kapcsán hangsúlyozta,

Szijjártó Péter kiemelte, hogy
2030-ra várhatóan a tízszeresére
növekszik Európában az eladott
elektromos autók száma, egyértelmű tehát, hogy a járművek
– és alkatrészeik – iránt növekedni fog a kereslet. Aki az ezt
kiszolgáló ipari beruházásokat
magához tudja vonzani, az a
hosszú távú siker felé tesz nagy
lépést.
„Ez a tény, hogy ma itt vagyunk és ezt
a fejlesztést bejelenthetjük, csattanós
válasz mindazoknak, akik azt mondják, hogy Fehérvárra nem érkeznek
beruházások. Csak a járvány idején
mintegy kilencmilliárd forintnyi beruházás valósult meg Székesfehérváron!” – hangsúlyozta Vargha
Tamás országgyűlési képviselő.

Már látszik a déli összekötőút nyomvonala
Nem tétlenkedett a kivitelező az elmúlt
hónapokban, látszik már a déli összekötőút
nyomvonala. A fejlesztés nagyban segíti majd a
városrészben élők életét, de a város egészének
közlekedési infrastruktúrája jelentősen javulhat a beruházásnak köszönhetően.

A déli összekötőút mintegy négy és
fél milliárd forintos uniós forrásból
valósul meg. Tehermentesíti majd
a Széchenyi út és a Horvát István
utca kereszteződését valamint a
Mártírok útját.

Cser-Palkovics András lapunknak
elmondta: a munkálatok ütemezetten, jól haladnak, annak ellenére
is, hogy az időjárás nem mindig
kedvezett a kivitelezőknek.
„A közbeszerzés eredményes volt, és a rendelkezésre álló forrásból meg tudjuk valósítani a Móri út felújítását is, amelynek már
zajlanak az előkészületei.” – mondta el
Vargha Tamás országgyűlési képviselő.
„A beruházás révén a munkahelyek, az
egészségügyi és oktatási intézmények
megközelítése is könnyebb lesz a városon belül.” – tette hozzá Törő Gábor
országgyűlési képviselő.

Fotók: Simon Erika

Kaiser Tamás

A kivitelezés várhatóan 2023 tavaszán készül el

A városrész önkormányzati képviselője, Mészáros Attila kiemelten
fontosnak nevezte a külső városrészeket összekötő út építését,
melynek köszönhetően csökken
majd a forgalom a Széchenyi út és

A déli összekötőút a belvárost is mentesíteni fogja a forgalom alól

a Horvát István utca kereszteződésében is. Hozzátette: hamarosan
az Auchan melletti körforgalom
kérdése is rendeződik. A munkálatok idejére türelmet kért az ott
élőktől.

A négy és fél milliárd forintos európai uniós támogatás segítségével új közúthálózati
elemként megvalósul a 62. és a 63. számú főút városi szakaszainak – Seregélyesi út és
Sárkeresztúri út – átkötése a Juharfa utca és a Köles utca közötti tervezett nyomvonalon, két vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítésével. Emellett – tervezetten
kapcsolódó közúthálózati fejlesztésként – elkészül a Takarodó út és az Új Váralja sor
bekötése a 62-es és a 63-as út közötti átkötőútba illetve a Köles utcába, az érintett
gazdasági területek elérhetőségének javítása céljából.
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Így alakul a fehérvári vendéglátósok helyzete

László-Takács Krisztina

szállodafelújításokkal foglalkozunk,
nagyon érdekes mást csinálni húsz év
után. Ez most a túlélés időszaka, nem
a meggazdagodásé. Nem tudom, mi
lesz a folytatás, csak a hetet tudom
előre tervezni.”
Sokan vannak, aki hasonló munkakörben helyezkedtek el, mással
próbálkoznak. Az biztos, hogy a
jövőben egy teljesen új gondolkodásmódot kell kialakítani, racionalizálni kell, és helyreállítani a vállalkozások mérlegét, mert borzasztó
mínuszokban vannak – vallják a
megkérdezett vendéglátósok.

Az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján egyre
inkább kirajzolódik: a világjárvány okozta
veszélyhelyzet egyik legnagyobb vesztese a
vendéglátószektor. Voltak, akik a kiszállításban
látták a megoldást, voltak, akik az építőiparban
helyezkedtek el, mások tüntetéssel adtak hangot elégedetlenségüknek, és a tilalom ellenére
megnyitnák éttermüket. A cél még mindig a
túlélés, ehhez pedig most a helyi vendéglátósok részére létrehozott önkormányzati
mentőcsomag is segítséget nyújthat.

Vendéglátósból brigádvezető

Profilváltás egyik napról a
másikra

Fotók: Kiss László

„A tavalyi évünk is nehézkes volt
az első hullám idején, de nekünk a
második hullám tett be nagyon, amikor
már az alkalmazottaim is felmondtak.
Teljesen jogosan, hiszen négy hónapig nem dolgoztak, és muszáj nekik
megélni valamiből!” – kezdte Sulák
Róbert, az egyik legnépszerűbb
belvárosi kávézó és söröző tulajdonosa. A munkatársaknak ugyan
járt a veszélyhelyzeti időszakban a
járulékkedvezmény, de miután felmondtak, ezt nem tudták igénybe
venni. Sulák Róbert pedig egyéni
vállalkozóként ugyanúgy köteles
fizetni maga után a járulékokat,
mintha normálisan működnének:
„Nem várom el, hogy olyan támogatást kapjunk, mint a vendéglátósok
Ausztriában, ahol a tavalyi árbevétel
kilencven százalékát megkapják, hiszen
más az ország gazdasági helyzete, de
az, hogy a járulékot is fizetnem kell,
miközben nem nyithatok ki, szerintem
túlzás! Hívtam a NAV-ot, ahol azt tanácsolták, hogy kérjek halasztást. Ezzel
éltem is, de így sem jutok túl messzire.
Azt mondom, mindenki örüljön, akinek
van munkája, mert nagyon hamar meg
lehet csúszni! Magam is meglepődtem,
amikor ez velem megtörtént.”
A munkanélküliség és a bizonytalanság mind anyagilag, mind
lelkileg megviselte az üzlettulajdonost: „Eljutottunk arra a szintre,
hogy kétségbeesésemben nem nagyon
tudtam, mihez kezdjek. Néhányan a
karácsonyi vásár idején forralt bort
árultak elvitelre, de nekem az sem
jött be, mert följelentett egy lakó.
Tizenkét rendőr vonult ki, majdnem
lecsuktak miatta. Állásfoglalást nem

Több helyen sikerült megtartani az alkalmazottakat, de van, ahol csökkentették a munkaidőt

Városi mentőcsomag a helyi vendéglátósoknak
A hónapok óta életben lévő korlátozások a
fehérvári vendéglátóhelyeket is megviselték. A
város önkormányzata gazdasági mentőcsomagot
állított össze a megsegítésükre.

A támogatás részeként a város
elengedi a teraszdíjakat és az
önkormányzattól bérelt helyiségek bérleti díját 2020. november
elsejéig visszamenőleg, valamint
létrehozza a Továbbfoglalkoztatást
Segítő Alapot: „Ez egy induló pályázati alap, amelyben az önkormányzat
harmincmillió forintot helyez el.
Azoknak szól, akik a foglalkoztatást
vállalták.” – mondta el lapunknak
Cser-Palkovics András. A polgármester kiemelte, hogy szeretnék,
ha ebbe az alapba további forrás
kerülne, és szolidaritást vállalnának azok a vállalkozások, akiknek
nem csökkent jelentősen a bevételük a pandémia idején sem.
Azokra is gondolt az önkormányzat, akik a vendéglátóiparban

Februártól előre utalják a bértámogatást
Február harmadikán lépett hatályba az az új kormányrendelet,
amely jelentős segítséget jelent
a járvány miatt nehéz helyzetbe
került vendéglátósoknak – derül ki a Magyar Közlönyből. A
vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók
előre megkapják majd az állami
bértámogatást. A kormány elképzelése szerint a modellváltást
követően stabilizálódhat a piac, a
turizmus újraindulásakor pedig az

állásukban megtartott, gyakorlott
munkavállalókkal nyithatnak
meg az üzletek. Az elszámolási
rendszer úgy változik, hogy a
bérek kifizetését illetve a dolgozó megtartását az érintett
hónapot követően ellenőrzik.
Ezzel biztosítja a kormány, hogy
a munkahelyek védelme ne
jelentsen indokolatlan megterhelést a házhoz szállítás mellett is
jelentős mértékű veszteségeket
elkönyvelő vállalkozásoknak.

dolgoztak, de elvesztették az állásukat a rendkívüli időszakban:
ők egyszeri, százezer forintos
támogatásra jogosultak.
A pályázati források vissza nem
térítendő támogatást jelentenek.
A mentőcsomag részleteiről és a
munkahelyüket elvesztett vendéglátósoknak meghirdetett pályázat
feltételeiről a 22 537 177-es
és a 70 411 0594-es telefonszámokon lehet érdeklődni, a támogatási adatlap pedig már letölthető a
város honlapjáról, a szekesfehervar.hu/krizistamogatas címről.
Cser-Palkovics András polgármester arról is tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy a
vendéglátósokon túl a konditermek üzemeltetőit és az idegenvezetőket is támogatni fogja a
város, a konstrukció kidolgozása jelenleg folyik, napokon
belül tájékoztatást fog adni a
részletekről.
adott senki, a jegyző sem vállalta,
mert nem volt egyértelmű, mi az, ami
élelmiszernek minősül, és mi az, ami
nem.” – meséli Róbert, aki végül
nem kapott büntetést, azonban a
stressz az egészségét is megviselte.
Annak ellenére, hogy saját üzlete
van, így bérleti díjat nem kell
fizetnie, havonta két-háromszáz
ezer forint egyéb olyan költsége
van egy vállalkozónak, amit nem
tud „megszüntetni” – „Végül olyan
szerencsém volt, hogy kaptam Budapesten állást: jelenleg az építőiparban dolgozom, és örülök, hogy van
kenyérre való. Brigádvezető vagyok,

„A házhoz szállítással nem lehet azt
a forgalmat elérni, ami a normál
működés alatt volt. Az előző két hónap
számaiból tudunk informálódni: megközelítőleg harminc százalékát értük el
a 2019-es forgalomnak. Ez a túléléshez
talán elegendő, de ezzel a működéssel,
ilyen árbevételekkel még a költségeinket sem fedezi teljesen.” – összegzi
a tapasztalatokat Madler László,
két ismert, évtizedek óta működő
fehérvári étterem tulajdonosa.
A munkatársakat meg tudták
tartani, hiszen a konyhára most is
szükség van, a változás annyi, hogy
akik eddig az asztaloknál szolgáltak fel, most kocsiba ülnek, hogy
házhoz vigyék az ételt.
Az önkormányzat mentőcsomagja
Madler László szerint fontos és
időszerű: „Jólesett minden szakmában dolgozónak ez a segítség! Mi több
tekintetben is megfelelünk a feltételeknek, hiszen az alkalmazottainkat
megtartottuk, foglalkoztatjuk őket.
Már megtörtént a kapcsolatfelvétel
az önkormányzattal.” Madlerék a
munkahelymegtartási támogatást
igen, a bérleti díj elengedését és
a teraszdíj eltörlését nem tudják
igénybe venni.
A Fekvő katona-emlékművel szemben lévő étteremnek már nyáron
is nagy segítség volt a teraszdíj
eltörlése, így örülnek, hogy a városi
mentőcsomag része lett idén is:
„Nyáron elindulni, akkor egy összegben kifizetni előre az egészet, nagy
teher lett volna. Ha akkor ezt ki kell fizetnünk, az olyan likviditási gondokat
okozott volna, amit nem biztos, hogy
meg tudtunk volna oldani.” – mondta Barczi Péter. Az étteremvezető
szerint száz forintért is háromszor
annyit kell dolgozni, mint a korábbi
időszakban. – „Lehet ezt a mostani
helyzetet kritikával nézni, lehet pártpolitikát csinálni belőle, ujjal mutogatni bárkire, de teljesen felesleges! El
kell fogadni, és tudni kell a legtöbbet
kihozni belőle!”
Az étterem eredetileg nem a
házhoz szállításra volt berendezkedve, ők a helyi vendéglátásban
voltak maximalisták: „Most pedig
az volt a feladat, hogy olyan ételeket
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Érdemes-e nyitni a tiltás ellenére?
Kovács V. Orsolya

A vendéglátósok kétségbeesettek,
egyre többen gondolkoznak azon,
hogy a tiltás ellenére újra megnyitnak. Múlt vasárnap emiatt
tüntetést szerveztek a Hősök terére. Az index.hu arról számolt be,
hogy több száz ember demonstrált a vendéglátóhelyek újranyitásáért. Azt írják, köztük volt
egy székesfehérvári étteremtulajdonos, Balikó Krisztián is. A cikk
szerint a helyi vendéglátós az AP
hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette: több száz vendéglátóssal
együtt úgy tervezték, kinyitják az
üzlethelyiségeket február elsején.
Ám a kormány szombaton súlyos
bírságot és féléves, éves bezárást
helyezett kilátásba, ha ezt valaki
készítsünk, amelyeknek a tartóssága,
minősége a házhoz szállítás során is
megmarad. Módosítani kellett az étlapon, szűkítenünk kellett a választékot.” Amikor újra ki lehetett nyitni
nyáron, nagyon sokan abbahagyták a házhoz szállítást, ők azonban
megtartották a szolgáltatást, erőt
és pénzt fektettek bele, még úgy
is, hogy az alatt az idő alatt, amíg
az éttermek nyitva lehetettek, a
házhoz szállítás veszteséges volt.
„Hittem és bíztam abban, hogyha
megint bekövetkezik az az időszak,
ami tavasszal, ez egy befektetés lehet,
ami segít minket abban, hogy a köztudatban már benne legyen: foglalkozunk házhoz szállítással is.”
Az étterem a „túlélési akció”
közben még adakozik is: a felhalmozódott italoknak is van lejárati
szavatosságuk, és ha nem fogynak
el időben, a közeli lejáratú üdítőket
a kórházi dolgozóknak szállítják.
Barczi Péterék igyekeztek, hogy
mindenkinek megmaradjon a munkahelye, sőt nemhogy csökkentették, de bővítették a létszámot: az
utóbbi időszakban plusz három
embert vettek fel futárnak, igaz,
kevesebb óraszámban dolgoznak az
étteremben.
Ők is nagyon várják, hogy kinyithassanak, azt azonban Péter
megjegyezte, hogy reméli, az
önkormányzat nem korlátozza a
nyitvatartási időt úgy, mint tavaly
nyáron: „Az, hogy csak tízig lehetett
vendég a teraszon, ráadásul komoly
szankciókkal büntettek, ha csak három
perccel tovább maradt kint valaki,
nagyon sokunknak problémát jelentett.
Értem én, hogy a lakók nem szeretik,
ha késő este nyitva vannak a teraszok,
nekik viszont meg kell érteniük, hogy
az ő ingatlanjaik ára azért is nőtt ilyen
nagy mértékben, mert élettel teli, pezsgő belvárosa lett Fehérvárnak!”

Élet a teraszon
Amit nem lehet most házhoz
szállítani, az a mosoly, a vendéglátós mindennapi gondoskodása,
a hely atmoszférája, a vendégek,
főleg a törzsközönség jelenléte. Az,

megtenné, így ő meggondolta
magát. Az érdekképviselet is óva
int a jogszerűtlen újranyitástól: a
Magyar Vendéglátók Ipartestülete közleményben tudatta
állásfoglalását, miután az első
nyilvános bejelentés megtörtént:
„Az MVI folyamatosan dolgozik
javaslatok megfogalmazásával,
egyeztet az illetékesekkel, támogatási
kéréseinket rendszeresen eljuttatjuk
a döntéshozókhoz. Bízunk abban,
hogy teljesítik azokat, és mielőbbi
mentőövet, további támogatásokat
nyújtanak szektorunknak. Szeretnénk minden vendéglátásban
érintett kollégát óva inteni attól,
hogy elégedetlenségük kinyilvánítására csatlakozzanak a fent említett
kezdeményezéshez!” – áll a közleményben.
hogy még nem nyithatnak ki az
éttermek, nemcsak anyagilag, de
mentálisan is megviseli a vendéglátós szakembereket. Hiányzik
nekik a közeg, vagy ahogy mostanában fogalmazunk, a kontaktus.
És persze nem csak nekik: a
Bermuda-háromszögnek becézett
Fórum téren mindennapos látvány,
hogy a kiskocsmák teraszán – ahol
nincs kerítés – ugyanúgy ott állnak
a törzsvendégek és beszélgetnek,
mint a járvány előtt, csak éppen az
italt is maguk viszik oda. A kocsma
zárva, ahogy minden más vendéglátóhely. De legalább a törzsközönség, akiknek talán ez az egyetlen
közösségi élménye, együtt marad
a járvány utáni időszakra is, esélyt
adva kedvenc helyük újraéledésének, és a vendégkör nem széled

Hagymásy András

A gyógyult absztinens
A fenti cím nem saját szülemény,
Bohumil Hrabaltól kölcsönöztem.
És nem is magamra utalok vele,
bár akár meg is tehetném, hiszen
legalább tíz éve minden januárban
csak ásványvizet meg teát iszom
és nyúltápot eszem, és igen, már
február van! Ezúttal azonban társadalmi értelemben használom Hrabal
kifejezését.
A járvány elhúzódásával joggal
aggódunk a vendéglátóipari szektorért és a benne dolgozókért. Persze
mindenki, aki józan paraszti ésszel
gondolkodik, megérti, hogy miért
szükségesek a korlátozások, de mégis
milyen jó volna végre beülni valahová egy délutáni teára vagy találkozni
a barátokkal néhány sör mellett!
És milyen jó volna látni a ráncokat
eltűnni a kocsmárosok homlokáról!
Az átlagosnál talán jobban megértve
őket, ezúttal mégsem értük aggódom.
Hanem azokért a százezrekért falun

Új műfaj jelent meg a piacon: a privát séf a vendég otthonában főz éttermi minőségű ételt

szét és válik a lélekölő otthoni
elmagányosodás áldozatává, nem
lép a társadalomból való önkéntes
száműzetés egyirányú utcájába.

Ulrich Tamás volt az első, aki
Fehérváron privát séfnek állt. Az
új szolgáltatás lényege, hogy maga
a séf jön házhoz, hozza az előre
leegyeztetett menü hozzávalóit,
azokat az eszközöket, amelyekkel
azt elkészíti. Sőt igény szerint még
étkészletet is. A vendég konyhájában pedig elkészíti és fel is tálalja
az ételt.
„Biztos, hogy vannak olyanok, akiknek még kell idő, hogy ezt megszokják

és találkozzanak ilyesmivel, hiszen
az ember elég nehezen enged be
idegent a saját házába, konyhájába.
De ha rájönnek arra, hogy ez men�nyire kényelmes szolgáltatás, akkor
szerintem nem lesz ezzel probléma!”
– vallja Tamás, aki évekig dolgozott külföldön – Ausztriában,
Németországban, Olaszországban
szerzett tapasztalatokat – majd
amikor hazajött, az egykori Petőfi
mozi melletti étterem elindításában segédkezett. A privátséf-szolgáltatás már régóta foglalkoztatta,
a járványhelyzetben pedig nem
volt kérdés: belevág! December
eleje óta dolgozik, és eddig jók
a tapasztalatai: hívták az ország
más városaiba is.

és városon, akiknek a kocsma jelenti a
megmaradt utolsó közösségi élményt.
Akiknek napközisként vagy alkalmi
vendégként – a mindennapi betevő biztosításán túl – társadalmi interakciós
szükségleteik egyetlen kielégítési módja
kisebb-nagyobb időközönként felbukkanni törzshelyükön, elbeszélgetni
ismerőseikkel vagy a söntés túloldalán
állókkal, szidni a rendszert, megvitatni
a világ dolgait, megoldást keresni az
élet apróbb-nagyobb kérdéseire, megismerkedni a villanyszerelővel, aki oda
is ér a megbeszélt időre, a fuvarossal,
aki nem ver át a tűzifával, vagy csak
megtalálni a legjobb aranyérkenőcsöt.
Na, ezek a (törzs)helyek vannak most
igazán bajban! A felük már így is
bezárt a kocsmai dohányzás betiltását
követően, a maradékot megtizedelte a
nyerőautomaták felszámolása – ezekért
nem nagy kár – és most a kényszerű
zárlat. Ezeknek a helyeknek nincs
tőkéjük, nincs tartalékuk, nem tudnak
házhoz szállítani sem – csak reménykedni lehet, hogy a többségük nem
húzza le végleg a rolót.
Néhai Horn Gyulával szólva mondhatnánk, hogy na és? Legalább kevesebb
lesz az alkoholista!
De nem lesz kevesebb. Aki kellően
iszékony, most is megoldja, csak
otthon, egyedül. Akikért én aggódom,

azok nemcsak az ivás kedvéért
járnak kocsmába, hanem mert ezen
az egyetlen ponton kapcsolódnak
a társadalom szövetéhez. Ha ez
megszűnik, ők nem vesznek fel
újrakezdési hitelt, nem vonulnak be
egy rehabilitációs klinikára és nem
merülnek alá, hogy kibekkeljék. Csak
egy útra léphetnek, ami a tartós
elmagányosodáshoz, a végletes
lecsúszáshoz, az élet maradék örömeinek elillanásához vezet, a nemzet
szintjén pedig az individualizációhoz, a társadalom további atomizálódásához, a helyi közösségeket
alkotó tagok közötti kommunikáció
megszűnéséhez. Maradj otthon,
ne beszélgess, ne gondolkodj, nézd
a tévét, tapicskold a telefont és
vásárolj! Számos nyílt és burkolt
törekvés tapintható ki nemzetközi
és hazai terepen egyaránt, ami ebbe
az irányba tuszkolja az emberiséget.
Az összeesküvés-elméletek hívei
az egész járványt idesorolhatják.
Ezért is jó lenne minél előbb magunk
mögött tudni!
Ehhez azonban a fent emlegetett
józan paraszti ész kell, és még egy
kis türelem! És akkor a kocsmárosok
ráncai kisimulnak, a társadalmi
absztinensek pedig a gyógyulás
útjára lépnek.

A séf, aki új utakon jár
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Öt fehérvári hely szerepel a tömeges üzletnyitás térképen
A HETILAP

Pedig nem is tartanak nyitva

Papp Brigitta

A Szeretlek, Magyarország! oldal készített körképet és hívott fel üzleteket,
melyek a tömeges üzletnyitás térképén
szerepelnek. Szúrópróbaszerűen több
helyet is felhívtak, és akiket sikerült elérniük, mindannyian azt mondták, nem
regisztráltak az adatbázisba, és eszükben sincs engedély nélkül kinyitni.
Úgy nyilatkozott többek között a székesfehérvári Marxim pizzéria és a velencei
Ó-Velence étterem is, hogy fogalmuk
sincs, hogy kerültek fel a térképre, ők
biztosan nem regisztráltak az adatbázisba.
Lapzártánkkor még mindig kétszáznégy
olyan hely található rajta, amelyek elvileg
hétfőn már helyszíni fogyasztásra várták
a vendégeket, kockáztatva a kormány
által belengetett súlyos bírságot.
Székesfehérvárról összesen öt étterem
szerepel a térképen – a Marxim Pizzéria
mellett a Ring Sarok Söröző és Pizzéria, a
HB Söröző, a Pátria Kávéház és Étterem

Fotó: Pápai Barna

Országszerte ugyanez a helyzet, mint Székesfehérváron:
több üzlet nem tudja, hogyan kerültek fel a térképre,
mert ők biztosan nem regisztráltak az adatbázisba.

A Pátria Kávéház és Étterem is szerepel az adatbázisban, de nem regisztráltak és nem is nyitottak ki

valamint a Kiskulacs Vendéglő. Talán
nem meglepő a fentiek tükrében, hogy
az öt üzlet közül egy sincs nyitva, sőt
akiket elértünk, nem is tudtak róla, hogy
felkerültek az adatbázisba!
„Eddig nem tudtam erről! Nem mi kértük és
nem is regisztráltunk, nem tudom, hogyan
kerültünk ki. Tartjuk magunkat a törvényi
előírásokhoz!” – mondta el kérdésünkre

Radics Gergely, a Kiskulacs üzletvezetője.
„Felháborítónak tartom, hogy visszaéltek az üzlet nevével!” – ezt már Fodor Zsolt, a Pátria
Kávéház és Étterem üzletvezetője mondta
el kérdésünkre: tudnak-e arról, hogy
elméletileg nyitva vannak? Az üzletvezető
ugyanazt erősítette meg, mint a többi
üzlet: nem ők regisztráltak, nem is kérték.

A székesfehérvári HB Söröző és a Ring
Sarok Söröző és Pizzéria – bár személyesen nem értük utol őket – ugyancsak
zárva tartanak.
A Le az Adók 75%-ával párt – mely a
szervezője volt a Kérjük vissza az életünket! elnevezésű, Hősök terén tartott
demonstrációnak is – honlapján hetek
óta elérhető egy térkép, amelyen a február elsején demonstratív céllal kinyitó
helyeket tüntették fel – írta a Szeretlek,
Magyarország! oldal, kiemelve, hogy a
párt elnöke, Ecsenyi Áron érdeklődésükre azt nyilatkozta: egyetlen üzletről
tud, amelyik ténylegesen kinyitott, ez a
borsfai Bázis nevű hely, akik saját Facebook-oldalukon közzé is tettek egy erről
szóló posztot illetve egy fotót a „Nyitva”
tábláról.
Ugyanakkor a kérdésre, hogy mi az oka
annak, hogy a térképre olyan üzletek
is felkerültek, amelyek nem is tudtak
erről, azt válaszolta Ecsenyi, hogy az első
napokban még valóban előfordult, hogy
jóhiszeműen, ellenőrzés nélkül feltettek
egy beküldött helyet. Utána azonban
állítása szerint változtattak a gyakorlaton,
és mindenkit igyekeztek leellenőrizni.
Nos, nem annyira sikerült!

Új helyre költözik a Hatpöttyös Étterem
Rába Henrietta, László-Takács Krisztina
Már épül a Hatpöttyös Étterem új otthona. A
tervek szerint márciusban költöznek a belváros
közelébe, a Prohászka útra.

A régi helyéről, a Piac térről nyár
végén költözött el a megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztató
étterem. Szeptemberben már meg is
találták az új helyüket a belvároshoz közel, a Prohászka úton,

ahová hamarosan beköltözhetnek.
Hermann-né Nagy Vera, az étterem tulajdonosa elmondta: „Nagy
várakozással tekintünk az elkövetkező
két hónap elé, bízunk benne, hogy az
új helyünk hamarosan elkészül, és be
is költözhetünk! A Hatpöttyös Étterem
augusztus óta a Seregélyesi úton, egy
főzőkonyhában működik, teljes létszámmal, ugyanis megtartottunk mindenkit.
Csak kiszállításra tudunk mi is főzni,
ami megnehezíti az életünket. Közben

Fotók: Kiss László

A felújítás még tart, de a Prohászka úti épületbe hamarosan beköltözhet az étterem

A Hatpöttyös a korábbi bútorüzlet helyére költözik a Prohászka úton. Az étterem vezetője
elmondta, hogy tizenkét megváltozott munkaképességű kollégával dolgoznak. Nekik nem egyszerű kijutni a jelenlegi munkahelyükre, a Seregélyesi úti főzőkonyhába. A költözést márciusra
tervezik, ami nagy segítség lesz számukra is.

nagy erővel újítjuk fel az új helyet.” –
Az épületet decemberben kezdték
el átalakítani. Az étterem nyolcvan
négyzetméteren várja majd – ha a
járványhelyzet már engedi – a vendégeket. – „Az üzlethelyiség a város tulajdona, az önkormányzattal kötöttünk
bérleti szerződést. A tartalékainkból és
Széchenyi Kártya-hitelből újítjuk fel.”
Az üzlet fölött magánlakások vannak, így a Hatpöttyös is a szokásos
ellenállásba ütközött – tudtuk meg
az étterem tulajdonosától. A lakók
tartanak a szagoktól, a zajtól, a

túlzott forgalomtól: „Úgy tapasztaltam, hogy ellenállás elsősorban azért
szokott lenni, mert nagyon sok olyan
vendéglátóegység van, amelyik nem
tartja be a szabályokat: nincs szagelszívás vagy nem rendelkeznek szabályos
szemétlerakóval, esetleg az éjszakai
nyitvatartás nehezíti a helyzetet. Mi
szerencsére ettől mentesek vagyunk,
hiszen jórészt nappal dolgozunk, ha pedig esti program van, azt szervezetten
tartjuk. Törekszünk rá, hogy betartsuk
a szabályokat, és ne okozzunk gondot a
lakóknak.”
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Műlábbal él, mégis sikeres kerékpáros
A HETILAP

Császár Attila testi fogyatékossággal él,
ez mégsem tántorítja el a legmerészebb
álmaitól. A nádasdladányi parasportoló
mindennapjai közel sem átlagosak. Vagy
mégis?

„Mindenkinek megvan a maga
keresztje!”
„Műlábam van, de igyekszem átlagos életet élni. Van egy csodálatos
párom és egy kislányom. Nádasdladányban élünk. Székesfehérváron
dolgozom, műszerész vagyok. Szeretem a munkámat, megbecsülnek a
kollégáim és teljes mértékben elfogadnak engem. Otthon nem neveltek
máshogyan, nem kivételeztek velem
sem a családban, sem az iskolában,
de korán rá kellett ébrednem arra,
hogy ha valamit el akarok érni, azért
tennem kell. Sokszor keményen küzdöttem, de nem vonulhattam külön.”
A nádasdladányi biciklis parasportoló, Császár Attila
bepillantást engedett az életébe.
Úgy fogalmaz: mindenkinek
megvan a maga keresztje, de
csak rajtunk múlik, mit hozunk
ki magunkból! Ez a példaértékű
gondolkodásmód mindan�nyiunknak választ adhat arra,
hogyan érdemes viszonyulnunk
a sorsunkhoz, főként akkor, ha
már születésünktől különleges
életet élünk. Attila végtagfejlődési rendellenességgel látta meg
a napvilágot, csak az egyik lába
egészséges. Művégtagot visel. Bal

keze jóval rövidebb, mint a jobb,
és csak egy ujj fejlődött ki rajta.
Mindezek ellenére mégsem az
önsajnálat jellemzi, folyamatosan
azon dolgozik, hogy elérje legmerészebb álmait.

Megfertőződtem!
Kamaszkorában Budapesten
tanult, ott ismerte meg élete első
nagy szerelmét, ami a mai napig
megdobogtatja szívét: a biciklizést. 1994-ben meghívták őt és
más, fogyatékosággal élő fiatal
társait egy mozgássérülteknek
szervezett kerékpáros túrára.
Attila ekkor elsőként a Margitszigetet hódította meg, aztán
körbetekerte az országot mindössze tizenegy nap alatt. Ebben
és a későbbiekben is Boronkay
László segítette őt, aki a mozgássérültek foglalkoztatásában nyújt
támogatást.
„A biciklitúra alatt megfertőződtem!
Hihetetlen, de elkezdtem versenyezni. 1995-ben már az Európa-bajnokságon tekertem Altenstadtban.”
Ekkor mosolyogva azt is megjegyezte: azóta már párszor „körbetekerte az egyenlítőt”.

A paralimpia a cél
„Ha valaki azt mondta volna gyermekkoromban, hogy valaha biciklizni fogok, kinevettem volna!” Attila
akkor még nem hitte, hogy sorra
nyeri majd a kerékpáros kupákat,
bezsebeli a legnívósabb elismeré-

Fotók: Császár Attila

Kiss-Dávid Renáta

Attila sikeres parasportoló, bárhol biciklire pattan!

Megszámolni sem tudja, hányszor gurult már be a célba. S bár szerkesztőségünkbe nem biciklivel jött, így sem volt szüksége segítségre: egyedül
érkezett autójával.

seket és életre szóló élményeket
szerez.
Ma egészen másként gondolkodik. Tudja, hogy semmi nem
tántoríthatja el a céljaitól. Pedig
nem lehet könnyű boldogulnia
ebben a pörgős, sokszor előítéletekkel teli világban, mégis hálás
mindenért, amije van, amit elért,
és nem érzi úgy, hogy másképpen élne, mint bárki: „Mindenki
abból főz, amije van!” – Attila nemes egyszerűséggel így vélekedik
a mindennapjairól, az életéről.
Szerinte csak rajtunk múlik, mire
vagyunk képesek, legyen szó a
hétköznapokról vagy a dobogó
legfelső fokáról. A kerékpárok
szerelmese mindeközben azt
mondja, nem feltétlenül a kupa
és az érem a lényeg, hanem az
élmények, saját határaink átlépése. Azt is elárulta, hogy egyszer
szeretne kijutni a paralimpiára,
de mint mondja, mindenek előtt
áll a család és az egészség. Kupák, érmek tömkelege, rengeteg
élmény, de elsősorban az élethez
való hozzáállása a bizonyíték
arra: valóban rajtunk múlik, mit
hozunk ki magunkból!
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Kultúra

Németh Miklós István, a Magyar Kultúra Lovagja
A HETILAP

Vakler Lajos
Döntés született az idei Magyar Kultúra Lovagja
címek odaítéléséről. Nyolc országból harmincnégyen érdemelték ki a rangos elismerést,
köztük a Krajczáros Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Németh Miklós István.

Elekes Péter Pál KÓTA-díjat kapott
Vakler Lajos
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége, a legnagyobb múltra
visszatekintő, a területet átfogó és reprezentáló szakmai egyesület esztendőről esztendőre
KÓTA-díjjal ismeri el azok munkáját, akik sokat
tesznek a zenei kultúra elismertségéért.

A rangos elismerést szimbolikusan a magyar kultúra napján
vehették át a díjazottak, köztük a
Vox Mirabilis Kamarakórus éne-

kese, kórustitkára, Elekes Péter
Pál, aki a kórus névadójaként
1998 óta tagja a Zemlényi Katica által vezetett énekkarnak, és
sokat tett azért, hogy országszerte
és határainkon túl is elismerjék
kiemelkedő eredménnyel végzett
művészi munkájukat és a közösségért végzett áldozatos tevékenységüket.
Elekes Péter Pál szakmai munkáját
2019-ben Az év énekese címmel
ismerték el társai.

Dicsőség a hősöknek!

Horoszkóp
2021. febr. 4. – febr. 10.

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Krajczáros Alapítvány

A Krajczáros Alapítvány megalapítása óta nagyon sokat tett azért,
hogy a Kárpát-medencei magyarság
identitását megerősítse. Németh
Miklós István, aki 1993-óta a
kuratórium elnöke, társaival azért
dolgozik, hogy programjaikkal
megőrizzék illetve méltósággal
övezzék az első világháború hadszíntereit, hadisírjait és ápolják
a katonaelődök emlékét. Az első
nagy világégés centenáriumának
éveiben az olasz fronttól a keleti
hadszíntérig elkötelezetten, méltó

kegyelettel és egyedülálló aktivitással, önkéntesek széles körének
bevonásával tárták és dolgozták fel
a nagy háború történéseit.
A felújított katonatemetők újraszentelése mellett képzőművészeti
programokkal is gazdagították a
megemlékezések sorát. Kiemelt
programként kutatták a világháború századik évfordulója kapcsán a
17-es ezred küzdelmeinek emlékeit.
Tizenegy évvel ezelőtt kezdeményezték a világháborúra való
nemzeti emlékezés keretében a
november tizenegyedikei, tizenegy
órai gyertyagyújtást, mely országos
illetve nemzetközi mozgalommá
vált. Ecsettel a békéért címmel öt
ország száznegyvenegy művészének megnyerésével egy hatszáznegyven festményből álló albumot
is megjelentettek.

2021.02.04.

Elekes Péter Pál két éve, Az év énekese díj átvételekor

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét számos váratlan fordulatot hoz a mindennapjaiba. Érzelmekkel teli időszaknak néz
elébe, emellett olyan információhoz juthat, amit
már régóta tudni akart.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ezen a héten a rengeteg munkájának köszönhetően
nagyon fáradtnak és kimerültnek érzi majd magát.
Találja meg mihamarabb az egyensúlyt a kötelességei
és a magánélete között, és teremtse meg a harmóniát
az életében!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét nagyon vegyes érzelmekkel lesz tele, legalábbis ami a szerelmi életét illeti. Ön ugyanis összességében remekül érzi magát a szerelmével, de az Önök
közötti viták olykor mégis elronthatják a romantikus
légkört.

Ezen a héten számos nehézség érheti, melyek rossz hatással
lesznek a hangulatára. Habár Ön legtöbbször nagyon
kiegyensúlyozott és nehezen lehet kihozni a sodrából, most
könnyen elveszítheti a béketűrését. Legyen toleráns ezen a
héten másokkal, és őrizze meg a harmóniát az életében!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az elkövetkező héten nagyon fontos, hogy mindennél
jobban bízzon önmagában! Komoly döntés előtt áll, és
a saját belső megérzései most sokkal megbízhatóbbak,
mint bármi más. Hallgasson az ösztöneire és ne adjon
mások véleményére!

Remek hét elé néz, különösen, ami a pénzügyi
helyzetét illeti: fizetésemelésre számíthat, amitől
nagyon boldog és izgatott lesz. A hét fénypontjaként
egy nagyszerű üzletet is megköthet, és ezzel hatalmas
előnyre tesz majd szert a munkatársaival szemben.

FEHÉRVÁR
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Tavaszi otthonfrissítés az idei év trendszíneivel
A HETILAP

Csempésszünk tavaszt otthonunkba néhány
egyszerű kiegészítő és az év trendszíneinek
segítségével!

Februárban már egyre jobban vágyakozunk a hosszabb nappalokra,
a bőrünket melengető napsütésre,
a kabát nélküli sétákra és a szürke
napok után felüdülést hozó színekre. Mivel az időjárás, na meg a
koronavírus-helyzet miatt egyelőre
a főszerepet otthonunk játssza a
mindennapok során, így érdemes
egy kis tavaszváró frissítést megejteni a lakberendezésben, hogy a
közérzetünk is jobb legyen!
Néhány kiegészítő – párna, mécse-

sek, terítő, apróbb dísztárgyak –
cseréje már éppen annyi pluszt tud
nyújtani, ami segíthet a még javarészt
szürkés, tél végi napok túlélésében.
Az idei év trendszínei közül pedig
nem nehéz olyat választani, ami
friss, tavaszi érzetet ad! Ugyanakkor, mielőtt belevágunk a kiegészítők lecserélésbe, érdemes alaposan
végignéznünk otthonunkon, hogy
a bútorok, falak, szőnyegek állandó
színei mellé milyen kiegészítő
árnyalat illik, illetve passzol-e az,
amibe éppen beleszerelmesedtünk!

Melyek az idei trendszínek?

Csempésszünk tavaszt az otthonunkba kiegészítőkkel!

Az idei évre a Pantone két árnyalatot is az év színének kiáltott ki. Az

egyik egy világosszürke, a másik
pedig egy élénksárga árnyalat.
Utóbbinál keresve sem találhatnánk alkalmasabb színt arra, hogy
ragyogást, tavaszt hozzunk otthonunkba, ráadásul a sárga jelenleg
az itthon elérhető lakberendezési
kiegészítőket árusító üzletek kínálatában is elérhető.

Februári feladatok a kertben
Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertkedvelő kertészkedőt. Az idei tél elég szélsőségesen alakult. Hó és zivatar, -15 és +15°C váltakozott, ráadásul
mindez akár 1 héten belül is. A melegben hamarabb
megindul a nedvkeringés a gyümölcsfákban, ami korai
virágzáshoz vezethet, azonban egy-egy hidegbetörés
fagykárokat okozhat. A legfontosabb feladatunk, az
almatermésűek metszése, és a lemosó permetezés.
Fontos, hogy a metszés fagymentes időben történjen.
A metszési sebeket faseb kezelővel zárjuk le (Biocera,
Fagél). A metszéshez használt eszközöket minden egyes növény után fertőtleníteni kell, hogy az esetleges növényi betegségekkel ne fertőzzük át
a teljes kertet. Amennyiben márciusban oltani szeretnénk, ilyenkor kell az
oltóvesszőt szedni. A csonthéjasokhoz, különösen a kajszi- és őszibarackhoz ne nyúljunk, majd csak virágzás után vagy nyáron vágjuk vissza ezeket.
A lemosó permetezés időpontját legkönnyebben úgy határozhatjuk meg,
hogy olyan legyen az időjárás, hogy a permetlé meg tudjon száradni a fák,
bokrok ágain, törzsén. Lemosóként használhatunk Vegesol eReS, Bordói lé,
Bordói lé+kén, Agrokén, Nevikén készítményeket.
A talaj még nagyon hideg a veteményezéshez, azonban érdemes átgondolni még egyszer, hogy mit, hová szeretnénk vetni, gondolva a vetésforgóra. Jövő héten érkezik a fokhagyma és dughagyma, majd röviddel ezután
a vetőburgonya is. Az első zöldségfélék, amik földbe kerülhetnek: a petrezselyem, sárgarépa, spenót, sóska, retek, borsó. A szabadföldi paprika és
paradicsom palántákhoz a magvetést még ne kezdjük el, ráérünk a hónap
végéig, különben gyenge, fényhiány miatt megnyúlt palántáink lesznek.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünkben, és kérdezzenek bátran. Hallgassák minden pénteken kertészeti
műsorunkat a Vörösmarty Rádióban. Örömteli kerti munkát és kikapcsolódást kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági
bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo.: 8.00-12.00

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten fel kell készülnie arra, hogy számos
kritika éri az élete bizonyos területével kapcsolatban.
A legjobb, ha ezt a tapasztalatot arra használja, hogy
fejlődik és tanul belőle!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az elkövetkezendő hét remek fordulatokat hozhat
az élete szinte minden területén. Bizonyos dolgok
ugyanis felvidítják: lehet, hogy ismét találkozik egy
régi barátjával, akiről évek óta semmit nem hallott.
Minden eddigi, gyötrő problémája hirtelen megoldódni látszik.

Fotó: Papp Brigitta

Papp Brigitta

Frissítsünk zölddel!
Már tavaly is hangsúlyt kapott a
mohazöld mély és megnyugtató
árnyalata, ami idén is velünk marad. Bár ez a különleges mélyzöld
rengeteg színnel alkot harmonikus
párost, ám mivel nagyon meghatározó szín, kellemetlen meglepetésekkel is szolgálhat, ha otthonunk
árnyalatai nem illenek hozzá.
Ezért mielőtt komolyabb „zöldítő”
beruházásba fognánk, érdemes
lehet egy apróbb tárggyal, szövetda-

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
www.kenderzsineg.com

rabbal kipróbálnunk az összhatást, esetleg a zöld egy könnyebb,
légiesebb árnyalatát választanunk,
ha a mohazöld nem a kívánt hatást
hozza!

Rózsaszínt nem csak kislányoknak!
Egyre többször és több helyen
futhatunk bele elbűvölő pasztellrózsaszínekbe a lakberendezési
kiegészítők palettáján. Tény, hogy
merész választás bevinni mondjuk
egy négyfős családi otthonba, ahol
a férfiak is képviseltetik magukat,
ám frissessége és játékossága komoly felüdülést nyújthat a tavaszra
vágyakozó léleknek és szemnek.
Magam is többször szemeztem már
ezzel az árnyalattal, de egyelőre
mindössze a kedvenc kávéscsészém
és egy tál erejéig csempésztem haza
a rózsaszínt.

ÉPÍTKEZEL?
FELÚJÍTASZ?
VÁLASZD
A HUFBAU
BRAUNT!
Székesfehérvár

Móri út 102.
Tel.: 22/513-220
info@braunbau.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét remek alkalmat kínál Önnek arra, hogy
gondolkozzon a jövőjével kapcsolatban. Itt a tervezés
ideje, hiszen most a dolgok jó irányba haladnak! Ha
azonban mégis nehézségekkel szembesül, ideje változtatnia az életén!

Ezen a héten remek lesz a hangulata, ugyanis
rengeteg teendőjével végez majd, és elégedett
lesz a teljesítményével. Emellett a héten egy
fontos és régóta elhúzódó adminisztrációs ügye is
megoldódhat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét egy új kezdet lehetősége, különösen, ami a
szakmáját illeti, így gondoljon rá úgy, mint egy üres
könyvre, melyen csak a neve szerepel, és amelynek
minden oldala tiszta. Kizárólag Önön múlik, milyen
tartalommal tölti meg!

Ez egy csodálatos hét lesz az Ön számára! Az is megeshet,
hogy egy nagyszerű álláslehetőség miatt fontolóra veszi,
hogy egy másik városba költözik. Ez bizonyos problémákat vethet fel az életében, de aggodalomra semmi oka
nincs, hiszen minden a legjobban alakul majd!

www.braunbau.hu

braun

35ÉVE

10

FEHÉRVÁR

Portré

„A Carmen az álomszerepem!”

2021.02.04.

Vakler Lajos
Miklósa Erika inspiráló gondolatsorát idézem
a beszélgetés elején, bízom benne, hogy
gyorsan kiderül, miért is ezt választottam: „A
bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik
olyat vallanak felőlünk, amit semmilyen
lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak
a lélek rejtett zugaiba, ahová másként nem
férkőzhetünk.” Beszélgetőtársam pedig Fürjes
Anna Csenge Junior Prima díjas operaénekes.

Idézzük fel, amikor úgy döntöttél,
kezdesz valamit az akkor még ösztönös
tehetségeddel!
Eleinte, hat-hét évesen nem énekeltem szépen, de aztán annyit
gyakoroltam és foglalkoztam vele,
hogy a hallásom folyamatosan
fejlődött, és ennek köszönhetem,
hogy kialakult a jó énekkészségem.
Már az általános iskolát is zenetagozatos osztályban végeztem, és
bár különösebb eredményeket nem
hozott nekem, de abban segített,
hogy errefelé orientálódjak. Anyukámnak köszönhetően jutottam
el a Bartók konzervatórium egyik
nyílt napjára, ahol meghallgattam
Jelinek Gábor tanár úr óráját,
aki a végén felajánlotta, hogy aki
szeretne, énekelhet neki, és ő majd
megmondja, érdemes-e ezzel komolyabban foglalkoznia vagy sem.

Anyukám unszolására végül énekeltem én is, és a tanár úr azonnal
felajánlotta, hogy segít a felvételire
való felkészülésben, majd miután
felvettek, két évig tanított. Amikor
nyugdíjba ment, legközelebb Szombathelyen találtam olyan tanárt
Czeller Krisztina személyében,
akinél folytathattam a tanulást.
Mi mindent lehetett tőle tanulni?
Hiszen egy tinédzser számára, akinek
van jövőképe, van tehetsége és ezt
tudja is, egy olyan mester kell, aki ezt
megerősíti és továbbviszi.
Igen, Jelinek Gábor ilyen volt, és
nekem valóban szükségem volt
a megerősítésre, annál is inkább,
mert soha nem voltam egy egyszerű természet. Végül aztán Czeller
Krisztinával sikerült nagyon jó
baráti viszonyt is kialakítani, bízhattam benne, és ő segített abban,
hogy felkészüljek, felnőjek az
egyetemi évekre.
Voltak-e olyan nehézségeid az elején,
amelyeken át kellett segíteni?
Igen. Nagyon nagy váltás volt
Budapesthez képest Szombathely.
A konzervatórium egy elég nagy
intézmény volt, és szerettem oda
járni. Nehéz volt otthagyni és megszokni Szombathelyen egy sokkal
kisebb közösséget. De már az első
félévemben sikerült alkalmazkod-

Fotó: Fürjes Anna Csenge

A HETILAP

A fiatal operaénekes kivételes tehetsége még sok örömet tartogat a klasszikus zene barátainak

nom a városhoz és az intézményhez is.
2014-ben dobogós lettél a Gregor József-énekversenyen, majd egy esztendővel később megnyerted az Országos
Szakközépiskolai Énekversenyt.
Különleges pillanat volt, mert sikerült elérnem, hogy teljesen átadjam, ami bennem van – ez hosszú
időn keresztül nem volt jellemző.
Nyilván még akkor is voltak technikai problémáim, amiken utána
dolgoznom kellett, de ez a mai
napig így van.
Milyen volt az első egyetemi éved?
Hiszen különleges kihívás megszokni
az új pedagógusokat, azt a sztárparádét, ami a Zeneművészeti Egyetemet
jellemzi!
Nem volt zökkenőmentes. Ahhoz
is kellett idő, hogy újra megszokjam a pesti életet a családias hangulatú iskola után. Nagy nyomás
volt rajtam az első évben, mert azt
gondoltam, hogy nagyon extrém
elvárásokat állítanak velünk
szemben. De ezt valószínűleg
nemcsak én éreztem, hanem azok
is, akik abban az évben felvételt
nyertek.
Kihívás egy fiatalnak Meláth Andrea
és Marton Éva óráin tanulni?
Soha nem törekedtek arra, hogy
saját képükre formáljnak – amiért
nagyon hálás vagyok nekik – hanem arra tanítottak minket, hogy
megtaláljuk azokat a területeket,
ahol kiemelkedően tudunk teljesíteni. Legyen az akár egy korszak
vagy egy stílus.
És melyik az a korszak, amelyik téged
elvarázsolt?

Minden, ami romantika és ami a
romantika után volt! Ezek állnak
hozzám a legközelebb, bár a barokk zenét is nagyon szeretem és
szívesen énekelem. Amit ezen belül
is kiemelnék, az a francia zene.
Nagyon szeretem a francia zeneszerzők műveit.
Van kedvenc előadásod?
Az eddigi csúcspont számomra a
Carmen volt a vizsgafesztiválon.
Egyébként is ez az álomszerepem,
nagyon szeretném a jövőben megcsinálni a teljes operát, nagyzenekarral.
Az Andor Éva-énekversenyen viszont
Kodály-dalt énekeltél, és mindenki az
egekbe emelt. Mennyire különleges
egy kortárs alkotó művét énekelni egy
operaénekesnek?
Kodály Zoltán műveit már nem
sorolnám a kortárs művek közé,
számomra az ő alkotásai olyanok,
mint bármelyik klasszikus opera.
Nagyon szeretem a műveit énekelni, és szerencsére volt lehetőségem
szerte a világban prezentálni ezt!
Milyen rövid távú céljaid, terveid
vannak?
Szeretnék itthon minél többet énekelni, bekerülni a hazai koncertéletbe, mert eddig főleg az Operában, rendezett előadásokban szerepeltem, illetve a Zeneakadémia
előadásaiban.
A családod miként viszonyul ahhoz a
nagy úthoz, amit megtettél?
Száz százalékig támogatnak. Az én
családomban senki sem zenész, de
anyukám most már nagyon profi. Már
ismeri a dolgok működését, és folyamatosan segít engem mindenben.
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Fehérvári utakon szárnyal az Ikarus
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Novák Rita

Bert Sándor öt éve dolgozik a
Volánbusznál – ő vezette az új
elektromos járművet annak első
„munkanapján”, hétfő reggel.
A buszvezető elégedett: mint
fogalmazott, csendes a motor,
jók a fékek, a busz jól gyorsul,
fordulékony, és nem utolsósorban
kényelmes is.
Az új elektromos busz egy 314 kWos akkumulátorral felszerelt jármű.
Egy töltéssel kétszáz-kétszázötven
kilométert tud megtenni városi
forgalomban. A környezetbarát,
alacsonypadlós busz egyhónapos
tesztüzem keretében lett a fehérvári közösségi közlekedés flottájának
tagja.
Mint azt az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára,
Steiner Attila elmondta, a hazai
szén-dioxid-kibocsájtás ötödéért a
közlekedés tehető felelőssé, ezért
különösen fontos a környezetvédelmi reform ebben a szektorban is:
„Ez egy hosszú felfutású program lesz:

Fotók: Simon Erika

Elindult Székesfehérváron a Zöldbuszprogram.
Ennek keretében egy elektromos Ikarus állt
forgalomba a helyi közösségi közlekedésben. A
tesztüzem egy hónapig tart, ezalatt ingyenesen
utazhat a buszon mindenki.

Szívesen próbálják ki a fehérváriak az új buszt

tíz év alatt a kormány harminchatmilliárd forintot fordít zöldbuszok vásárlására az önkormányzatok számára.
Ezek az első tesztüzemek. Különböző
városokban különböző helyzetekben

ki lehet próbálni ezeket a buszokat.
Amikor az egy hónap lejár, ennek megfelelően tudják majd az önkormányzatok, a buszgyártók finomhangolni a
projektet.”

vesz részt, mely nemrég gördült
le a székesfehérvári gyártósorról:
„Mérföldkőhöz érkeztünk, mely az
Ikarus számára is legalább olyan
fontos, mint Székesfehérvárnak,
hiszen évek óta először, újra egy
Ikarus autóbusz állt forgalomba a
városban!” – emelte ki az esemény
jelentőségét Fehérváry Tamás. Az
Ikarus tulajdonában lévő Electrobus Europe Zrt. vezérigazgatója
hozzátette: legfontosabb tulajdonsága az elektromos busznak, hogy
előállításában egyre jelentősebb a
magyar mérnökök és beszállítók
hozzáadott értéke. A sorozatgyártás beindulásával pedig a kormány
által is kitűzött hatvan-hatvanhat
százalékát szeretnék elérni a hazai
hozzáadott értéknek.
Az Ikarus City Pioneer az európai
színvonalnak megfelelő jármű, és
Magyarországon elsőként rendelkezik az elektromos buszok közül
európai típusjóváhagyással. Nem
titkolt céljuk, hogy a magyar piac
mellett külföldre is értékesítsenek.
A Fehérváron közlekedő elektromos busz mellett négy másik
ilyen jármű is elkészült a fehérvári
gyárban.
Az Ikarus tulajdonosa azt mondja,
az elektromos buszok gyártásával
egy új korszak kezdődött a vállalat

FELHÍVÁS IDŐSEK SZÁMÁRA

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ munkatársaival együttműködve olyan idősgondozásban használható
egészségügyi eszközök kidolgozásában vesz részt, melyek célja az idősek életének
megkönnyítése és betegségeik hatékonyabb kezelése otthoni környezetben.
A koronavírus járvány megmutatta, hogy egyre nagyobb szükség van a generációk közötti
együttműködésre. Az otthonápolás fejlesztésével sokat tehetünk az idősekért, mivel így
saját környezetükben, családjuk felügyelete mellett van lehetőségük gyógyulásra vagy
megfelelő ellátásra.
Ahhoz, hogy az eszközöket az idősebb generáció igényei szerint lehessen
továbbfejleszteni, az ügynökségnek szüksége van az Önök segítségére.
Az idősektől kapott vélemények és tapasztalatok segítségével javítani lehet az eszközök
használhatóságát, a működésük érthetőségét, a termékek végleges típusát.
Amennyiben Ön 65 év feletti és úgy érzi, hogy szívesen részt venne olyan eszközök
fejlesztésében, melyek másokon is segíthetnek, az ügynökség várja jelentkezését!
Megkeresésével forduljon bizalommal
Bende Csabához az alábbi telefonszámon:
+36 20 512 71 95

A buszvezetőnek jók a tapasztalatai az új járművel

Cser-Palkovics András a program
indításakor kiemelte, hogy tárgyalásokat folytatnak a Volánbusszal
arról, hogy a közeljövőben minél
több elektromos busz állhasson
forgalomba: „Ez a busz az első fecske,
amelyet reményeink szerint még sok
követ!” A polgármester hozzátette: a
szolgáltatóval már zajlik az egyeztetés arról, hogy indulnak a minisztériumi pályázaton annak érdekében,
hogy az elektromos busz ne csak
egy hónapon át járjon a városban.
A Zöldbuszprogram fehérvári
tesztüzemében egy olyan Ikarus

életében is. Széles Gábor elmondta, hogy a tervek szerint az év
végéig negyvenet gyártanak még a
városban, a hagyományos dízelmotoros buszok szerelését pedig
tavaszra befejezik.

Az Ikarus székesfehérvári gyárában
készült jármű egy hónapon át szinte
az összes fehérvári járat útvonalán
megfordul majd, hogy minél többen
kipróbálhassák. Az ingyenesen használható elektromos busz menetrendje
a www.szekesfehervar.hu oldalon
megtalálható!

FEHÉRVÁR
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Megkezdődött a legidősebbek beoltása
A HETILAP

Kurucz Tünde
Február negyedikén kezdik a legidősebb regisztráltak oltását, akiket a háziorvosuk értesít arról,
mikor és hol kapják meg a koronavírus elleni
vakcinát.

Február első hetében a védőoltásra
postai úton vagy interneten regisztrált
legidősebbeket kezdik el oltani. Minden háziorvos megkapta a praxisában
eddig regisztráltak névsorát.
„A lista egyben prioritási rend is, a praxishoz tartozó legidősebbtől halad sorban
életkor szerint, és figyelembe veszi az oltandó idősek dokumentált krónikus betegségeit is. Tehát az életkoruk és egészségi
állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek
vannak a lista elején, a háziorvosnak
velük kell kezdeni az oltást!” – olvasható
a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

Pfizer és Moderna
A kórházi oltópontokon jelenleg
Pfizer-vakcinával oltanak, amelyből
az első oltást követő huszonegyedik
napon kell beadni a második dózist.
A háziorvosok azonban Modernavakcinával oltanak, amelyből az első
oltást követően a huszonnyolcadik
napon kell beadni a másodikat.
Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyan-

azon oltóanyaggal kell elvégezni. Ha a
második oltást a tervezett időpontban
valamilyen oknál fogva nem lehet
beadni – például akut betegség vagy
akadályoztatás esetén – akkor az
oltóorvossal megbeszélt időpontban
kell azt bepótolni.
Csak az nem kap oltást, aki lázas,
allergiás valamelyik oltóanyag-összetevőre vagy korábban súlyos, kórházi
ellátást igénylő anafilaxiás reakciót
váltott nála ki gyógyszer vagy valamilyen védőoltás.

Biztonságos a vakcina
„Csütörtöktől vasárnapig kell a megadott
listák szerint beoltani az előre regisztrált
időseket. A Moderna- és a Pfizer-Biontechvakcina áll most rendelkezésre, és ezek
ennek a korosztálynak teljesen biztonságosak!” – nyilatkozta a Fehérvár
Televíziónak Mosolygó Éva Fejér
megyei háziorvos, majd hozzátette:
most még nem okoz nehézséget a
szervezés.
Az elsőként érintett korosztály
nagyon kicsi, praxisonként tíz fő
alatt van a számuk, ezért még ezen
a héten, pár nap alatt beoltható ez
a kör. A regisztráltaknak nem kell
telefonálniuk, a háziorvosuk keresi
majd őket az oltási időpont egyeztetése érdekében.

„Mindenki aggódik, én is számtalan
telefont kapok az ügyben. Az embereknek
csak az a dolguk, hogy regisztráljanak! Ez
egyrészt azért fontos, mert a regisztráltak
közül emelik ki azokat, akik éppen soron
következnek. Erről az oltásszervező központok értesítik a háziorvosokat: kapnak
a háziorvosok egy listát, és a regisztrációkor megadott elérhetőségeken próbálják

felvenni a kapcsolatot pácienseikkel. Az
első körben megpróbáljuk őket telefonon
elérni.” – fejtette ki a háziorvos.
Mosolygó Éva azt is elmondta, hogy
az oltóanyagokat a háziorvosok
szerzik be, nincs más teendője az
oltandóknak, mint megjelenni a megadott helyszínen az előre egyeztetett
időpontban.

Gyakorlati teendők a védőoltás előtt
Az ügyintézés gyorsítása érdekében kinyomtatva és kitöltve vigyük magunkkal
a beleegyező nyilatkozatot, mely letölthető a koronavirus.gov.hu/letoltheto–
tajekoztatok oldalról!
Gondoljuk végig, van-e krónikus betegségünk, a közelmúltban volt-e súlyos
betegségünk (különösen az elmúlt három hónapban), volt-e az elmúlt két
hétben akut megbetegedésünk?
Érdemes összeírni, milyen gyógyszereket szedünk! Amennyiben a közelmúltban
immunrendszert gyengítő kezelésben részesültünk, jelezni kell az oltóorvosnak!
Az oltópontra, orvosi rendelőbe vigyük magunkkal a személyazonosító iratainkat és a tajkártyánkat!
A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusnak megfelelően – igyunk és
együnk! Amennyiben vérvételkor, korábbi védőoltáskor vagy injekció beadásakor ájultunk már el, akkor az oltásra vigyünk magunkkal egy palack vizet,
esetleg szőlőcukrot, és jelezzük érzékenységünket az orvosnak az oltás előtt!
Lehetőleg olyan öltözékben érkezzünk a kórházi oltópontra vagy rendelőbe,
amiben könnyen szabaddá tudjuk tenni a felkarunkat!

Fotó: Simon Erika

Maszkok a szociális szféra dolgozóinak

A még hatékonyabb védekezés céljából speciális felszerelést adományozott a Karsai
Holding Zrt. a városnak. A száz darab különleges maszkot a szociális szférában dolgozók
kapják meg. A maszk egy jó minőségű, FFP2-es típusú szűrőbetéttel van ellátva, ami
cserélhető. Nagy előnye a maszknak a sima orvosi maszkkal szemben, hogy jó légzárást
biztosít, tehát biztos, hogy a szűrőn megy át a levegő, amit belélegzünk.
K-D. R.

AJÁNDÉK!

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Irodák:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 15 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 31 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség.

Fűtött raktár és szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg bérelhető
164 m2 (130 + 34 m2) alapterületű, fűtött raktár, továbbá
szabad terület.
Használaton kívüli hőközpontok:

• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Érdeklődés:

Székesfehérvár, Piac tér 28. Tel.: 06 30 999 4246

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

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

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

2021. 02. 06. SZOMBAT

2021. 02. 07. VASárnAp

2021. 02. 08. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér extra – ismétlés
07:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
karnagy, Vox Mirabilis
Kamarakórus; téma: a
Magyar Kultúra Lovagja cím
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Csonki István
igazgató, Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság; téma:
vízügyi információk
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér extra – ismétlés
13:30 Így (nem) játszunk mi!
– 10. rész – ismétlés
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:50 Kolonics György, a
kenuslegenda
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Csíki versek az Aranyemlékévben 2. rész
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Egyiptom 1-2. rész
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Németh István
Miklós kuratóriumi elnök,
Krajczáros Alapítvány; téma:
a Magyar Kultúra Lovagja cím
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Kvantum – tudományos
magazin
19:35 Igazságszolgáltatás az
Alaptörvény tükrében – 3. rész
20:30 Debrecen–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
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
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Németh István
Miklós kuratóriumi elnök,
Krajczáros Alapítvány; téma:
a Magyar Kultúra Lovagja cím
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
karnagy, Vox Mirabilis
Kamarakórus; téma: a
Magyar Kultúra Lovagja cím
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Csonki István
igazgató, Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság; téma:
vízügyi információk
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér extra – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Oláh László
alezredes, a KEMPP
szakmai igazgatója, a HTBK
Székesfehérvári Szervezete
Ifjúsági tagozatának vezetője
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Alba Fehérvár–Kaposvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Mese habbal – portréfilm
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
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Kvantum – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Oláh
László alezredes
08:20 Hitünk és életünk – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakos A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Kvantum – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Oláh
László alezredes
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 Szabó Gyula-portré
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kuna
Károly színművész,
Vörösmarty Színház
18:25 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: Vakler
Lajos. Vendég: Kuna
Károly színművész,
Vörösmarty Színház
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 FTC–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

2021. 02. 09. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kuna
Károly színművész,
Vörösmarty Színház
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kuna
Károly színművész,
Vörösmarty Színház
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 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
16:10 Magyar–madjar-találkozó
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Lázár Ervin: Dömdödömdödömdömdöm
20:30 Hírek – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Nyugdíjas Ki mit tud?
– gála 2015 1. rész
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

2021. 02. 10. SZerdA

2021. 02. 11. CSüTörTöK

2021. 02. 12. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
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 Vértes vitéz – Vizi László
Tamás előadása
16:10 A 313. ugrás – elbúcsúzott
az ejtőernyőzéstől
Paczúr Ferenc, a 84 éves
egykori vadászpilóta
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 Így (nem) játszunk mi!
18:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Így (nem) játszunk mi! – ism.
20:15 VI. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
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
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Így (nem) játszunk
mi! – ismétlés
08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Így (nem) játszunk mi! – ism.
11:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:25 A határon túli magyar
irodalom napjai 2019
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Vasas–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
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
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
mindrn egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 Teatrum Café –
Vándorszínészek
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Kilenc hónap – első
trimeszter
21:25 Kilenc hónap –
második trimeszter
21:40 Drogprevenció (16) 1-2. rész
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 7. 19:50 Alba Fehérvár–Kaposvár-kosárlabdamérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora február 6-tól 12-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 02. 06. szOMBat

2021. 02. 07. Vasárnap

2021. 02. 08. Hétfő

2021. 02. 09. Kedd

2021. 02. 10. szerda

2021. 02. 11. CsütörtöK

2021. 02. 12. 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:
Ficsóri Erika
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Kiss Gábor
11.10 Doyo – távol-keleti
harcművészeti magazin
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
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
17.10 Régimódi történet – a
Vörösmarty Színház
rádiójátéka I. rész
18.10 Régimódi történet – a
Vörösmarty Színház
rádiójátéka II. rész
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
Téma: a fülzúgás és az
érszűkület. A műsor ideje
alatt várjuk kérdéseiket
a 22 311 511-es
telefonszámon illetve
Messenger-üzenetben
a Vörösmarty Rádió
Facebook-oldalán!
10.10 Gazdát keresünk az
ASKA Menhelyen élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Böhm Martin
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri
Zsuzsanna, Pap Csilla,
Bencze András
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
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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
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
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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 El Camino – Egy út, két
történet Vendég: Fersch
Renáta, Berta Gábor
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 és Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Hogyan tervezzük meg
a konyhát? Vendég:
Jeskó Adrienn
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
Zsoltés 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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius Vendég:
Lencsés Rita
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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
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.

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

15

Várják a pihenőt, de volt erejük győzni
A HETILAP

Somos Zoltán

Voltak váratlan vereségei az
Albának, ahogy jó játékkal
elért győzelmei is, és volt egy
hatmeccses szériája, melynek
során végig nyert. Eközben szinte
semmi idő nem jutott pihenésre, mert december eleje óta a
legtöbb idő két mérkőzés között
négy nap volt. A korábban beteg
játékosok nehezen nyerték vissza
formájukat, a fiatalok teljesítménye ingadozó, így a legtöbb teher
négy légiósra és Vojvoda Dávidra
hárult. Amikor ők (egyszerre)
jól játszottak, általában nyert az
Alba, de persze a kosárlabdában
sem kizárólag az egyéni teljesítmények összeadásával mérhetjük
egy csapat hatékonyságát. Mindazt, ami csiszoltabbá, biztosabbá
teheti a csapatjátékot, edzéseken
kell gyakorolni, ezért várják Fehérváron is a jövő héttől kezdődő
bajnoki szünetet.
A válogatott programja miatt
nem lesznek meccsek, így pihe-

Fotó: Simon Erika archív

December másodika óta a tizennyolcadik
meccsét játszotta a kosárlabda-bajnokságban szerda este az Alba Fehérvár. Olyan
terhelés ez, ami alatt nem is meglepő, ha
olykor ingadozik a forma.

Olykor szenvedni kell! Ez látszik Davisen is, de az amerikai játékos így is dobott harminchárom
pontot Kaposváron.

nésre és gyakorlásra is jut idő.
Előbbiről csak annyit, miután
pénteken Szegeden ismét kikapott a Tisza-partiaktól az Alba
Fehérvár (94-69), Forray Gábor
vezetőedző elsőként említette az
okok között a frissesség hiá-

nyát: „Nem mentem fel a hibákért
a játékosokat, de azért látni kell,
ha fáradt az ember, könnyebben
téveszt. Nem csak a sportban van
így, bárki tudhat példát a saját életéből. Alig két hónap alatt játszunk
tizennyolc mérkőzést, hiányzik a

Nyeretlen sorozatban
Somos Zoltán
Két vereség után egy döntetlen – ez a MOL
Fehérvár utolsó három mérkőzésének mérlege.
Ráadásul ebből kétszer itthon játszhatott a
Vidi, de nem volt kellő hatékonyság benne sem
a Honvéd, sem a Mezőkövesd ellen.

Másodikak még lehetnek!

fehérek is hullajtottak pontokat a
tavaszi fordulókban, de a Vidi nem
élt az eséllyel. Kikapott Kisvárdán,
majd hazai pályán a Honvédtól
– Márton Gábor edzősége alatt
most először esett meg két vereség
zsinórban.
Kedden a Mezőkövesd látogatott
Sóstóra, és nem sikerült javítani. A
szezonban ez volt a második mec�cs, amelyen nem szerzett gólt a Fehérvár, és bár nem kapott ki (0-0),
minimálisan tudott csak közeledni
a ferencvárosiakhoz.
Vasárnap jön a Fradi-Vidi rangadó.
Jelen állás szerint nem mondható,
hogy az aranyérem múlhat rajta.
Egy győzelemmel persze legalább
kicsit izgalmasabbá lehetne tenni a
bajnoki hajrát!

Somos Zoltán
Egyetlen mérkőzése maradt az alapszakaszból
a Hydro Fehérvár AV19-nek az osztrák bázisú
hokiligában. A felsőházban – és így a rájátszásban – már biztosította a helyét a Volán,
a bónuszpontok miatt azonban nem mindegy,
melyik pozícióban végez!

Amikor zsinórban játszotta győztes
meccseit a Fehérvár, még legyinthettek a vetélytársak, mondván,
amikor majd ők is bepótolják az
elmaradt mérkőzéseket, jobban
állnak a mieinknél! Csakhogy senki
nem tudott a Volánhoz hasonló
sorozatot építeni, így mostanra
egyértelmű lett, hogy a szezon
egyik legjobb csapata a fehérvári. A

keddi, dornbirni fellépésig még az
alapszakasz első helyére is volt matematikai esély. A hosszabbításban
elszenvedett vereség (4-3) annyit
módosított a képen, hogy az utolsó,
klagenfurti fellépésnek a második
hely szempontjából lesz jelentősége. A jelenleg a Volánnal azonos
pontszámmal álló KAC addig játszik még egy meccset, ha azon nem
nyer a rendes játékidőben, akkor
egy győzelemmel a Volán biztosan
megelőzheti.
Mindenképpen története legjobb
alapszakasz-helyezésével zár a
fehérvári csapat, utána pedig – bónuszpontokkal indulva – a középszakaszban folytathatja harcát a
még jobb rájátszásbeli pozícióért.

Túlerőben az ellenfél – Rúben Pinto (21) sem találta a jó megoldást a Mezőkövesd védekezésével szemben

Fotó: Kiss László archív

Fotó: molfehervarfc.hu

A szomszédos hasábokon a fehérvári hokisok lehetséges második
helyével kapcsolatban történelmi
sikerről olvashatnak – fociban ez
máshogy néz ki. A Vidi is második
helyen áll, de esetében ez a minimális elvárás, sőt ha nincs reális
esély az első helyre, az csalódás.
Márpedig jelenleg ez a helyzet,
hiszen lapzártánkkor tíz pont a hátrány a Ferencváros mögött. Lehetne
kevesebb, tekintve, hogy a zöld-

frissesség. A sok kapott pont nem
is feltétlenül a védekezésbeli hibák
miatt volt, hiszen a kosarak hatvan
százalékát az elrontott támadásaink utáni gyors ellentámadásokból,
átmeneti játékból illetve az ellenfélnek engedett második esélyekből
kaptuk. Ezzel együtt a bajnoki
szünetben elsődlegesen a védekezés összerakására figyelünk, illetve
az egyéb struktúrák kialakítására.
Mert bár sok meccs van mögöttünk, igazából még mindig alakuló
csapat ez az Alba!” – mondta a
vezetőedző.
Az új légiós, Zaid Hearst már
pályára lépett Szegeden, de az ő
beépítése is a következő időszak
feladata lesz. A kéthónapos
erőltetett menet utolsó etapja
a Kaposvár elleni két meccs,
ebből az idegenbelit szerda este
játszották Vojvodáék. Jobban
nem lehetett volna kiélezni a
végét: kétszeri hosszabbításban
nyert 100-97-re az Alba! Úgy,
hogy a rendes játékidő végén
Hearst triplájával mentette döntetlenre az állást. Szóval, azért
van még erő a kezekben-lábakban!
Szombaton hazai pályán jön a
„visszavágó”, utána pedig következhet a várt bajnoki szünet.

A csapathoz hasonlóan Bartalis István (10) is remekelt az alapszakaszban

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de nem
használják még aktívan az internet adta lehetőségeket:

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Diófa Étterem

22 300 665
30 655 9079

Kiskakas Étterem

A tavalyi év óta 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.
Egyértelműen felértékelődött a házhozszállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.
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!

Viniczai Étterem

Mindigvár Élelmiszer
házhoz szállítás

Saveur Kávézó és Cukrászda
Rebitur Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás
Pátria Kávézó és Étterem

30 680 2486
22 340 255

20 420 5025
20 956 1121
20 466 5363
22 814 408
70 881 9313
22 380 898
22 397 089
70 627 0534

Hamburkert

30 355 1136

Chameleona Ételbar

70 947 4554
22 789 300

Kiss Méhészet Mézszállítás

30 684 3775

Forrás: www.fmc.hu

Rendelés esetén kérjük közvetlenül az éttermet, szolgáltatót legyenek szívesek keresni!
Azon cégek, akik csatlakozni szeretnének a www.fmc.hu/hazhozszallitas felülethez, kérjük, keressék kolléganőnket és tájékoztatni fogja Önöket
a részletekről: urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623

www.fmc.hu/hazhozszallitas

