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Mi épül az Ady Endre
utcában?

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben? ®

Bővülés miatt nyitott pozícióink: - Műanyagüzemi gépkezelő operátor
Csatlakozz hozzánk, mert
- Raktáros/ targoncavezető
„Jó emberek jó dolgokat hoznak létre”
- Targoncavezető kiszállítási területre
Amit biztosítunk: Alapbér + cafetéria (br 32.500 Ft, belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.
Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com vagy az alábbi telefonszámon:
®

22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562 • Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Elismerések a honvédelem napján
A HETILAP

A székesfehérvári Alba Regia laktanyában közel
negyven fő vehetett át elismerést Vokla János
ezredestől a honvédelem napján. A fővárosi
központi ünnepség keretében pedig az ezred
állományából négyen kaptak elismerést.

Kitüntették a Vörösmarty Rádió szerkesztőjét

Fotó: Sasvári Csilla

Vokla János ezredes ünnepi
beszédében felidézte Budavár
Habsburg-kézről történő visszafoglalását, a Magyar Honvédség 1848.
május 21-i születésnapját: ,,Hazánk
akkor katonai értelemben is törté-

nelmet írt, hiszen szinte a semmiből
szervezett eredményes véderőt, mely
azonnal háborús helyzetben találta
magát.” A nemzetközi kapcsolatokról szólva hangsúlyozta: a
magyarok tudására, elszántságára, áldozatvállalására bármely
szövetségesünk számíthat, hiszen
a hazáról vallott és tettekben
megtestesült gondolataink történelmünkön átívelő példaként
szolgálnak ma is.

Fotó: Magyar Honvédség

A Stefánia-palotában a honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepségen elismerő
oklevelet és emléktárgyat kapott Sasvári Csilla. A Vörösmarty Rádió szerkesztő-műsorvezetője riportsorozatban mutatta be a Magyar Honvédség történetét.

Kitüntetéseket adtak át a Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezrednél

Tisztújítás a Fejér Megyei Pedagóguskarban
L. Takács Krisztina
Megtartotta alakuló területi küldöttgyűlését
a Nemzeti Pedagóguskar. A tisztújítás során a
helyi elnökséget, az országos képviselőket és
az etikai bizottság tagjait választották meg.
A mandátumot nyert tisztségviselők öt évre
kaptak megbízást.

Új mézlovagok a méhek világnapján
Vakler Lajos
Az újra megnyílt Apiterápiás ház adott otthont a
méhek világnapja ünnepségének, melyen Östör
Annamária egészségügyi tanácsnok is köszöntötte
a résztvevőket, és örömének adott hangot, hogy
az elhivatott szakmai társaság tovább öregbíti a
székesfehérvári méhészek jó hírét.

Lódi József, a Szent István Mézlovagrend nagymestere üdvözölte, hogy
egyre több méhész csatlakozik
hozzájuk: „A Fejér megyei méhészek
Szent István Mézlovagrendje öt új taggal
gyarapodott. Ők is azért csatlakoztak a
lovagrendhez, mert minden helyzetben
szeretnék a magyar mézet népszerűsíteni!”

A Nemzeti Pedagóguskar 2014-ben jött létre. Feladata a szakmai érdekképviselet.

Kiss Norbert, a Fejér Megyei Méhészegyesület elnöke megerősítette,
hogy a világnap célja felhívni a
figyelmet a méhek és a méhészek
fontosságára: „A méhek világnapját
2018 óta ünnepeljük. Egy szlovén beadvány alapján született meg a döntés
erről, a javaslatot az ENSZ elfogadta.
Május huszadika az 1700-as években
élt kiemelkedő méhész, az osztrák
Anton Jansa születésnapja, ezzel is
tisztelgünk az ő emléke előtt.”
Az Apiterápiás házban a méhek
gyógyító kaptárlevegőjével és az
állatok által kibocsátott különleges
rezgéssel, biorezonanciával kezelik
a gyógyulni, pihenni vágyókat.

Kép: Tar Károly

Fotó: Molnár Artúr

A megyei elnök, az elnökhelyettes,
az elnökség, valamint a megyei
etikai bizottság tagjaira szavazhatott az a tizennégy pedagógus, akik
a szervezet területi küldöttgyűlésén
képviselték a szakmabelieket. A
testület korábbi elnökét választották meg újra, aki így további

öt évre kapott bizalmat. Szabó
Julianna a szakmai érdekképviseletet tartja legfontosabb feladatának: „A megyében és országosan a
legfontosabb feladatunknak azt tartjuk,
hogy különböző szakmai rendezvényeket szervezzünk, melyek lehetnek
konferenciák vagy szakmai napok.
Talán a legbüszkébbek arra vagyunk,
hogy a hagyományostól eltérő szakmai
napokat is tartottunk már, melyekbe
bevontuk a diákok szüleit is.”
A küldöttgyűlés döntött arról is, ki
legyen az az öt képviselő, akik az
országos szervezetben képviselik
a megye pedagógusainak szakmai
véleményét.

A honvédelem napja alkalmából koszorúkat helyeztek el a pákozdi katonai emlékpark
obeliszkjénél. 1849. május 21-e volt a tavaszi hadjárat csúcspontja: Buda várának
visszavétele. Erre emlékezünk ezen a napon. A hős elődök előtt néma főhajtással
tisztelgett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, Simon László kormánymegbízott, Kardos Ádám, Pákozd polgármestere, Vokla János ezredes, Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezetének elnöke és Görög István, az emlékpark ügyvezetője.

Az új mézlovagok elkötelezettek a méhészet iránt
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Út- és járdafelújítások városszerte
A HETILAP

Bácskai Gergely

Vízivárosban a Városgondnokság
idei útfelújítási programjában hat
helyszínen szerepel egy-egy járdaszakasz megújítása, melyek az előző
ütemek során műszaki vagy egyéb
okból kimaradtak. A kivitelezés
során az elhasználódott, elöregedett
kopórétegek eltávolítása, az alépítmények és a szegélyek szükség
szerinti javítása és új aszfaltréteg
beépítése történik meg – mondta el
lapunknak Timár Tibor, az Útfenntartási Divízió műszaki munkatársa.
Ez Vízivárosban hat helyszínt jelent:
a Budai út 58., 64., 74. és 78., illetve
a Sarló utca 2. és 12. szám melletti
járdaszakaszokat.
A beruházás célja a járdák élettartamának, valamint a gyalogosközlekedés biztonságának a növelése. A
munkálatok júniusban kezdődnek,
a szerződéses befejezési határidő
november 30. Ténylegesen néhány
nap alatt elkészül majd egy-egy
szakasz, a pontos időpontokról az
érintett lépcsőházak lakóit minden
alkalommal előzetesen értesítik, a
gyalogosforgalom pedig folyamatosan biztosított lesz.
A Városgondnokság tájékoztatása
szerint idén is sok területen lesz
lehetőség járdafelújításra, és van
olyan városrész is, ahol az érintett
utca teljes hosszában sor kerül erre
– ilyen például a Csokonai utca. Az
író utcákban három évvel ezelőtt
indult a járdafelújítási program, mely
ütemezetten halad – emelte ki Deák
Lajosné önkormányzati képviselő.
A Pálóczi Horváth Ádám és a Vajda
János utca után idén a Csokonai utcában kezdődnek a munkálatok: „Folyamatosan haladunk a felújítással, ami régi
kérés volt, hiszen elöregedett, negy-

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

Fotó: Bácskai Gergely

Az idei esztendőben is több városrészben
kezdődik járdafelújítás és parkolóépítés: a Városgondnokság a napokban összesen huszonkét
helyszínen adott át munkaterületet, ami azt
jelenti, hogy a kivitelező elkezdheti a felújítási
munkálatokat. A kivitelezések az elkövetkező
hetekben kezdődnek, és 2021 novemberéig
fejeződnek be.

A Sarló utca és a Gőzmalom utca teljes hosszában, azaz a Gáz utcától egészen a Király sorig új burkolatot kap a nyári tanítási szünetben. A
beruházás során a Sarló utca „fekvőrendőreit” is szabványosra építik át. Az utcában néhány éve megújult az összes parkolóhely, most pedig az
úttest kap új burkolatot.

ven-ötven évvel ezelőtt épült járdákról
van szó. Ezek – most éppen a Csokonai
utcában – teljesen meg fognak újulni, új
szegélyeket és aszfaltréteget kapnak – a
kapubejárókban betonalappal.”
Még egy felújítás kezdődik a városrészben: az Álmos vezér és a Töhötöm utca csomópontjában kerül sor
burkolatkorrekcióra. Régi probléma,
hogy jelentős mennyiségű víz áll
meg itt eső idején, ennek megoldására kopórétegcserét hajtanak végre,
és egy víznyelőt is telepítenek.
Maroshegyet is érinti az idei útfelújítási program, melynek keretében
Brájer Éva önkormányzati képviselő
kezdeményezésére járdafelújítás
indul a Rádió-lakótelepen. A 17.
számú épület előtti szakasszal
kezdenek, és több éves ütemezésben
folytatódnak majd a munkálatok.
Emellett megépül a Rádió-lakótelepi
sétány második üteme is. 2018-ban
elkészült a bekerített sportpályák
melletti részeken a régi, töredezett
aszfaltjárdát felváltó új, térköves sétány. A Maroshegyre jellemző sárga
és fekete térkövekből rakták ki ezt
a szakaszt, és a második ütemben
is ugyanezt a mintázatot viszik tovább. Most a négyemeletes házakra
merőleges szakaszon, a korábbival
azonos műszaki tartalommal fog –
feltehetően még nyári befejezéssel
– megvalósulni a sétányépítés.
Az út- és járdafelújítási program
keretében elkezdődhet az Új Csóri
úti járda felújítása is.
A Köfém-lakótelep 36-38. mellett
egy zúzottköves parkoló van jelenleg, mely térköves burkolatot kap.
A parkolóhelyek számát sajnos nem
lehet növelni, mert a növényzet ezt
nem teszi lehetővé, hiszen minden

zöldfelület fontos a városban!
A Németh László utca és az Aszalvölgyi-árok között, a Móra Ferenc
utca folytatásaként egy kis köves út
vezet a lépcsőig. Mellé hamarosan
egy rámpa épül, az utat összekötik
az Aszalvölgyi sétánnyal, és a közvilágítást is kiépítik.
A Királykút-lakónegyed mögött, a
Forgó utca és a Cserkész utca kereszteződésében épül összesen tíz új
parkolóhely, illetve két gyalogosátkelőhely. A biztonságos közlekedést segítő zebrákra azért is van
itt nagy szükség, mert a város felől
ezen az útvonalon közelítik meg
sokan a Felsővárosi Általános Iskolát. A beruházás itt is tartalmazza a
közvilágítás kiépítését.
Az István Király Általános Iskola
mellett a nyári szünetben kezdődik
a parkoló és a mellette lévő út felújítása. A platánfák alatti gyephézagos
parkolóhelyek mindegyikét felújítják, és új helyeket alakítanak ki a
kis út túloldalán. A csapadékvízelvezetőt is kiépítik a területen.
Szintén a Palotavárosban – a Jancsár
utcában – a volt MÉH-telep töredezett betonos felülete újul meg a
nyáron, illetve a Cserepes köz felé
menő, jelenleg betonlapos-aszfaltos
járdát is felújítják. Nem messze
onnan, a Sziget utcában pedig a
31-es és a 33-as szám között a majd
negyven éve épült kis bekötőút
felújítása, szélesítése is megtörténik,
így kényelmesebben lehet majd
közlekedni a házak között.
Ugyancsak a Jancsár utcában, az
Aldi áruház mellett, a jelentős gyalogosforgalom miatt létesül gyalogátkelőhely, a járda melletti közvilágítás kiépítésével együtt.

A Sárkeresztúri úton, a városból
kifelé vezető oldalon a Juharfa
utcai buszmegálló burkolatának
teljes felújítása is megtörténik
a nyáron, továbbá az odavezető
út melletti, töredezett burkolatú
járdát is felújítják a zebra és a
megálló között.
A Pirosalma utca burkolatfelújítása
várhatóan a nyári szünetben kezdődik. Az utcában korábban már
felújították a járdákat, a mostani
beruházás során pedig kicserélik
az út melletti szegélyeket, és az út
is új burkolatot kap.
Öreghegyen a Verbói utca teljes
burkolatfelújítása történik meg,
továbbá az utca csapadékvíz-elvezetését is korszerűsítik. A jelenlegi
burkolat töredezett és elhasználódott, így a Kassai és a Sasvári utca
között teljes hosszában újraépítik
a burkolatot és a szegélyeket.
Az elkövetkezendő napokban
egyezteti a Városgondnokság és a
nyertes kivitelező mind a huszonkét beruházás pontos kezdési idejét, hogy a következő hónapokban
a forgalom legkisebb zavarása mellett készüljenek el a felújítások.

Polgármesteri online fogadóóra
Online fogadóórát tart május 31-én,
hétfőn 15 órától Székesfehérvár polgármestere, aki Facebook-oldalán válaszol a lakossági kérdésekre. Az online
fogadóórákon megszokott menetrend
szerint aznap reggel már 8 órától lehet
kérdéseket feltenni Cser-Palkovics
András közösségi oldalán, a fogadóórát
meghirdető posztban, a válaszadás
pedig 15 órakor kezdődik.
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Kultúra

Vége a fűtési szezonnak
Mikor végezzük az átalakításokat?

Hagyományteremtő szándékkal a néhai Kocsis Zoltán
zongoraművész és karmester születésnapján, május
harmincadikán indítja útjára A magyar klasszikus
zene napja elnevezésű programsorozatát a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok, bevonva az
ország számos együttesét és oktatási intézményét,
köztük az Alba Regia Szimfonikus Zenekart.

Farkas Szilárd

Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy az
átalakításokhoz elsődlegesen arra
van szükség, hogy a víz leengedésre
kerüljön az épületen belül: „Ez a mi
feladatunk, amihez arra van szükség,
hogy a társasházakból az arra nálunk
bejegyzett személy – lehet a lakásszövetkezet, a társasház közös képviselője vagy a fűtési megbízott – megkeressen bennünket az erre vonatkozó
igénnyel, akár az online ügyfélszolgálatunkon keresztül, akár személyesen.”
Mivel az átalakítások csak az
előttünk álló néhány hónapban
végezhetők el, ezért a vezérigazgató szerint rengeteg, a leürítéssel
kapcsolatos megkeresés érkezik
a SZÉPHŐ Zrt.-hez: „Nem javasoljuk, hogy két hétnél hosszabb ideig le
legyen ürítve a rendszer. Ha több ideig
van leengedve a víz, elindul a rendszeren belül egy korróziós folyamat, ami
nem tesz jót a radiátoroknak. Vagyis
ha csak egy lakásban történik átalakítás, a leengedett víz miatt a többi lakás

Fotó: Kiss László

Május tizenötödikén ért véget a távfűtési időszak, amíg a szolgáltatónak rendelkezésre kellett
állnia. Innentől kezdve szeptember tizenötödikéig, a következő fűtési szezon kezdetéig ajánlatos
az esetleges fűtési átalakításokat végrehajtani a
lakásokban, társasházakban.

2021.05.27.

Egy nap a klasszikus zene jegyében

A HETILAP

A radiátorok védelme érdekében a SZÉPHŐ
nem tanácsolja, hogy két hétnél hosszabb
ideig legyen leengedve a víz a hálózatból

Idén öt éve annak, hogy elhunyt Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
zongoraművész, karmester és zeneszerző, a
Nemzeti Filharmonikusok fő-zeneigazgatója, az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb
hatású magyar művésze. A Zeneakadémia
és a Nemzeti Filharmonikusok törekvése,

hogy ezen a napon országszerte minél több
helyen, koncerttermekben, iskolákban,
közösségi terekben szólaljon meg magyar
klasszikus zene, és gyarapodjon a magyar
zene értékeinek ismerete. A kezdeményezés
hosszú távú célja, hogy új magyar klasszikus
zenei művek szülessenek.
A fehérvári muzsikusok hangversenyének
május huszonnyolcadikán, pénteken este
héttől lehet részese a közönség a zenekar
Youtube-csatornáján. A koncert műsorán
Dinyés Dániel, Dohnányi Ernő és Richard
Strauss művei szerepelnek. Szólót játszik
Bábel Klára hárfaművész, az est karmestere
Dinyés Dániel.
Forrás: ÖKK

rendszere is ki van téve a korrózió
veszélyének.”
Radiátorcseréhez, a fűtési rendszer
egyéb átalakításához a távhőszolgáltató hozzájárulása szükséges.
Fel kell keresni a SZÉPHŐ Zrt.
műszaki ügyfélszolgálatát, ahol
véleményezik, jóváhagyják a tervezett cserét vagy módosítást, illetve
tanácsokat is adnak a szerelésre
vonatkozóan.
Nagyon fontos, hogy az átalakítási
munkák végeztével, illetve a fűtési
szezon kezdete előtt időben kell
jelezni a SZÉPHŐ felé a visszatöltés igényét, hiszen csak akkor lehet
elkezdeni szeptember tizenötödikét követően a fűtést, ha víz van a
rendszerben!

Virágos pünkösd Fehérváron
A magyar kultúrában több szokás is kapcsolódik pünkösdhöz. Az egyik ilyen, amikor az
ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé tűznek
zöld ágakat, virágokat, hogy ne csapjon bele
a villám.

Székesfehérvárt bizonyosan elkerüli az ítéletidő, hiszen évek óta
virágba borul a belváros pünkösd
tiszteletére. A Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
felhívásának eredményeként idén
hat virágkötő mérettette meg
magát, akik ötletes és látványos,
más-más tematikát képviselő
kompozíciókkal díszítették fel
a Városház tér és a Liszt Ferenc
utca környékét, melyeket egy
belvárosi körséta során vehettek
szemügyre az érdeklődők. Idén is
a színek kavalkádja inspirálta az
alkotókat.
Benkő-Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ szakmai vezetője büszke
arra, hogy ismét sikeres volt a
felhívásuk: „Kivirágzik a világ,
kivirágzik az ország, és kivirágoztattuk Székesfehérvárt is. Mi is nagyon
örülünk annak, hogy megkezdődött
a nyitás, de nemcsak ennek örömére díszítettük fel a várost, hanem
a hagyomány őrzése érdekében is.
Hat virágkötő segített abban, hogy a

Városház teret és a Liszt Ferenc utcát
ünnepi díszbe öltöztessük. Ők is nehéz
helyzetben voltak a járvány során,
ez az időszak mindenkit megviselt,
így alig várták, hogy végre együtt

dolgozhassunk, csinálhassunk valamit,
amivel örömet szerezhetünk a fehérváriaknak!”
Az alkotásokat három napon át
csodálhatták meg a székesfehér-

váriak és az idelátogatók, s bár
ezúttal is szavazhattunk a legszebb
kompozícióra, bizonyos, hogy a járvány megszorításai után mindenki
győztesnek érezheti magát!

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Kati néni a virágmezőn. A szavazók idén a Virágvár kompozícióját találták a legszebbnek.

Fogom a kezed!

Vakler Lajos
Kihirdették a székesfehérvári Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház Fogom a kezed!
című rajz- és prózaíró pályázatának eredményét.
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tagozatosokat, az ifjúsági korosztályt
és a felnőtteket szólítottuk meg. Nagyon jó volt látni, hogy az emberekben
megfogalmazódott az a tény, hogy amit
az előtte való időszak életvitelében
természetesnek hittünk, az közel sem
annyira természetes. A pályázatok
megerősítették, hogy a segítő kezekre
milyen nagy szükségünk van, és hogy
ezt a segítő kezet meg kell tanulnunk
elfogadni, ha pedig olyan helyzetbe
kerülünk, meg kell tanulnunk kérni is!”
A zsűri a fiatalokat megosztott
helyezésekkel jutalmazta, a felnőttek esetében pedig több prózai
pályaművet részletesen is elemzett,
kiemelve a választékos fogalmazást, az élet apró örömeinek bemutatását, az összefogásra ösztönző
gondolatokat.

Kép: Preszter Elemér

Jakubek Tiborné, a ház igazgatója
szerint nagyon szép kiállítás állt
össze a több mint kétszáz rajzból,
illetve negyven írásműből: „Először
tavaly, majd a koronavírus-járvány
elhúzódásával idén újra meghirdettük
ezt a pályázatot. Ebben az időszakban
nyilvánvalóvá vált, hogy a család
a legfontosabb háttér. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy a különböző korosztályok hogyan élik meg a megváltozott
helyzetet. A rajzpályázattal a kisiskolásokat, az esszéíró pályázattal a felső

Kultúra

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

A beküldött alkotások hűen tükrözték a család fontosságát

Székesfehérvár adott otthont elsőként annak a szabadtéri kiállításnak, mely a szeptemberben Magyarországon rendezendő Eucharisztikus Világkongresszus egyik előrendezvénye. A
Városház téri paravánokon elhelyezett kortárs képzőművészeti alkotások témája maga az
eucharisztia, vagyis Krisztus megtestesülése. A témát minden művész egyéni látásmódban, a
maga közegében elhelyezve értelmezte és láttatja. A kiállított műveket a Magyar Művészeti
Akadémia kurátorai válogatták össze.

A Liszt Ferenc utca is megfürdött a szépségben

A Városháza bejáratát is elvarázsolták

Pátzay Pál alkotása mellett is gyönyörködhettünk a színek kavalkádjában

Talán még a vicsorgó oroszlánok szíve is ellágyult!
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Történet a nevelőszülőségről

Mitől család a család? – kérdeztem a tizennégy
éves Krisztofertől. „Egy családban kell az
odafigyelés, a szeretet, és ezt mindenkinek
szem előtt kell tartania!” – hangzott a válasz
a másfél éves kora óta nevelőszülőknél élő kamasztól. A Csetényben élő Pucsek házaspárnál
jártunk, akik tizenöt éve lettek nevelőszülők,
és úgy tartják, ha adódnak is problémák, az ő
világuk az öt nevelt gyermekükkel kerek!

„Az utca összes gyereke hozzánk járt”
„Harmincnyolc éve vagyunk házasok
a férjemmel, és sajnos nem lett saját
gyermekünk. Nagyon szerettük a
gyerekeket, az utca összes gyereke
hozzánk járt. Először úgy döntöttünk, örökbefogadók leszünk: Lala, a

nagyfiunk már húszéves. Tizennyolc
éve lettünk a szülei, és ő, ahogy nőtt,
nagyon szerette volna, hogy legyenek
testvérei.” – kezdi a történetüket
Pucsekné Király Angéla. Férje
közben elköszön, fociedzést tart
a helyi csapatnak. Egy ötéves
kislány csimpaszkodik a nyakába:
„Szia, apu!” – mondja, és integet
utána. Körülöttünk három nagyobb gyermek: a két kamaszfiú,
Krisztofer és Attila, valamint nővérük, Krisztina. Angéla éppen arról
mesél, hogy az örökbefogadásra
nagyon sokat kell várni, ezért a
család tizenöt éve úgy döntött,
hogy nevelőszülőként fogad be
gyerekeket. Mielőtt a családhoz
került, örökbefogadott nagyfiukat
is nevelőszülők gondozták. Azóta

Fotók: Pucsekné Király Angéla

L. Takács Krisztina

Néhány évvel ezelőtt, karácsonykor

Farsangolnak a Balogh testvérek. Itt még csecsemő volt a kis Maja, de jelmeze neki is volt!

is jó a kapcsolat velük, a tapasztalatuk tehát kedvező volt a nevelőszülői „intézménnyel”: „Ők is ajánlották
a nevelőszülői hivatást. A nevelt gyermekeikkel is nagyon jóban voltunk, és
láttuk, milyen sokat jelent egy hátrányos helyzetből érkező gyermeknek, ha
olyan családhoz kerül, ahol odafigyelnek rá, szeretettel veszik körül, fejlesztik a képességeit.” – meséli tovább
Angéla, aki 2006-ban végezte el a
nevelőszülői tanfolyamot, és 2007ben már nevelőszülő is lett: két
kisbabát kaptak. – „Nagyon gyorsan
történt minden: délután kettőkor
szóltak, este pedig már hozták is őket

ide.” Ők csak nyolc hónapig voltak
a családnál, mert a gondozott gyermekek esetében sok olyan tényező
van, ami befolyásolja az elhelyezésüket. Fontos például, hogy ha van
rá lehetőség, a testvéreikkel együtt,
a vér szerinti szüleikhez közel helyezzék el őket. A babáknak pedig
már volt egy nagyobb testvérük, így
végül azokhoz a nevelőszülőkhöz
kerültek ők is, akiknél a testvérük
volt. „Nagyon nehezen éltük ezt meg,
hiszen egy gyermek befogadása nagy
dolog az ember életében, és nehéz elengedni, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez
neki jó lesz.”

Egyházi fenntartásúvá vált a megyei nevelőszülői hálózat
Kormányzati szándék, hogy a szociális
szolgáltatások terén növekedjen az egyházi
szerepvállalás. Ezen folyamat részeként Fejér
megyében április elsején a görögkatolikus
egyház vette át a nevelőszülői hálózat fenntartását és működtetését.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye
áprilistól lett megyénk nevelőszülői
hálózatának fenntartója. Az intézmény vezetője, Deresné Tanárki
Mária szerint a fenntartóváltás
már most is pozitív hatással van a
nevelőszülői hálózatra. A létszám
megmaradt, sőt kapacitásbővítés
és fejlesztések is várhatók: „Az új
fenntartó a jelenlegi állomány mellé
további szakmai alkalmazotti létszámot
biztosít annak megfelelően, ahogy azt a
jogszabály előírja. Öt nevelőszülői-tanácsadói álláshellyel fogunk bővülni,
pszichológusi, valamint további egy fő
gyermekvédelmi ügyintézői álláshelyet
is kapunk.” – mondta el lapunknak
a nemrégiben alakult Szent István
Görögkatolikus Gyermekvédelmi
Központ intézményvezetője.
Deresné Tanárki Mária évtizedekig
dolgozott a Fejér Megyei Gyermek-

védelmi Központban, ennek az
intézménynek a vezetőjeként
ment nyugdíjba tavaly, most pedig
örömmel vállalta a feladatot, hogy
az állami fenntartásból átkerülő
nevelőszülői hálózat élére álljon.
A Tüzér utcai, megújult épületben
kaptak helyet – a szakember örömmel mutatta meg, milyen újításokat
sikerült megvalósítani az épületben még az átvételt megelőzően,
európai uniós pályázati forrásból.
Megújultak a vér szerinti szülők és
a nevelőszülőknél élő gyermekek
kapcsolattartási helyiségei, illetve
az átvételt követően kialakításra
kerültek a munkavégzés feltételeit
biztosító irodák is.
Mivel kisebb fenntartókról van szó,
már most látszik, hogy gazdaságosabban tudják működtetni az intézményt. Az állami támogatást a Szent
István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ ugyanúgy
megkapja, ahogy az ország többi
egyházi nevelési vagy szociális
intézménye.
Az egyházi fenntartás mellett sok
érv szól, de ha a történelemben

visszatekintünk, láthatjuk, hogy
évszázadokon át jelentős részt
vállaltak az egyházak a szociális
szférában, így a tapasztalat sem
hiányzik. Emellett az is számít, hogy
az egyházi intézmények lelkileg
többet tudnak nyújtani – tudtuk
meg Kocsis Fülöptől, a Hajdúdorogi
Főegyházmegye érsek-metropolitájától: „Az a hivatásunk, hogy lelkileg tudjuk megerősíteni, táplálni az embereket.
Ettől lesz minőségileg más az intézmény
működése. Nyilván nem egyik napról
a másikra, és nem is egyik hónapról a
másikra, hiszen hosszú folyamat ez, de
azt láttam, amikor találkoztam a munkatársakkal, hogy lelkesek, és örülnek a
változásnak!”
Kocsis Fülöp szerint a szociális
munkában nagyon sokat jelent
a lelki hozzáállás, hiszen aki ezt
a hivatást választja, jobban ki
van téve a kiégés veszélyének:
„Mindig megcsodálom azokat, akik
életüket teszik arra, hogy nehéz sorsú
gyermekek gondozásával foglalkozzanak. Ahhoz azonban, hogy ezt a
hivatást meg tudják őrizni, találjanak
motivációt, legyen energiájuk és lelki

erejük az újabb és újabb feladatokra, fontos, hogy egy olyan közeget
tudjunk biztosítani, ahol jelen van a
lelkigondozó, a pap is. Hiszen így a
lelki feltöltődés állandóvá tud válni.
A kiégésnek az oka véleményem
szerint minden esetben az, hogy
nincs töltekezés. Nem attól ég ki az
ember, hogy túl sok a feladat. Ha ez
a törekvés akár egy intézményben,
de egy vállalatnál is tudatossá válik,
akkor annak a működése egészen
másképpen alakul!” Kocsis Fülöp
azt mondja, ez nem azt jelenti,
hogy az intézményben csak a
hívő, gyakorló katolikusoknak
van helyük, vagyis továbbra sem
kötelező az egyházi liturgikus
előírásoknak megfelelő életvitel.
Ez csupán egy lehetőség, egy segítség a szociális hivatást választó
munkatársaknak.
A Hajdúdorogi Görögkatolikus
Főegyházmegye az elmúlt évben
több intézményt is átvett, és terveik szerint a jövőben a nevelőszülői hálózat mellett a lakásotthonok fenntartását is vállalnák a
megyében.
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eléjük tettem az ételt, szinte összevesztek rajta, pedig volt elég. Úgy faltak,
mint akik még sohasem ettek rendesen.
Valójában így is volt: otthon szabályosan éheztek. Érdekes, hogy a fiúknak
ez a szokása, vagyis az étel birtoklási
vágya azóta is megmaradt!”

Anya és anyuci

Attila a Diákolimpia dobogóján

A legnagyobb karácsonyi ajándék
2008 telén csörgött újra Pucsekék
telefonja, hogy a Balogh testvéreknek sürgősen nevelőszülőkre van
szükségük. Édesapjuk ugyanis
két másik testvérükkel elhagyta a
családot, ők pedig értelmi sérült
édesanyjukkal étel és ruha nélkül
maradtak. Angéláék készültek a
befogadásra: ruhákat vásároltak
az akkor csak tizenöt hónapos
Krisztofernek, a két és fél éves
Attillának és nővérüknek, a
hatéves Krisztinának. Fehérvárra,
a Kikindai úti csecsemőotthonba
mentek a gyerekekért, akiknek szó
szerint semmijük nem volt: „Kevés
tapasztalatom volt, így először nem
gondoltam arra, hogy a ruhavásárláskor cipőt is vegyek nekik. Kará-

A szépszemű, mosolygós, cserfes kis ötéves süteménnyel kínál
minket, aztán leül a tizennyolc éves
Krisztina mellé, valamit súg neki,
az enyhe értelmi sérült nagylány
válaszképpen megsimítja az arcát.
A kis Maja egyenesen az újszülöttosztályról került a nevelőszülőkhöz. Az öt gyermek közül ő az
egyetlen, akit születése óta Angéláék nevelnek. Pörög-forog a csillámos ruhában, mutatja a körömlakkokat és a kislányoknak való
sminkkészletet, a színes gyöngyökből fűzött nyakláncot – igazi nő
már most! Odabújik Angélához, aki
folytatja tovább történetüket: „Nem
mondtuk, hogy anyának és apának
hívjanak minket, de nekik természetes
volt, hogy így hívnak. Édesanyjuk
rendszeresen látogatja őket. Tőle
kaptam életem legszebb bókját, amikor
azt mondta, hogy sokkal jobb helyen
vannak nálam a gyerekek, mintha nála
lennének. Ez egy nevelőszülőnek nagy
szó, mert inkább az a jellemző, hogy
a vér szerinti szülők nem kedvelik a
nevelőszülőket. Sokan azt hiszik, hogy
elvesszük tőlük a gyerekeket, pedig
csak arról van szó, hogy mi is szeretjük
őket, és a legjobbat akarjuk nekik.”
Közben az ötéves Maja – Pucsekék
legkisebb neveltje – mutatja az
albumot, amit minden gyereknek
külön készítenek a nevelőszülők.
Emlékek tárháza ez, képekkel és
feljegyzésekkel. Az egyik képen az
édesanyja van. Rendszeresen találkoznak. „Ő itt anyuci!” – mutatja,
miközben Angélát anyának szólítja.
„Mivel nekem nem volt saját gyermekem, mindegyiket a sajátomnak érzem.
Sosem volt ez számomra probléma!” –
teszi hozzá Angéla.

Hátrányból törnek az élre
Angéla a Balogh testvérekkel és a kis Majával

csonykor hova rohanhatnék cipőért?
Hazahoztuk őket, majd a szomszéd
kisvárosba akartam beugrani, hogy
gyorsan vegyek nekik téli cipőt, hiszen
egy papucsban hogyan viszem ki őket?
Elindultam sietve a kocsival, majd rögtön a szomszéd faluban megcsúsztam
a jégen, és fejreálltam az autóval. Hála
istennek, nekem semmi bajom nem
lett, de az autó nagyon összetörött.
Végül a kisgyerekes szomszédoktól
kértünk cipőket, ajándékok is voltak a
fa alatt, az asztalon pedig étel. Furcsa
volt, hogy hirtelen nagycsaládosok
lettünk, zsongott az egész ház! Persze
az elején nagyon bátortalanok voltak,
nehezen nyíltak meg. Amikor először

„Sokat számít, hogy a gyerekek
honnan jönnek, milyen mentális és
fizikai hátrányokat kell behozniuk.
A lehetőséget mindig megpróbáltuk
megadni a gyerekeknek, így a felnőttkorba lépő Krisztinának azt, hogy
értelmi sérültsége ellenére megkapja
azt a fejlesztést, amellyel ő is iskolába
járhat. Amikor hozzánk került hatévesen, egy másfél-két éves gyermek
értelmi szintjén volt. Most is kell neki
segíteni, megmondani, mit hogyan csináljon, de nagyon sokat fejlődött! Egy
speciális oktatási intézménybe jár, ahol
az alaptantárgyak mellett kertészeti
kisegítőnek tanul. Nagykorú ugyan, de
ő itt marad velünk, mert így tudunk
neki a legjobban segíteni a mindennapokban. Két öccse azonban már
most a saját útját kezdte járni.” – meséli a nevelőanya.

Hivatás, állás és szociális szolgálat
A gyermekvédelem célja, hogy
minden gyermek családban
nőhessen fel, akkor is, ha ezt a
vér szerinti szülei nem tudják
biztosítani. A megyében ötszáztíz
kiskorú és negyven nagykorú
gondozottat lát el száznyolcvan
nevelőszülő. Mindig van azonban
egy természetes fogyás, ezért az
intézmény folyamatosan nyitott
arra, hogy újabb családokat vonjon be ebbe a feladatba.
„Az intézmény vállalja, hogy
akik az alkalmassági vizsgálaton
megfelelőnek bizonyulnak, azokat
egy hatvanórás képzéssel felkészíti
a nevelőszülői feladatra. Várjuk
a magukban elhivatottságot érző
A Balogh testvérekről ugyanis
korán kiderült, hogy átalagon felül
muzikálisak. Kiskorukban sokszor
szerepeltek együtt iskolai rendezvényeken, aztán Attilát elvitte a
sport, és csak Krisztofer maradt
az éneklés mellett. A kamaszfiú
színészi karrierre készül. Kivételes
orgánuma, szereplési vágya és a
különórák, amiket Deresné Tanárki
Mária, a nevelőszülői hálózat vezetője javaslatára a székesfehérvári
Rotary Club finanszíroz, megadja
a lehetőséget a kiteljesedésre: „Én
sem tudom, hogy ez miért van, de
a színpadi próbákon nem figyelek
rendesen, nem teszem oda magam
eléggé, amikor viszont előadás van, és
ott állok a színpadon háromszáz ember
előtt, nem tudok nem odafigyelni! Valahogy akkor tudom kihozni magamból
a maximumot!” – mondja Krisztofer.
Testvérével, Attilával ugyan a zene
már nem köti össze olyan szorosan, a sport szeretete azonban
megmaradt mindkettőjükben.
Kiskoruk óta fociznak, hiszen
nevelőapjuk fociedző. Jól is ment a
fiúknak, Attila azonban egy meccs
során eltörte a lábát. Úgy tűnt,
annyira elment a kedve a mozgástól, hogy még lábra sem nagyon

személyek jelentkezését: segítsenek
be a feladatellátásba, hiszen mindig
vannak gyerekek, akiknek szükségük
van egy befogadó családra, amíg a
vér szerinti családjuk képes nem
lesz betölteni a család funkcióit!” –
mondja Deresné Tanárki Mária,
a Szent István Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ vezetője.
Nevelőszülőnek lenni hivatás, állás és szociális szolgálat is. Amióta foglalkoztatási jogviszonnyá
vált, megélhetési forrássá is tud
válni. Professzionális hivatásról,
szakmáról van szó, amit az ös�szes többi szakmához hasonlóan
javadalmazás illet.
akart állni, akkor sem, amikor a
lába már alkalmas lett volna a terhelésre. Az iskolai tornatanár úgy
próbálta kimozdítani a fiút, hogy
benevezte egy területi futóversenyre. Jól tette, mert Attila megnyerte
a versenyt. Azóta pedig nincs
megállás: a jelenleg nyolcadikos
fiú legutóbb a Diákolimpián lett
első hatszáz méteren, a 2019-es
Országos Magyar Bajnokságon
pedig ezer méter akadályon nyert.
Felvették a veszprémi Noszlopi
Gáspár Gimnázium és Kollégiumba sport- és angoltagozatra, így
jövőre kollégistaként tanul tovább.

Nem lehet nem szeretni!
„Ez egy életforma, ezt nem lehet nem
szeretni! Ha az ember szereti a gyerekeket, akkor nincs olyan, hogy nem
akarom csinálni. Persze van, hogy azt
mondom, de jó lenne már egy kis pihenés!” – vallja Angéla, hiszen néha
neki is szüksége van szünetre, egy
kis „énidőre” – ennek eredményei
díszítik a Pucsek család otthonának falait. – „Festegetni szoktam, ami
kikapcsol. Persze akkor is körülöttem
zsonganak a gyerekek: mindig van
valami kérdés, amire válaszolni kell!”

Apával a focicsapatban

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: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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El akarja kerülni a dugót?

2021.05.27.

Papp Brigitta
Bringás fotók készítésére és közzétételére
biztat a Magyar Kerékpárosklub. Az Inkább
bringázz, Székesfehérvár! elnevezésű kampányban június tizennegyedikéig lehet képeket
publikálni, a játék főnyereménye pedig nem
más, mint egy kerékpár.

A közösségi közlekedéssel vagy
az autóval szemben kerékpárral a
városban szabadabban lehet közlekedni: nem kerülünk dugóba, és a
mozgás hozzájárul az egészségünk
megőrzéséhez! A Magyar Kerékpárosklub legújabb kampányában
nemcsak okos érveket oszt meg,

de egy közösségi játékot is indított,
amit minden hónapban más városba visznek el.
Az Inkább bringázz, Székesfehérvár! felhívás célja, hogy a fehérváriak készítsenek és tegyenek
közzé bringás fotókat, melyeken
jól látszik a környezet és maga a
kerékpár is.
A fotókat Facebookon vagy Instagramon kell nyilvánosan publikálni
a #fehérváronbringázom hashtaggel. Akik június 14-ig részt vesznek
a kezdeményezésben, egy értékes
kerékpárt is nyerhetnek, amit
a játék legvégén, novemberben
sorsolnak.

Illusztráció: facebook.com/bringazzamunkaba

Üljön biciklire, még nyerhet is vele!

Az idei kampány egyik újítása, hogy közelebb viszik az eseményeket a hazai nagyvárosokhoz:
az országos aktivitás mellett havonta más-más várost – összesen hetet – állítanak fókuszba,
ahol a helyi jellegzetességeket figyelembe véve szervezik a kampányt. Az akció célja az is,
hogy felkeltsék az egészséges versenyszellemet.

A megállóban sem kell már maszk
A vonatokon és a buszokon, valamint a zárt
utasforgalmi helyiségekben továbbra is viselni
kell a szájat és orrot eltakaró maszkot, a nyitott
megállókban, peronokon viszont nem.

A maszkviseléssel kapcsolatosan
eddig bevezetett szabályok – a nyitott peronon vagy megállóban való
várakozás kivételével – továbbra is
érvényesek. A hatodik életévüket
be nem töltött kiskorúak kivételével mindenkinek maszkot kell
viselni.

A közlekedési társaságok járatain
folyamatosan ellenőrzik az utasok
maszkviselési kötelezettségének
betartását. A szabályszegő utast
először figyelmeztetik. Ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, pótdíjat szabhatnak ki,
illetve ki is zárhatják az utazásból.
Ellenszegülés esetén a jármű
személyzete rendőri segítséget is
kérhet, hogy a renitens utassal
szemben intézkedjen és feljelenést
tegyen.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Hétvégétől kezdődően sarokba szorítva érezheted
magad. Ügyelj arra, hogy ne veszítsd el a türelmed!
Elképzelhető, hogy többen szembehelyezkednek a
terveiddel, elgondolásaiddal, és újra kell gondolnod
néhány ügyet!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. május 27.–június 2.

Jövő hét elején egészen meglepő és új ötleteid lehetnek, melyek
érinthetik családod nyaralását vagy pénzügyi megoldásait. Nem
tűnik túl reálisnak, de egyáltalán nem biztos, hogy kivitelezhetetlen! Ne hagyd letörni a lelkesedésedet csupán azért, mert
nem a megszokásoknak megfelelőek a terveid!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Elképzelhető, hogy a hétköznapok egyszerűségére kell
majd jobban figyelned! Előfordulhat kisebb betegség
a családodban, s nagy szerepet kap a kölcsönös odafigyelés az életedben. Ne felejts el örülni a tavasznak, a
sétáknak a szabadban, ünnepeld a természet üdeségét!

Már csak egy picit kell kitartanod! Bízz magadban,
mert jó eséllyel meg fogod kapni, amit Szeretnél!
Persze ez akkor igaz, ha korábban valamit feladni
készültél, mert el voltál keseredve, hogy mennyire
nem sikerül semmi.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha túl hosszú ideig fojtottad magadba az érzéseidet,
egyre inkább úgy találod, hogy ideje fellélegezni, ideje
kinyilvánítani, hogyan érintett, ha mások gátlástalanul
átgázoltak rajtad! Vállald a konfliktust akkor is, ha attól
félsz, hogy számodra negatív következményei lehetnek!

Talán a barátságok próbájának az ideje jött el
számodra. Képes vagy elfogadni másokat akkor is,
ha nem olyan mértékben alkalmazkodóak, mint te?
Vagy az is lehet, hogy azt ismered fel, ha kihasználták együttműködési készségedet.
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Még mindig sokan állnak sorba parkolóbérletért
A HETILAP

Pedig a tavaly váltott, fel nem használt bérletek még érvényesek!

Szabó Miklós Bence, L. Takács Krisztina

Napokkal a csütörtöki bejelentést
követően is kígyózó sorok várnak
parkolóbérletre a Városgondnokság
Parkolási Csoportjának ügyfélszolgálata előtt. Habár a keddi
naptól visszatért a fizetős parkolás,
mégsem kell most mindenkinek
bérletet váltani!
„Azon ügyfelek számára, akik a 2020-as
teljes évre, illetve olyan hónapra
vásároltak havi bérletet, amit nem
„használtak el” a díjmentesség miatt,
meghosszabbodik a bérletek érvényessége.” – mondta el a Fehérvár Televízió Híradójának Fenyves Balázs
parkolási csoportvezető.
Vagyis akik tavaly március 20-ig
megvásárolták a 2020-ra szóló
teljes éves parkolóbérletet, azoknak
a bérletek érvényességi ideje 2021.
október 31-ig hosszabbodik meg.
Ez azt jelenti, hogy még öt hónapjuk van kiváltani az idei bérletet.
Akik pedig tavaly július elsejével
kezdődően, csak a második félévre
váltottak parkolóbérletet, bérletük

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Fotó: Látrányi Viktória

Keddtől ismét fizetni kell a parkolásért. Napok
óta rengetegen állnak sorba a Városgondnokság Pakolási Csoportja ügyfélszolgálata előtt
bérletért. Sokan azonban feleslegesen töltenek
órákat várakozással, tavalyi bérletük ugyanis
még érvényes. A Városgondnokság azt kéri,
hogy akinek kérdése van a parkolóbérletével
kapcsolatban, elektronikus formában vagy
telefonon érdeklődjön a Városgondnokság
munkatársainál!

E-mailben is lehet parkolóbérletet hosszabbítani!

Azoknak, akik nem rendelkeznek a cikkünkben leírtak szerint érvényes bérlettel, az új parkolóbérlet kiváltásához
a forgalmi engedélyre és a lakcímkártyára lesz szükségük. Akik időközben
másik gépjárművet vásároltak, és még
a régi autójukra váltottak ki bérletet,
ezer forintos cseredíj kifizetése és
régi bérletük leadása után a hatályos
rendelet feltételei szerint jóvá tudják
írni a fenti érvényességiidő-hosszabbítást.

érvényességi ideje 2021. július 31-ig
hosszabbodik meg.
A Parkolási Csoport teljes kapacitással, hosszabb nyitvatartással
dolgozik, de azt kérik, hogy akinek
nem sürgős kiváltani a bérletet, az
ne a napokban tegye! Ha pedig a
bérletek kapcsán bárkiben kérdés
merül fel, sorba állás helyett érdemes előzetesen érdeklődnie!
Az önkormányzat és a Városgondnokság ugyanakkor felhívja az autósok figyelmét, hogy azon ügyfelek,

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

akik NFC-kártyával rendelkeznek,
továbbra is napi egy órát ingyenesen
parkolhatnak a sárga parkolási zónákban. Akinek ilyen kártyája még
nincs, a Csitáry G. Emil Uszoda
pénztárában is kiválthatja!

A Városgondnokság Parkolási Csoportja
lapunk megjelenésének hetében az
alábbiak szerint hosszabbította meg a
nyitvatartást:
Május 27., csütörtök: 8-tól 18 óráig
Május 28., péntek: 8-tól 13 óráig
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Megnyílnak a lehetőségeid: itt a mozgás, az utazás és a
magvalósítások ideje. A dolgok elkezdenek a helyükre
rendeződni, és meglátod magad előtt az utad. Kitágul
a látótered, és végre kellő magabiztosságot érzel arra,
hogy amit el szeretnél érni, az valóban a tiéd legyen.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha nagyobb vehemenciával reagálnál a téged ért
támadásokra, akkor gondolkozz el azon egy kis
időre, miben hiszel! Ha ezidáig nem foglalkoztatott
a reinkarnáció kérdése, most lehet, hogy felkelti a
figyelmedet néhány dolog, és új témák felé fordulsz.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • laszlo.kulcsar@nsg.com

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha azt tapasztalod, hogy nem haladnak az események
az elvárásaid szerint, lehet, hogy kevesebb szórakozás
vagy pihenés szükséges a terveid megvalósításához.
Vagy csak egyszerűen tartalékolnod kell az energiát a
jövőd érdekében!

A munka, a családi kötelezettségek és a vágyaid között
lavírozva kimerültnek érezheted magadat. Feszültséget kelthet benned, hogy nem tudod pontosan felmérni, hogyan
maradj benne a legjobb dolgokban. Egyszerre érdemes
egyetlen dologra figyelned, s abban egy picit többet vállalni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha valamilyen komoly kötelezettség felvállalását fontolgatod,
érdemes a tapasztalataidra, a bölcsességedre hagyatkozni! Sok
pozitív impulzus ér – ezt ne felejtsd el észrevenni akkor sem,
ha a figyelmedet most más fontos problémák kötik le! A pozitívumok össeadódnak, és minden nagyon jól alakulhat!

Kétségeid lehetnek üzleti vagy gyakorlati téren.
Fontos szerepe van most a türelemnek az életedben!
Ideje lehet haladékot kérned vagy szabadnapot
kivenned, visszaszerezd a a lelkesedésedet, és megoldhasd a problémáidat!

ISO 9001
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2021.05.27.

Gyereknap városszerte!
A HETILAP

Gyereknap

Bábszínház és dzsesszjátszótér, játékos hangszerismertető és hagyományőrzők bemutatója,
kézműves foglalkozások és sok-sok fajáték – az
idei gyermeknap is számtalan érdekes, izgalmas
programmal várja a legifjabb korosztályt. A
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
munkatársai az intézmény négy házában – négy
városrészben, Feketehegy-Szárazréten, Felsővárosban, Kisfaludon és Öreghegyen – ingyenes
programokkal várják az érdeklődőket május
29-én és 30-án délután.

A belvárosban a Babaszobák nyomában elnevezésű matricás játékban
vehetnek részt a gyerekek egy héten
át, május 29. és június 7. között.
A programokat az érvényben lévő
járványügyi rendelkezéseket szem
előtt tartva rendezik meg.
Szombaton, május 29-én Feketehegy-Szárazrét és Öreghegy közösségi házai várják az érdeklődőket
14 és 18 óra között. A vendégek
mindkét helyszínen – különböző
időpontokban – láthatják a Ziránó
Színház bábelőadását, de találkozhatnak Sarkadi Bence világjáró marionettfiguráival is. A Borostyánkő
Hagyományőrző Egyesület segítségével visszarepülhetnek a honfoglalás és az államalapítás idejére,
hogy megismerjék a hadi hagyományokat, a Tálos Edit Alapítvány
zeneovijában pedig Varró János és
Bergerné Szőnyi Anna várja majd
őket sok szép dallal és különleges

hangszerrel. Szárazréten, a közösségi ház tornatermében mindezek
mellett a Kolompos zenekar is hívja
fergeteges mulatságba az aprónépet,
de több kézműves foglalkozás, a
kertben focikapu, kosárpalánk és
persze sok labda is szolgálja majd
a gyereksereg szórakozását. Az
Öreghegyi Közösségi Házban Fabók
Mancsi Bábszínháza kínál még szórakozást a vendégeknek, a Terembura egyesület foglalkoztatja majd
a rejtélyeket kedvelő gyerekeket, és
ezen a helyszínen is lesz sok fajáték.
A vasárnap két helyszíne a Felsővárosi Közösségi Ház és a Kisfaludi Közösségi Ház lesz. Mindkét
helyszínen élvezheti a közönség
Joós Tamás mesés, interaktív játékát, melynek során hangszerekkel
ismerkedhetnek a gyerekek, és találkozhatnak Nizsai Danival, aki bábműsorával érkezik a gyereknapra.
Kisfaludon a Bogármuzsika zenekar
várja a családokat a Mindenki volt
gyerek című koncertre. Felsővárosban Dés András dzsesszjátszótere a 6–12 éves korosztályt hívja
közös, improvizatív zenealkotásra.
A Borostyánkő harcosai középkort
varázsolnak mindkét ház kertjébe,
de a zeneoviba is be lehet majd
kukkantani egy kis éneklésre, közös
muzsikálásra. Mindkét helyszínen
lesz kézműves foglalkozás, és a
fajátékok is költöznek, hogy minél
több gyerek élvezhesse őket.

A Vörösmarty Rádió műsora május 29-től június 4-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 05. 29. szOMBat

2021. 05. 30. Vasárnap

2021. 05. 31. Hétfő

2021. 06. 01. Kedd

2021. 06. 02. szerda

2021. 06. 03. CsütörtöK

2021. 06. 04. 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 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Kánai Ildikó
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi jótanácsok
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 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 A filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsa
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:
Bóna Éva
08.40 Légzőgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária.
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
Menhelyen élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
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:
Germán Márton
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
10.10 Útravaló
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 és Kiss György
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
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 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
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 Kiss György
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.
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Már lehet jelentkezni a város napközis táborába!
A HETILAP

A székesfehérvári általános iskolákban tanuló gyerekek június 28.
és augusztus 13. között hét turnus
közül választhatnak. A járványügyi
óvintézkedések miatt korlátozzák a
létszámot, egy turnusban legfeljebb
kétszáz gyereket fogadnak. Fontos
változás, hogy jelentkezni csak online, a Városgondnokság honlapján
keresztül lehet május 25-től.
A táborban 1-7. osztályt végzett, 7-14 éves, székesfehérvári
iskolába járó tanulók vehetnek
részt. A vidéki tagintézmények
tanulóit nem fogadják. Változatos
sportolási lehetőségekkel, sokféle
kézműves és ismeretterjesztő
foglalkozással, interaktív múzeumi programokkal, zenés-táncos
foglalkozásokkal, kánikulában
strandolással várják a gyerekeket.
Emellett a tábor területén, a játszótéren lehetőség van pihenésre,

Fotó: Simon Erika archív

Vakáció
Székesfehérvár önkormányzata az idei nyári
szünetben is szeretné segíteni a gyermekes
családokat, így – mivel a jogszabályok lehetővé
teszik – megszervezi hagyományos nyári
napközis táborát – adta hírül Cser-Palkovics
András polgármester múlt héten közösségi
oldalán. Idén is rengeteg színes és érdekes
programmal várja a gyerekeket a Napraforgó
Városi Napközis Tábor a Bregyó közi sportcentrumban.

Részletes tájékoztatás a Városgondnokság honlapján olvasható! Érdeklődni a tabor@varosgondnoksag.hu e-mail-címen és a 70 515 8703-as telefonszámon is lehet.

társasjátékokra, kötetlen kikapcsolódásra is.

Fontos tudni, hogy három munkanappal az adott turnus kezdete

előtt – vagyis szerdánként – délelőtt tízig fogadják a regisztrációt
a következő hétre. Ha a gyermek
speciális étrendet igényel, úgy a
jelentkezésnek öt munkanappal a
kezdés előtt kell beérkeznie! a jelentkezésekről visszaigazoló e-mailt
küldenek.
Az idén is csak az étkezés költségét kell megfizetni a szülőknek a
résztvevő gyermekek után, de a
gyermekvédelmi, családvédelmi
kedvezményben részesülő, illetve
a nevelőszülőkkel élő gyerekeknek
ingyenes a részvétel. A díjat banki
átutalással lehet kiegyenlíteni. A
részvétel lemondása a jelentkezéshez hasonlóan kizárólag írásban
történhet a tabor@varosgondnoksag.hu e-mail-címre küldött levéllel,
vagy a helyszínen, írásos nyilatkozattal.
(Forrás: ÖKK)

A tábor hétköznapokon 8-tól 16 óráig
tart majd nyitva. A turnusok az alábbiak szerint alakulnak:
I. turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
V. turnus
VI. turnus
VII. turnus

06. 28. – 07. 02.
07. 05. – 07. 09.
07. 12. – 07. 16.
07. 19. – 07. 23.
07. 26. – 07. 30.
08. 02. – 08. 06.
08. 09. – 08. 13.

A Fehérvár Televízió műsora május 29-től június 4-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. 05. 29. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Thán Zoltán főorvos
10:40 Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
11:10 Fehérvári beszélgetések
– Sasvári Csilla vendége
Király István és Bergerné
Szőnyi Anna
11:40 Paletta magazin
12:10 Euroinfó
12:40 Híradó
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:00 Agrárinfó
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kiss Dorottya, a Nemzeti
Művelődési Intézet
megyei elnöke
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Múzeumi beszélgetések
20:10 A rock bűvöletében
– Color-koncert
20:45 A II. Székesfehérvári
Székely Bál
21:10 Parlami d’ Amore – Tre tenori
23:10 Hírek – ismétlés
23:15 Képes hírek

2021. 05. 30. VASárnAp
00:00
08:00
08:10
09:00

09:30
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
14:50
15:55
16:35
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:20
20:50
21:45
22:05

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kiss Dorottya, a Nemzeti
Művelődési Intézet
megyei elnöke
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Úton – motiváció,
amely a sikeres
mindennapokhoz vezet
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Bajnokok városa
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hírek
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Városrészek titkai
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobszay Péter, az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
művészeti vezetője
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk
Pálosfalvi Brúnó: Élni
a bátrak életét
Miklósa Erika és a Bon Bon
Kárpátaljai tragédia – Hajduk
Márta dokumentumfilmje
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 05. 31. Hétfő
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:05
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
21:00
22:20
22:40

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobszay Péter, az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
művészeti vezetője
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
A 313. ugrás
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Móricz
István fül-orr-gégész
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Szombathely–Alba
Fehérvár-kézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 01. Kedd
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:20
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:25
15:50
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:35
22:55
23:15

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Lélek született – Egy erdélyi
magyar alapítvány története
Ünnepi Könyvhét
– Fehérváron a
Gutenberg-galaxis
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Izbéki Ferenc belgyógyász,
gasztroenterológus
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Bogányi Gergely és
a csodazongora –
Skandináv est
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 02. SZerdA
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:40
10:50
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
18:20
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
20:35
21:00

22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Boráros Imre-portré
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
E kávéházi szegleten
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
In memoriam Sipos József
Országos Vadgasztronómiai
Fesztivál (2016)
Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 03. CSüTörTöK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05
09:25
10:50
11:00
11:30
11:45
13:00
13:15
15:25

16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:10
21:35
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Családőrzők – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd – beszélgetés
Dr. Bóna István
egyetemi docenssel
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Bajnokok városa
Hírek
Köztér – hírmagazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
R-GO-koncert
Szerelem egy életen át
és még azon is túl
Könnyűzenei koncertek
a Zichy-színpadon
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 04. pénTeK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Bajnokok városa
07:50 Köztér
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:20 Kolonics György, a
sportlegenda
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó – magazinműsor
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 VII. Csíki versünnep
22:00 A rock bűvöletében
– Color-koncert
22:35 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 31. 21:00 Szombathely–Alba Fehérvár-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁR

12

Közélet

2021.05.27.

Társasház épül a lebontott Ady Endre utcai épület helyén
A HETILAP

Nagy port kavart az utóbbi hetekben, hogy lebontottak egy épületet a történelmi belvárosban, az Ady Endre utca 16. szám alatt. Hosszas
találgatás folyt arról, vajon mi lesz a helyén,
van-e esély arra, hogy az eredeti épületnek
legalább a homlokzatát megtartsák felújítva,
és illeszkedik-e majd a belváros arculatába az
új épület?

A ház korábban egy ismert és kedvelt fehérvári tanárnőé volt, akinek
színes és tartalmas örökségét –
legalábbis ami az ingóságokat illeti
– sikerült megmenteni különböző
helyi intézmények számára.

A lebontás meg is történt. Kérdésünkre az építtető cég vezetője,
Veszeli Ferenc megerősítette: egy
hétlakásos társasház épül a helyszínen. Részletekbe nem bocsátkozott, a
jövőt egyelőre látványterv érzékelteti.
Ami persze valakinek tetszik,
valakinek nem. Sokan adtak
hangot azon véleményüknek, hogy
szívesen látták volna eredeti pompájában a régi épületet. Kíváncsiak
voltunk, mit mond a szakember,
érdemes-e, lehetséges-e belevágni
egyáltalán efféle helyreállításba?
Szalay Ákos székesfehérvári
építész több nézőpontból is igyekezett megvilágítani számunkra

Illusztráció: ingatlan.com

Kovács V. Orsolya

Így néznek majd ki az udvarra néző lakások a látványterv szerint

jól sikerüljön, magas szinten képzett építészre van szükség: „Persze
meg lehet hagyni az eredeti szerkezetet
vagy annak egy részét, és így felújítani, esetleg bizonyos részleteket korhű
vagy modern részekkel kiegészíteni. Kivitelezői szempontból ilyen esetekben
az jelentheti a problémát, hogy bár az

Az Ady Endre utcai épület a bontás előtt

Egy jó példa régi és új találkozására a Malom
utcában...

... és egy közutálatnak örvendő elrettentő
példa a Jókai utcában

Szalay Ákos hozzátette: építészszemmel több megoldást is lát a
hasonló épületek megmentésére.
Ezek közül a beruházó számára az
a legegyszerűbb, ha a homlokzat
kerül csak visszaépítésre korszerűbb anyagokkal, a mögöttes tartalom már modern. Ahhoz, hogy ez

épület statikailag szemre nem mutatott
jelentős problémát, viszont a műszeres vizsgálatok csak igen költségesen
helyrehozható szerkezeteket jeleztek.
A másik fő probléma a vízszigetelés,
de erre is vannak elég jól alkalmazható
hagyományos és korszerű megoldások.
Én biztosan nekiálltam volna!”

Illusztráció: ingatlan.com

a lehetőségeket: „A szakmában is
hasonló arányban oszlanak meg a
vélemények, ahogy azt a közösségi
felületeken tapasztaljuk: körülbelül
nyolcvan százalék megmentené, és
húsz százalék mondja azt, hogy mint
minden tárgynak, egy épületnek is
megvan a maga életciklusa, ami után
egyszerűen újat kell építeni. Igaz,
hogy ez nem volt egy kiemelkedő
kvalitású épület, viszont mivel Fehérváron gyakorlatilag a történelmi
belvároson kívül a hasonló épületek
kilencvenöt százalékát porig rombolták a hatvanas-hetvenes években, így

Fotó: Kiss László

De hogy kerülhetett teljes egészében lebontásra egy ilyen patinás
épület, és mi lesz a sorsa? Utánajártunk!
Megkeresésünkre a Fejér Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztályától a
következő tájékoztatást kaptuk:
„Az Ady Endre utca 16. szám alatti
egykori épület helyi és egyedi műemléki
védelem alatt nem állt. Az épületre Székesfehérvár jegyzője bontási engedélyt
adott ki, majd a Fejér Megyei Kormányhivatal az ingatlanon többlakásos
lakóépület építését engedélyezte.”

Elindult az építkezés

Fotó: Simon Erika

Fotó: Szalay Ákos

Fotó: Szalay Ákos

szerintem abba kellene kapaszkodni,
ami maradt! Ha beruházói oldalról
nézem, akkor egy ilyen helyreállításánál le kell mondani a haszon
jelentős részéről, viszont a megmentett érték mindenért kárpótol. Igaz,
ehhez igazi lokálpatriótának kell
lenni!”

Az épülő ház utcafronti látványterve

Közéleti hetilap
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Vakler Lajos

Beneda Attila, az EMMI családpolitikáért felelős helyettes államtitkára
megerősítette, hogy a szaktárca
kiemelt figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását: „A demencia
az egyik legveszélyesebb, legjobban
rejtőző kórkép, ami mára népegészségügyi problémává változott az életkor
kitolódásával. Nagyon fontos, hogy
társadalmi összefogásban tudjunk
ehhez a kérdéshez közelíteni. Fontos az
állam szerepvállalása: a kulturális, az
egészségügyi és a családügyi ágazattal
együtt dolgozunk ebben a kérdéskörben. Fontos a civilszervezetek és az
egyház szerepvállalása is abban, hogy
támogatni tudjuk a családokat, hiszen
ez egy olyan kórkép, mely a beteget és
a beteg hozzátartozóit is egyre fokozódó mértékben érinti.”
Székesfehérvár önkormányzata
képviseletében Östör Annamária
egészségügyi tanácsnok adott
tájékoztatást az önkormányzat

Fotó: Simon Erika

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartotta zárórendezvényét az Inda projekt
szervezőcsapata és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Katolikus Szeretetszolgálat segítő munkatársainak részvételével, a
demenciához kapcsolódó projektek állásáról, a
program jövőjéről.

Beneda Attila helyettes államtitkár köszönetet mondott a programok szervezőinek

szerepvállalásáról: „Nagyon örültünk
a lehetőségnek, hogy Székesfehérvárra
jött ez a program, hiszen bármilyen
erős a város gazdasága, mindig az
emberi oldal számít! Hogy milyen az
itt lakók egészsége, hogy a közösség
miként tud gondoskodni azokról, akik
részt vettek a város felvirágoztatásában. Fontos, hogy mellettük álljunk,
amikor szorult helyzetbe kerülnek.

Ezért örültünk a kezdeményezésnek,
és igyekeztünk a város lehetőségeivel
segíteni. Az Egészségfejlesztési Iroda
és a Humán Szolgáltató Intézet is részt
vett a program kiteljesítésében.”
Spányi Antal megyés püspök a Katolikus Szeretetszolgálat szociális
szerepvállalásán belül a demenciával élőkről való gondoskodás
fontosságát hangsúlyozta: „Amikor

arról beszélünk, hogy szeretettel kell
egymás felé fordulnunk, egymás terhét
viselnünk, az nem maradhat csak
puszta szó, azt tettekkel kell igazolni! A demencia időszaka az életkor
hosszabbodásával egyre több embert
érint, és nemcsak azokat, akik ebben a
betegségben, ebben az állapotban kell,
hogy éljenek, hanem a hozzátartozókat
is. Szeretnénk azokon is segíteni, akik
ebben az állapotban kell, hogy töltsék
életük hátralévő részét, hogy érezzék:
szeretik őket, gondoskodnak róluk. De
az is fontos, hogy a családtagok, akik
szeretettel veszik őket körül, pontosan
tudják, mi ez az állapot, és megfelelően
tudjanak hozzáállni.”
A találkozón megerősítést nyert,
hogy a cél a prevenció és a korai
felismerés elősegítése, valamint
a családokat olyan ismeretekhez
juttatni, hogy a mindennapokban
gyakorlati segítséget nyújtshassanak a demenciában élők számára
– emelte ki Radnainé Egervári Ágnes, a program szakmai vezetője:
„Az Inda program mindannak a szakmai elképzelésnek a megvalósításában
segített, amelyen a szociális szakág
szakemberei már 2014 óta dolgoznak.
Az ország hat településén évente
tizenkét alkalommal, húsz-harminc
család számára indítottunk tudásbővítő sorozatot.”

Nagykorúság Krisztusban pünkösd vasárnapján
Lugosi Balázs

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Móri u. 8. szám alatti irodaépület:

Az újonnan épült irodaépület külön bejáratú alsó szintjét kínáljuk
bérbeadásra.
Az ingatlanrész alapterülete összesen 89 m2, melyben két
irodahelyiség, előtér, váróhelyiség, konyharész, és mosdóhelyiségek
kerültek kialakításra.
A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
Az áram- és vízfogyasztás almérő órák, a fűtés légköbméter
alapján, utólagosan kerül tovább számlázásra.

Székesfehérvár plébániáiról érkező fiataloknak
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Spányi
Antal megyés püspök pünkösd vasárnapján a
Prohászka-templomban.

„Ti most már egészen az egyházhoz
tartoztok! Rátok van bízva az egyház
hitkincse, rátok van bízva a keresztény
kultúra, amit mi is úgy örököltünk
nagyszüleinktől, eleinktől. Amit nektek
is továbbadtak szüleitek, és nektek is
tovább kell adnotok gyermekeiteknek!”
– hívta fel a bérmálkozók figyelmét
a főpásztor, majd így folytatta:

„Megmaradni, hűségben maradni, Isten felé eljutni, és másokat is elvinni –
nem gondolhatjuk, hogy ez valamikor
is könnyű volt! Az apostoloknak sem
volt könnyű. Pedig ők magától Jézustól
tanulták a hittant, Jézus saját példáján
mutatta meg nekik, hogy mit jelent
kereszténynek lenni!”
A szentbeszéd után kezdődött a
bérmálás szertartása. Elhangzott a
keresztségi fogadalom megújítása
és a püspöki ima, majd a főpásztor
a bérmálkozók fejére tette a kezét,
és megkente őket krizmával, azaz
a nagycsütörtökön felszentelt
olajjal.

Érdeklődés:

Fotó: Lugosi Balázs

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

Felnőttként is igent mondtak az egyházra
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Novák Rita
Rajki Péter 2005 óta dolgozik a Köfém
Keréktermék-gyáregységében termelésvezető
mérnökként. A munka mellett legszívesebben a
hobbijának él: szőlőtermeléssel és borkészítéssel foglalkozik Fehérvárcsurgón. Kis
borospincéjében pogácsával és saját készítésű
borával várt bennünket.

2021.05.27.

Csapatban az erő!
jelenti, hogy csak annyit igyunk,
amennyi az egészségnek jót tesz.
Valakinél ez egy deci, van akinél
kettő, és olyan is, akinél három.
Szervezete válogatja.
Mivel a móri borvidéken vagyunk,
gyanítom, hogy a fehérborra esküszik!
A fehérborok jellegzetesen jobbak
ezen a környéken, és a talajadottságok miatt itt nehéz is lenne
vörösbort termelni. Viszonylag
savasak a boraink. Méltán híres a
móri ezerjó, és nagy jövőt jósolok a generosa fajtának is, ami a
tramini és az ezerjó keresztezéséből származik. Tálos Tamás és

Képek: Németh-Nagy Róbert

A bor fröccsnek vagy inkább tisztán
jó?
Én azt mondom, hogy inkább tisztán, de csak mértékkel! Ahogyan a
pannonhalmi apátoktól tanultuk:
csak egy heminányit igyunk! Ez azt

Portré

Rajki Péter termelésvezető mérnök és borász

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSM
modullal ellátott beléptetőrendszer működik.
Garázs:
A Honvéd u. 3/A szám alatti teremgarázsban 15 m2 alapterületű
teremgarázs beálló bérelhető.
BVM garázsok
• Lövölde u. 1/A 15 m2 garázs
• Lövölde u. 10. 15 m2 garázs
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:
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

Sáfrán András hozta be a borvidékre.
Honnan a bor iránti tisztelete és
szeretete?
Vas megyéből származom. A
szüleimmel volt egy ötezer-ötszáz
négyzetméteres birtokunk – én
ott nőttem fel a szőlőben. Amikor
gyerek voltam, a szüleim letettek
egy pokrócra, és mindig vittek
arrébb, amerre éppen dolgoztak a
szőlőben. Ezáltal megkedveltem én
is a szőlőművelést. Sajnos szüleim
korán meghaltak, így rám maradt
a feladat. Igyekeztem átvenni, és
én is szeretném majd továbbadni a
gyerekeimnek!
Mit ad önnek a hivatása és a hobbija?
Rengeteg baráti kapcsolatot: a borrendek tagjaival gyakran összejárunk, és a munkahelyi kollégáknak
is szoktam bormustrát tartani.
Amikor elkészülnek az első borok,
a művelődési házban kibérelünk
egy termet, rendelünk vacsorát,
és végigkóstoljuk a logisztikai
csapattal, a vámcsapattal a termést.
Mindenki elmondja, hogy egy adott
tétel miért ízlik vagy miért nem
ízlik neki. Nagyon jó hangulatú
beszélgetésbe torkollik ez, csapatépítésnek is kiváló!
Melyek a munkában és a magánéletben is fontos értékek az Ön számára?

Szeretettel kell gondozni a szőlőt annak érdekében, hogy ízletes kézműves bor kerüljön az
ünnepi asztalra!

A csapatmunka: dolgozzunk
egymásért! Ha csapatban nekiállunk valamit végrehajtani, annak
eredménye is lesz. Egynek minden
nagyon nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen, így ha kitűzünk egy célt
magunk elé, és összefogunk, akkor
bármit meg lehet csinálni!

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Kijöttek a gödörből!

Somos Zoltán

Fotó: Peka Roland (albakezi.hu)

Gödörben volt, de érdi győzelmével kikapaszkodott belőle az Alba Fehérvár KC. A fehérvári
kézilabdások ezzel biztosították a bennmaradást az első osztályban, és felszabadultan
játszhattak a bajnokesélyes Fradi ellen.

„A Balatonboglár elleni hazai mérkőzés
nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nagyon mélyen voltunk, de
csapatként ki tudtunk jönni a gödörből.
Az érdi győzelem megmutatta a csapat
erejét, hogy igenis tudunk küzdeni és
harcolni!”
Józsa Krisztián vezetőedző értékelte
így a létfontosságú meccset, melyet
29-25-re nyert meg idegenben az
Alba. Töpfner Alexandra tizenegy
góllal vette ki a részét a sikerből,
amely azt is jelentette, hogy a
maradék két mérkőzésen már nem
kell a kiesés miatt izgulni. Persze
szezon előtt erre nem is gondolt
senki, de a hektikus idény végén
veszélyes helyre sodródott a csapat.
Érden azonban biztosította helyét
az élvonalban, a Ferencváros ellen
pedig már nyugodtan játszhatott. A
bajnoki cím várományosa érvényesítette a papírformát, 31-20-ra nyert
kedden Fehérváron, de ezúttal nem
lehetett panasz a mieinkre. Főleg
a második félidőben, amikor csak

Józsa Krisztián a legutóbbi két meccsen elégedett lehetett a csapattal

eggyel lőttek kevesebbet a hazaiak,
mint a világszínvonalat képviselő
ellenfelük.
„Nem volt kérdés a meccs előtt, hogy
ki nyer. Szerettük volna megnehezíteni
a Ferencváros dolgát, ezért kitűztünk

részfeladatokat, amiket sikerült is
megvalósítani. A támadójátékban az
egyéni képzéseken gyakorolt feladatokat kellett megvalósítani – ez sikerült.
Bíztam benne, hogy a fiatalok jól fognak játszani – ez is teljesült – illetve a

Rock ’n’ roll futás tizenhatodszor
Idén immár tizenhatodik alkalommal rendezi
meg Kaufer Tamás a Vérteskozma Rock ’n’ Roll
Futást, mely a járványhelyzet miatt nemcsak a
szokásos erdei környezetben, hanem online is
teljesíthető lesz.

kapusteljesítményben is voltak biztató
periódusok!” – értékelt a meccs után
a vezetőedző.
A dicsért fiatalok közül kiemelkedett a nyolc gólt szerző Gerháth
Kincső, aki nem először igazolta,
hogy sokra hivatott játékos. Rajta
is érezni lehetett, hogy lekerült a
teher a vállairól, bár azt mondja,
még maradt fontos feladat erre
a szezonra. Az utolsó meccsen,
vasárnap, Szombathelyen győzelemmel zárná a bajnokságot
az Alba: „Voltak részfeladatok a
Fradi ellen, amiket megoldottunk, de
leginkább arra volt jó ez a mérkőzés,
hogy a vasárnapi rangadót pozitív
hangulatban kezdhessük. A Szombathelynek nagyon fontos lesz az a
meccs, de részünkről is meglesz a kellő alázat. Arra számítok, hogy abból
a találkozóból is jól jövünk ki, ahogy
az érdiből!” Gerháth hozzátette:
a járvány, a leállások miatt csak
a rendkívül hosszú és fárasztó
szezon végére jutott el oda, hogy
többször tud megbízható teljesítményt nyújtani, de nem lehet más
célja, mint hogy ezt állandósítva
meghatározó játékos legyen a
magyar bajnokságban.
Az Alba pedig a hozzá hasonló
tehetségekkel ősztől talán nyugodtabb idény elé néz!

Bronzérmes rögbisek

választják, június 13-án a vérteskozmai turistaháztól indulva lesz
lehetőségük teljesíteni a választott
egy, öt vagy tizenöt kilométeres
távok valamelyikét. A virtuális
futók június 13-ig bármikor, bárhol
teljesíthetik a távot, amire beneveznek.
A teljesítményt a szervezők díjazzák
is: a vérteskozmai tizenöt kilométeres táv minden résztvevője emblémázott pólót, érmet és befutócsomagot, az öt kilométeres táv
teljesítői érmet kapnak.

Somos Zoltán
Az Esztergomban rendezett utolsó fordulót
követően a Fehérvár Rugby Club női csapata
ismét dobogóra állhatott. A tornarendszerű
bajnokságban a terhelés igazodott az olimpián
két nap alatt lezajló megmérettetéshez.

Három meccset játszott az esztergomi tornán a fehérvári klub, ebből
egyet megnyerve szerezte meg a
bronzérmet. A Budapesti Medvék
csapata 24-5-re verte őket. A fővárosiak nem kockáztatták bajnoki
elsőségüket, a legjobb felállásban
játszottak. Ez azt jelentette, hogy a
felnőtteket felvonultató ellenfél küz-

dött a Fehérvár utánpótlás-játékosokból álló csapatával. Ezt követően
az Esztergom 22-7-re nyert a mieink
ellen, főleg a gyors egyéni futásoknak köszönhetően. A harmadik
meccsen azonban a Fehérvár mellett
szólt a papírforma, és ennek megfelelően 24-5-re nyertek is a mieink
a nagykőrösi Honfoglalók ellen.
Ezzel meglett a bronzérem az
Oláh Dorottya, Boda Eszter, Völgyi
Virág, Jakubecz Lili, Takács Kata,
Kiss Virág, Pap Helga, Nagy Dóra
alkotta Fehérvár Rugby Clubnak.
További dicsőség, hogy Pap, Völgyi
és Oláh a magyar válogatottban is
szerepelhet.

Fotó: Kaufer Tamás

A vérteskozmai futást 2021-ben is
megtartja Kaufer Tamás, sőt a futás
szerelmesei a kiszemelt távokat
ezúttal Vérteskozmán és virtuálisan is teljesíthetik! Azoknak, akik
a csodálatos erdei környezetet

Sapkára, kesztyűre nem, erőre, jókedvre szükség lesz júniusban!
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Fotó: Fehérvár Rugby Club

Kaiser Tamás

FEHÉRVÁR

sport

Fiatal együttes a fehérvári, még sok jó eredményt érhet el a jövőben!

