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„Ne féljetek” – Szent István üzenete az ezeréves városnak
Változik a tér, az idő szalad, de van, ami 
állandó. Első szent királyunk is ebben hitt, 
amikor a magyar állam alapjait lerakta, sőt 
akkor sem vált reményvesztetté, amikor már 
világosan látta: nincs utódja, akinek átad-
hatná élete munkáját. Ez a hit volt az, amely 
az elmúlt ezer évben megőrizte városunkat, 
országunkat, nyelvünket, történelmünket, 
azt, hogy most itt vagyunk, és újra és újra 
megemlékezhetünk gyökereinkről. Ennek a 
hitnek a titkáról beszélgettem Spányi Antal 
megyéspüspökkel.

Az augusztus 20-ai ünnep előtt 
van egy nagyon fontos megem-
lékezés Szent István ország-fel-
ajánlásáról. Ennek kapcsán 
joggal merülhet fel a múltba 
tekintőben a kérdés: mi indít-
hatott egy királyt arra, hogy 
országát Szűz Mária oltalmába 
ajánlja?

Szent Istvánnak egészen sajátos 
szerepe van a magyar történe-
lemben. Részben a keresztény 
magyar államnak a megalapítója, 
részben pedig a keresztény hitnek 
az elterjesztője. Őneki jutott osz-
tályrészül az, hogy megszervezze 
a magyar közigazgatást, a magyar 
államrendet, az egyházmegyéket 
– ezeknek legalábbis a kezde-
tét, amiket a történelem során 
mindig bővítettek. Ezek a királyi 
feladatok közé tartoztak, de neki, 
mint hívő, mélyen vallásos, hitét 
élő embernek fontos volt, hogy 
azt, ami az ő lelkének a gazdagsá-
gát jelentette, a hitét, tovább tudja 
adni, meg tudja osztani a magya-
rokkal. Ezért hívatott hittérítőket, 
Szent Gellért püspököt, és ezért 
igyekezett olyan papokkal ellátni 
a magyar népet, akik életük pél-
dájával és imádságaikkal képesek 
az embereket a Jóisten felé segí-
teni. Ez nagyon nehéz munka, 
mint ahogy nyilván a keresztény 
állam megalapítása is keservesen 
nehéz munka volt. Szent István 
arra törekedett, hogy egy olyan 
országot alapítson, amelyben igaz 
magyarok igaz keresztényként 
élnek. Megvolt a reménye, hogy 
ez sikerülni fog, amikor Szent 
Imrében látta a méltó utódot. 
Imre sajnos éppen a korona, a 
királyi méltóság gyakorlásának 
átvétele előtti napokban lelte 
halálát. Ott maradt egy örege-
dő király, akinek azzal kellett 
szembesülni, hogy bár körülöt-
te vannak kiváló emberek, jó 
keresztények, de ők többnyire 
német földről jött lovagok. 
Ugyanakkor vannak magyarok, 
akik becsületes, tisztességes em-
berek, de akiket a kereszténység 
még nem érintett meg egészen. 
Mitévő legyen? Kereste az utódot, 
aki Szent Imrében megadatott 
neki, de akit a sors elszólított 
mellőle, és végül egy addig példa 
nélküli gesztussal oldotta meg 
ezt a dilemmát. Nem keresett 
politikai szövetségest sem jobbra, 
sem balra: nem kereste Bizánc, 
nem kereste Róma kegyét. Nem 
keresett másféle politikai szövet-
séget, hanem azt mondta, hogy 

LászLó-Takács kriszTina

Szent István szarkofágja

A nagyméretű, budai fehér mészkő-
ből faragott koporsót - eredetileg 
római szarkofág volt -három oldalról 
díszítették, míg a negyedik díszítet-
lenül maradt. Elülső keskeny oldalán 
gazdag tagozású keretben repülő 
szárnyas angyal lebeg, kezében pólyás 
csecsemővel, aki a halott elszálló 
lelkét jelképezi. A két hosszú oldal 
hármas szalagfonatokkal, rozettákkal 
és oszlopokkal díszített mezői közepén 
egy-egy hatszárnyú kerub áll. A két 
oldal nem egyforma: a bal oldalit a 
szélén kétfelől stilizált életfa zárja le. 
A szarkofágot 1803-ban találták meg a 
romok eltakarításakor. 1814-ben Bu-
dapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba 
szállították, ahonnan 1936-ban került 
vissza Székesfehérvárra. El kell időzni a részletekben

nem tudom továbbvinni, nincs 
erőm, elértem életem végéig. Kire 
bízzam azt, amit egész életemben 
építettem, amiért dolgoztam? 
Máriának ajánlom. Akkor lépett 
az általa építtetett templomba – 
talán a mai Szent Imre templom 
helyén álló palotából indult –, 
és gondolom, hogy Szent Imre 
sírjához térdelhetett, ahol nagyon 
sok zarándok megfordult később 
is. Odatérdelt fia sírjához, és ott 
tehette meg ezt a fölajánlást, amit 

elfogadni és persze különösen az 
édesanyját, hiszen az emberhez 
legközelebb az édesanyja áll. A 
keresztény emberhez Krisztus 
után a legközelebb Mária áll. 
Amikor Krisztust nagypénteken 
keresztre feszítették, nagyjából 
magára maradt, csak néhány 
ember volt a kereszt tövében: 
Mária, Mária Magdolna, Szent 
János apostol – őket tudjuk 
biztosan a Szentírás szerint. 
Jézus a kereszten haláltusájában 

szeretetével óvja és vigyázza az 
életünket. Olyan ez, mint amikor 
egy édesanya óvja a gyermekét, 
ápolja, ha beteg, ellátja a gyermek 
körüli feladatokat, segíti, amikor 
nehézségekkel küzd. Visszate-
kintve arra az ezer évre, amely 
mögöttünk van, azt kell látnunk, 
hogy a magyarságnál számban, 
katonai erőben sokkal kiválóbb, 
nagyobb nemzetek eltűntek a 
történelem süllyesztőjében. Az a 
bizonyos sír, amiről Vörösmarty 
jövendöl pesszimista hangulatá-
ban, és amely valóság lehetett vol-
na a mi számunkra is, nem nyelt 
el bennünket. Mi itt vagyunk, és 
erre nincs racionális magyarázat. 
Erre egyedüli magyarázatként 
azt látom és fogadom el, hogy ez 
Mária imádsága, Mária oltalma, 
Mária segítsége. A hívő ember 
sokszor megtapasztalja az égiek 
közbenjárását. Lehet, hogy más-
valaki azt mondja, hogy véletlen 
volt, szerencsém volt, de örökké 
nincs az embernek szerencsé-
je, nem mindig jönnek össze a 
véletlenek. Én azt mondom, hogy 
hittel nézve az életemet: az égiek 
törődnek velünk, Mária segít 
bennünket, és én hálás vagyok 
Szent Istvánnak, hogy Máriának 
ajánlott bennünket. Ez olyan 
fontos tett volt, hogy amikor 

évente mi is megújítunk, hogy 
magunkat, az országot, az egész 
kereszténységet Mária oltalmába 
helyezzük. Szent István az egyik 
legmeghatározóbb személyisége a 
magyaroknak, és én meg vagyok 
róla győződve, hogy ez az augusz-
tus 14-i fölajánlás a legfontosabb 
tette volt.  

Azóta nevezzük magunkat Má-
ria országának. A történelem 
során voltak, és ma is vannak 
mozgalmak, amelyek zászló-
jukra tűzik a „Regnum Mari-
anum”-ot. Mit jelent az, hogy 
Mária országa vagyunk?

A keresztény ember számára a 
Boldogságos Szűz Mária egy egé-
szen különleges helyet tölt be. Ha 
énnekem van egy barátom, akkor 
igyekszem a barátom családját is 

letekintve látta Máriát és Jánost, 
azt a tanítványt, akit szeretett 
– ahogy az Evangélium írja. A 
keresztről letekintve mondta: 
„Íme a te anyád, íme a te fiad.” Ez 
nemcsak Jánosra vonatkozott, 
hanem minden hívő emberre. 
Krisztus tehát mindannyiunkat 
Máriára bízott, és mindannyiun-
kat Mária szeretetébe ajánlott. 
Ha úgy tetszik, ez a lelki vég-
rendelete bizonyos értelemben. 
Éppen ezért Mária nagyon közel 
áll a keresztény hívő emberhez. 
Amikor mi azt mondjuk, hogy 
„Regnum Marianum”, azaz Mária 
oltalmában vagyunk, akkor ezzel 
azt akarjuk kifejezni, hogy Mári-
ának az anyai szeretetére bíztuk 
magunkat. Ő imádkozik értünk, 
ő közbenjár értünk, a maga anyai 

erre rádöbbentek más nemzetek 
uralkodói, akkor Szent István 
példája nyomán igyekeztek ők 
is magukat Máriának ajánlani. 
Első királyunk korát meghaladó, 
megelőző gesztust tett, hitből 
fakadó gesztust tett, ami – én úgy 
gondolom – a mai napig megtart. 
Csak rajtunk múlik, hogy ehhez 
a szövetséghez, amit Szent István 
kötött Máriával, hűségesek ma-
radunk-e elegendő számban. Ha 
igen, akkor azt hiszem, nem kell 
félnünk a jövőtől sem.

Mondhatjuk, hogy Szent István 
üzenete számunkra ma az  lehet, 
hogy nem kell félnünk?

Úgy gondolom, hogy Szent István 
életének ez az egyik legfonto-
sabb üzenete. Az egész keresz-
ténységnek az üzenete ez. Jézus 
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„Ne féljetek” – Szent István üzenete az ezeréves városnak
Magyarországon a Szent István által 
lerakott keresztény államalapoktól 
kezdve nagy tisztelet övezte  Szűz 
Máriát. Első szent királyunk avatta 
ünneppé Nagyboldogasszony napját, 
erre a napra, azaz augusztus 15-re hívta 
össze Fehérvárra a királyi tanácsot és 
tartott törvénykezést. Élete vége felé, 
betegen, utód nélkül maradva ezen a 
napon ajánlotta fel az országot Szűz 
Máriának, majd 1038-ban ezen a napon 
halt meg. A maga nemében páratlan 
felajánlás nyomán a magyar történelem 
folyamán a közjogban is érvényesült 
a Regnum Marianum-eszme, eszerint 
Magyarország Mária országa. Léteznek 
olyan Mária-ábrázolások, amelyeken a 
Szent Szűz fején a magyar korona van - 
ez egyedülálló a világon, hiszen a világ 
királynéjának nemzeti koronával való 
ábrázolása pápai szinten hivatalosan 
elismerve, kizárólag csak a magyar 
Szent Koronával történhet.A márianosztrai kegykép

legkiválóbb követője. Nem kell 
félnünk, mert az a szikla alap, 
amire az Evangéliumban Krisztus 
az egyházát alapítja. Magyaror-
szágnak is, a magyar megmara-
dásnak is szikla alapja lehet.

Tizenhárom éve püspök Székes-
fehérváron, előtte mindig Buda-
pesten ünnepelte az augusztusi 
Szent István-i napokat. Hozzá-
tesz az valamit, hogy itt, Szent 
István városában, a középkori 
bazilika alapjain emlékezünk 
meg királyunkról?

Nagyon szép emlékeket őrzök a 
budapesti Szent István ünnep-
ségekről, azokról a megemléke-
zésekről, amelyeken részt venni 
most is kötelességem. Hiszen 
az egyházi szervezet úgy épül 
fel, hogy a püspökségek egy-egy 
érsekséghez tartoznak, így az 
esztergomi érsekhez tartozik 
a székesfehérvári püspökség 
is, Szent István idejétől kezdve 
Fehérvár az esztergomi érsek 
fennhatósága alá tartozott. Így 
kötelességem augusztus 20-án 
a budapesti körmeneten részt 
venni. Mégis a fő ünnep számom-
ra Székesfehérváron a délelőtti 
szentmise: a kenyérszentelés, az 
imádság, az ereklye jelenlétében. 
Ezek azért fontosak, mert itt azt 
a földet érintjük, oda lépünk, 

ahol Szent István is élt, ahová 
Szent István is lépett. Nekünk 
itt Ugrits Tamás atyával, ebben a 
Püspöki palotában, azt hiszem a 
legnagyobb élményünk az, hogy 
a Püspöki palota Szent István 
templomának romjaira épült. 
Tehát mi ott élhetünk, ahol vala-
ha Szent István imádkozott; egy 
olyan helyen, ami Szent István 
számára különlegesen fontos volt. 
Érezzük szent királyunknak ezt a 
lelki, virtuális, spirituális jelenlé-
tét, megtapasztaljuk az ő lelkisé-
gét. A mi városunk nemcsak  az 
ország történelmi fővárosának 
számít, hanem a magyar szentek 
városa is. Különlegesen szent 
hely: a Városház tér, a Püspöki 
palota, a Szent Imre templom 
és persze a valamikori bazilika 
romjai. Ezek a területek szakrális 
helyek, amelyet szeretnénk, ha 
mindenki a lelkében is érezne, 
megsejtene. Találkozhasson azzal 
a misztériummal, titokkal, amely 
az embert megerősíti és fölemeli, 
amely lélekben és gondolkodás-
módban többletet ad az ember-
nek. Nagyon jó itt Székesfehér-
váron Szent Istvánt ünnepelni, jó 
itt azon a földön élni, lépkedni, 
ahol első szent királyunk és attól 
kezdve minden magyar szent 
megfordult.

Krisztus nagyon sokszor mondja 
az Evangéliumban az apostolok-
nak: „Ne féljetek!” II. János Pál, 
az új szent pápává választásakor 
ezzel köszöntött be: „Ne féljetek!” 
Visszhangzik az ő szava azóta is a 
fülünkben, a lelkünkben, és közel 

ezer évvel ezelőtt Szent István 
is ezt üzente. Nincs mitől félni: 
éljünk hitben, éljünk Máriára 
figyelve, mert Mária Krisztus-
ra mutat, ő azt tanítja nekünk, 
amit Krisztus kér, hiszen Mária 
volt Krisztus legjobb tanítványa, 

Mária kultusz Szent István nyomán
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Musica Sacra, lélekemelő dallamokkal

Gazdagon áradó dallamvilág, titokzatosság, 
érzelmek és szakralitás. Mindez fémjelzi a 
Musica Sacra idei programját, amely kétség-
kívül felemelő élményt nyújt a nagyérde-
műnek. A világhírű Carlo Ponti Jr. karmester 
vezényletével szólal meg Puccini „Messa di 
Gloria” című műve augusztus 18-án a Musica 
Sacra keretében a Nemzeti Emlékhelyen. Az 
egyéni próbák már folyamatosan zajlanak, 
augusztus 14-től pedig dupla próbákkal 
készülnek a nagyszabású eseményre.

A Musica Sacra igazi kuriózum a 
komolyzene kedvelőinek. A mél-
tán népszerű zeneszerző műveit 
a világ legnagyobb színpadainak 
sztárjai tolmácsolásában hallhat-
ják majd. Bár Puccini neve egy-
beforrt az opera fogalmával, több 
vallásos témájú művet is kom-
ponált. Ezek alkotják a Musica 
Sacra programját az idei évben.
„A koncert helyszínéhez, az egyko-

LáTrányi VikTória

Puccini műveit  világsztárok   tolmácsolásában hallhatják majd
ri Nagyboldogasszony-bazilikához 
a szakrális zene a méltó. Így esett 
választásunk Puccini legsikere-
sebb egyházi darabjára. A Messa 
di Gloria az est fő műsorszáma 
lesz. Az opera és az egyházi zene 
Puccininél nagyon mélyen össze-
függ egymással. Nem is lehet őket 
teljesen szétválasztani. Zene-
szerzői munkásságának kezdetén 
Puccini nem véletlenül fordult az 
egyházi zene műfajához. Abban az 
időben ez alkotta a zenei élet ge-
rincét szülővárosában, Luccában. 
Puccini családjában négy muzsi-
kus generáció írt egyházi zenét. 
Így első zenei benyomásai, zenei 
tanulmányai és képzett muzsikus-
ként tett első lépései ugyancsak az 
egyházzal voltak kapcsolatosak. 
Még kisfiúként énekelt a templom-
kórus altszólamában, látogatta az 
egyházi szemináriumot, ötéves 
korától orgonálni tanult édesapja 
irányításával, majd az ő halála 

Puccini: Messa di Gloria

A mű a huszonkét éves Puccini-
vel ismerteti meg a hallgatót. A 
templomi zene kiváló ismerete, s 
későbbi lelkesedése a szimfonikus 
és kamaraműfaj iránt visszatükröző-
dik majdani operáiban.
A Messa di Gloria (A-dúr mise) 
tenor, bariton és basszus szólóra, 
valamint vegyeskarra és zenekarra 
(a szerző eredeti elnevezése szerint 
„Mise négy hangra zenekarral”) 
1880-ban keletkezett, vagyis Pucci-
ni első operáját, A tündéreket három 
évvel megelőzve.

Fo
tó

 fo
rrá

s: 
wi

ki
pe

di
a.

hu

Puccini a karrierjét az egyházi zenének 
elkötelezve indította, és a családjának 
negyedik egyházzenész generációjához 
tartozott

Carlo Ponti Jr. augusztus 16-án érkezik és kezdi meg a közös felkészülést a Musica Sacrára. 
A világhírű karmester lapunknak arról is beszélt, hogy nagyon szeret magyar zenekarokkal 
dolgozni, mert itt tényleg virágzik a klasszikus zenei kultúra. 

elérjenek a koncertkész állapo-
tig. „Mindegyik kar külön-külön 
gyakorolt, amit a szólampróbák 
követtek. Drahos Béla, a Musica 
Sacra zenei igazgatója segíti az 
ő felkészítésüket is. Előkészíti a 
kórusok egységes megszólalását, 
ő tartja a zenekar első próbáit, 
hogy a karmester, Carlo Ponti már 
technikai problémákkal ne szembe-
süljön, csak a zenei megoldásokra 
összpontosíthasson. A koncert 
előtt lesznek a nagy, egyesített pró-
bák külön az énekkarokkal, külön 
a zenekarral, aztán együtt a kórus 
és a zenészek, végül csatlakoznak a 
szólisták. Augusztus 14-től dupla 
próbákkal készülünk majd a Musi-
ca Sacrára” – árulta el lapunknak 
ifj. Major István.

után a gyermek Puccini tízéves ko-
rától segített a családnak, a bencés 
templom orgonistájaként keresve 
kenyerét. Kiskorától fogva termé-
szetes volt számára az éneklés és 
a komponálás. Azt mindenképp 
szeretném kiemelni, hogy Puccini-t 
olyan zenei stílus, olyan hangvétel 
jellemzi, ami széles körben kedvelt. 
Azok is szeretik a dallamvilágát, 
akik esetleg ritkán járnak komoly-
zenei koncertre, de ha meghallják 
például a Nessun Dormát, rögtön 
felismerik és imádják. Puccinit 
játszani óriási élmény a zenésznek. 
Annak is nagyon örülök, hogy Car-
lo Ponti Jr. elvállalta ezt a felkérést. 
A program kapcsán sok időt töl-
töttünk együtt, készülünk, beszél-
getünk a szakmai elképzeléseiről. 
Régóta ismerem és jó kapcsolatban 
vagyok vele, hiszen együtt tanul-
tunk Bécsben. A zenekar számára 
is megtisztelő lesz vele dolgozni. 
Az újságírók gyakran Sophia Loren 
fiaként írnak róla, de örülnék, ha 
Fehérváron nem csak az Oscar-dí-
jas szülők gyermekét látnák benne, 
hanem a tehetséges művészt. Carlo 
a Los Angeles-i Virtuózok alapító-
ja, művészeti vezetője, 2000 óta az 
Orosz Nemzeti Zenekar állandó 
vendégkarmestere. Biztos vagyok 
benne, hogy a közönség is fan-
tasztikus élményekkel gazdagodik 
majd, hiszen ez a gyönyörűséges 
muzsika káprázatos” – mondta el 
ifj. Major István az Alba Regia 
Szimfonikus zenekar igazgatója. 
– „Nagyon nagy öröm számomra, 
hogy Carlo elvállalta ezt a felké-
rést.”
Az oratorikus műveknél szokat-
lan ugyan, de ebben a misében 
mégiscsak két férfi énekel. A szó-
listák Kálmándy Mihály és Lász-
ló Boldizsár kiválasztásáról is 
kérdeztük a zenekar igazgatóját. 
„Amikor megkezdtük a program 
összeállítását, akkor a gyakorlati 
eljárás szerint összeállítottuk a leg-
kiválóbb énekművészek névsorát. 
Főleg oratorikus művek esetében 
gyakori, hogy az összeszokott 
előadók mozgósítják egymást. Ez 
történt most is: Kálmándy Mi-
hályt, a Magyar Állami Operaház 
magánénekesét megkerestem, hogy 
szívesen vállalná-e ezt a koncer-
tet. Örömmel mondott igent, és 
javasolta László Boldizsárt, akivel 
sokat dolgoznak együtt. Szívesen 
fogadtam ezt a javaslatot, hiszen 
László Boldizsár neve is szerepelt a 
listámon.”
Az operaénekeseket a több mint 
százéves fehérvári zenekar 
mellett a régió énekkaraiból álló, 
kétszáz fős kórus kíséri. Az Alba 
Regia Vegyeskar, az Ars Musica 
Vegyes Kar, a Primavera Kórus, 
a Dunaújvárosi Vegyeskar, a Pau-
sa kórus, a Várpalotai Bányász 
Kórus, a Vass Lajos Kórus és 
Viadana Kamarakórus tagjai 
már hónapok óta készülnek 
az eseményre. Először egyéni 
próbákkal, majd közös felkészü-
léssel folytatták a munkát, hogy 

A Musica Sacra
koncert augusztus 

18-án 21 órakor lesz 
Székesfehérváron a 

Nemzeti Emlékhelyen.
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Musica Sacra, lélekemelő dallamokkal

A Fehérvár Televízió műsora 2015. augusztus 15-tól augusztus 21-ig
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

2015. 8. 15. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Novák Zsuzsa

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Pati-Nagy	Bence

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Dezső	Tibor
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér - ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Silye	Sándor
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7-ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 45-46. rész (12)  
16:30 Fogadalmi Szentmise 

közvetítése	felvételről	
a Bazilikából

17:40 Székesfehérvári 
Királyi	Napok

	 Ünnepélyes	megnyitó.	

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

Benne:	A	Fény	utca	
felkapcsolása,	köszöntők,	
zenekari	koncertek

18:10 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Molnár Krisztián

18:40 Koronázási Ünnepi Játékok
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Trópusi	hőség	–	Az	év	

modellje – am. sorozat (12)  
20:50 Székesfehérvári 

Királyi	Napok
21:20 Koronázási Ünnepi Játékok
21:40	 Fehéredő	múlt	–	

Kereszttől	a	félholdig	
–	dok.	film	1.	rész

22:30 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 16. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári Beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Molnár Krisztián

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Novák Zsuzsa

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Dezső	Tibor

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából	
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sopozat 47-48. rész 
16:30 Vasas – Videoton FC 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:10 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Vörös Janka
18:40 Koronázási Ünnepi 

Játékok – ismétlés 
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	nagy	

testvér	figyel	(12)	
20:50	Fehéredő	múlt	–	

Uram maradj velem! 
–	dok.	film	2.	rész

21:40 Székesfehérvári 
Királyi	Napok

	 Benne:	A	Fény	utca,	
programok, zenekari 
koncertek

22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hét hírei ismétlése 

2015. 8. 17. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok – ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Vörös Janka

17:00	 Épí-Tech	Magazin	
– ismétlés

17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Burján Orsi
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20	Fehéredő	múlt	–	Áttörő	

fény	–	dok.	film	3.	rész	
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 18. KEDD

00:00 Képes hírek  – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Burján Orsi

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rácz	Lajos
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Pietá Signore – 

Harmonia Albensis
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 19. SZERDA 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rácz	Lajos

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán Péter. Vendég: 
Demeter József

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin
20:00 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál,	
közvetítés a 
Városház	térről	

kb. 22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 8. 20. CSÜTÖRTÖK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Nagy	
Zoltán Péter. Vendég: 
Demeter József

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 III.	Csíki	Versünnep
18:45 Jó estét, Fehérvár! 
19:00 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál:	
Táncra	magyar!

	 Határon	túli	táncegyüttesek	
gálaműsorának	
élő	közvetítése

21:00	 Öreghegyi	Mulatság	2015.
21:40	 Nagyasszonyok
 Benne: Kuti Imréné 

Györköny,	Nádor	
Rudolfné	Hosszúhetény

22:30 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:15 Képes hírek

2015. 8. 21. PÉNTEK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlés

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek   – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Nagy	
Zoltán Péter. Vendég: 
Demeter József

17:00	 Együtt	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Ünnepi	Közgyűlés	

összefoglaló
20:00 Katonazenekari Fesztivál
	 Összefoglaló	a	III.	Fricsay	

Richárd	Regionális	
Katonazenekari 
Fesztiválról.

21:10	 Öreghegyi	
Mulatságok 2015

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
22:10	 Ünnepi	Közgyűlés	

összefoglaló
22:45 Képes hírek – benne égész 

órakor a Híradó ismétlése

Puccini műveit  világsztárok   tolmácsolásában hallhatják majd

László Boldizsárt az ország a Cotton Club Singers frontembereként ismerte meg, ám az utóbbi hét évben az opera műfajában folytatta karrierjét, 
s meghódította az ország és a világ színpadait

Vezényel: Carlo Ponti Jr.

Szólisták:
Kálmándy Mihály és László Boldizsár

Zenei igazgató: Drahos Béla

A művészeket a több mint százéves  
székesfehérvári Alba Regia

Szimfonikus Zenekar
és a régió énekkaraiból álló

Egyesített kórus kíséri.

Primavera Kórus
– karnagy: Horányi Ottilia

Alba Regia Vegyeskar
– karnagy: Kneifel Imre

Pausa kórus
– karnagy: Borbás Károly
Várpalotai Bányász Kórus
– karnagy: Borbás Károly

Viadana Kamarakórus
– karnagy: Kurucz Gergely
Dunaújvárosi Vegyeskar

– karnagy: Horváth Péter András
Vass Lajos Kórus

– karnagy: Fügedi-Bárd Judit
Ars Musica Vegyes Kar

– karnagy: Szabó Adrienn
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Fenséges pillanatok a Szent Sebestyén templomban
Folytatódott a Harmonia Albensis templomi 
koncertsorozata. A tizenharmadik év har-
madik hangversenyének a Szent Sebestyén 
templom adott otthont. A Pieta Signore esten 
az olasz opera géniuszainak nagyszerű művei 
csendültek fel. Stradella, Verdi, Puccini, 
Bellini, és Mascagni örökbecsű alkotásait 
Boross Csilla, a székesfehérvári születésű, ma 
már nemzetközi hírű operaénekes adta elő. 
Közreműködött az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar, az Alba Regia Vegyes Kar és a Prima-
vera Vegyes Kar – vezényelt Medveczky Ádám, 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester.

A koncert előtt ifj. Major István, az 
újjáalakult, immár önálló Alba Re-
gia Szimfonikus Zenekar igazgató-
ja elmondta, számukra rendkívül 
fontos ez a megmérettetés. „Örül 
a szívem, hiszen olyan művészekkel 
dolgozhat együtt a zenekar, mint 
Boross Csilla, aki egyfelől fehérvári 
gyökerekkel rendelkezik, és nagyon 
sokan ismerik a zenekarból és a 
közönség soraiból egyaránt. Örülünk 

VakLer Lajos

annak, hogy igazi világkarriert futott 
be az elmúlt időszakban. A másik 
pedig, hogy karnagyként Medveczky 
Ádám is eljött hozzánk, aki a jelenle-
gi magyar karmesterek doayenje és 
ikonja. Az ő jelenléte biztosíték arra, 
hogy ez az est minden tekintetben 
páratlan lehessen.”
Boross Csilla, aki a tavalyi 
esztendő sikere után ismét 
hazajött hozzánk, különleges 
érzelmi köteléknek tekint egy-
egy székesfehérvári találkozást 
a közönséggel. „Számomra és azt 
hiszem mindannyiunk számára ez a 
koncert, ez a lehetőség olyan, mint 
egy fohász, amely bizonyosan eljut 
majd Istenhez.”
Medveczky Ádám a világ opera-
házainak magyarországi helytar-
tója hangsúlyozta, hogy egy ilyen 
dalest olyan kihívás, amely amel-
lett, hogy az értékmegőrzést szol-
gálja, tesz azért, hogy az énekes, a 
karmester, a zenekar, a kórusok és 
a közönség egyaránt leboruljon a 

A megnyugvás pillanatai. Boross Csilla és Medveczky Ádám egymásra hangolva.

Amikor a varázspálca megvillan...
Az est házigazdái Major István és ifj. Major 
István, még a csodálatos másfél óra előtt

Amikor a fohász meghallgatásra talált

szerzők nagysága előtt. „A próba-
folyamatok meggyőztek arról, hogy 
nem volt hiábavaló az a több mint fél 
évszázad, amit a zenében – és a ze-
néért – eltöltöttem. A fehérvári csa-
pattal minden egyes pillanat élmény 
volt számomra. Biztos vagyok benne, 
hogy az a hivatástudat, amelyet 
megtapasztaltam velük, az előadáson 
is megmutatkozik.”
A vájtfülű klasszikus zene 
rajongói nem csalódtak. Boross 
Csilla megmutatta, miért is lett az 
európai operaszínpadok ünnepelt 
csillaga. Tolmácsolásában drámai 
erővel szólaltatta meg A végzet 
hatalma, a Norma, a Nobucco, és 
a Manon Lescout örök érvényű 
melódiáit. Medveczky Ádám 
sokadszor bizonyította páratlan 
kvalitásait, aranypálcájának 
valamennyi rezdülését követve 
nyújtott maradandó élményt a 
zenekarnak is, akik egyébként is 
életük legjobb formájában játszot-
tak, Krulik Eszter koncertmester, 

elsőhegedűs ihletett segítségével. 
Horányi Ottilia és Kneifel Imre 
tanítványai újra bizonyságot adtak 
arról, hogy Székesfehérvár tovább-
ra is a kórusmuzsika fellegvára. Ez 
egyszer megértéssel fogadhattuk, 
hogy a Szent Sebestyén templom 
áhítatos, méltósággal teli csend-
jét erre a gyönyörűséges estére 
felváltotta a közönség véget nem 
érő ovációja. Boross Csilla fohásza 
megértő lelkekre talált.

Boross Csilla –
A gyökerektől a glóriáig

Van valami varázslat abban, 
amikor itthon énekel.

Csodálatos érzés itthon énekelni, 
hiszen itt születtem, itt tanultam 
meg az alapokat, itt töltöttem a 
gyermekkoromat. Egészen külön-
leges, meleg érzés fog el, amikor 
hazajövök és találkozhatok régi 
pajtásaimmal, iskolatársaimmal.

Ki fedezte fel a tehetségét?

Ez egy érdekes dolog, hiszen én 
Fehérváron zongorázni tanultam. 
Lengyel Viktorné, Klári néni volt 
a tanárom, ő adta az alapvető 
indíttatást az egész életemre. 
Nemcsak mint muzsikus, mint 
ember is tőle kaptam a legtöbbet. 
Énekesként Bányai Erzsébet tanít-
ványa voltam, szolfézs tanárként 
tizennégy éves koromig volt az 
oktatóm. Ekkor kerültem be egy 
országos szolfézs versenyre, ahol 
énekelnem is kellett. Furcsán 
éreztem magam, mert gyanúsan 
nagy boldogságot okozott nekem 
az éneklés. Mindenki kikerekedett 
szemmel hallgatott.

Lenyűgözte a hallgatóságot?
Csuda dolog volt, mert utána ének-
órákat kaptam Erzsi nénitől, meg-
tanultam mindent, amit énekes 
társaim. Egyébként a szolfézsver-
senyt megnyertem, de a zsűriben 
azt mondták, hogy váltsak, mert 
páratlanul szép a hangom. Ekkor 
valami megmozdult bennem, 
mert bár tudtam, hogy erősebb a 
hangom, mint a többieké, arra nem 
gondoltam sohase, hogy valaha 
hivatásszerűen énekeljek.

Maradt zongoristának?
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év alatt is sokat változik az ember, 
a félelem megmaradt, hiszen a 
megfelelni vágyás kényszere nagy 
úr, másfelől pedig nagy örömöt 
éreztem, őszintén mondom, megrá-
zott a bizalom, ami áradt felém.
A szüleimet tizennégy éve elvesz-
tettem s mikor hazajövök, mindig 
szembesülnöm kell a fájdalommal, 
a hiányukkal. Közben meg az 
ismerősök és barátok szeretete, az 
emlékezésen keresztül, nagyon sok 
örömet okoz.

Végezetül, nem kérdést teszek fel, 
csak egy nevet mondok: Medvecz-
ky Ádám.

Ahogy ő fogalmaz, hogy az opera 
szentségét őrizni jöttünk, azt 
senki sem tudná rajta kívül. Ezt a 
koncertet én egyedül vele tudom 

elképzelni. Vele indítottam a pá-
lyámat, a Gara Mária óta számom-
ra több mint egy karmester. Az a 
bensőséges barátság, ami összefűz 
bennünket, amely már-már családi 
apa-lánya viszony, örök. Sajnálom, 
hogy az év 365 napjának 24 óráit 
nem tölthetem azzal, hogy hallga-
tom őt, nézem a kezét és tanulok 
tőle. Az az egyedül álló muzikali-
tás, amivel rendelkezik, számomra 
az alap, maga a boldogság.

tályú zenekarokkal, kiváló tehet-
ségű partnerekkel és kórusokkal. 
Aki ezt még nem élte át, az nem 
tudhatja, hogy mit jelent tomboló 
közönség előtt fellépni.

Kiteljesedett?
Mondhatom, igen. Függetlenül at-
tól, hogy tudomásul vettem, ez egy 
állandó küzdelem, mint minden 
zenei pályaív. Ez a küzdelem azon-
ban megerősít akkor is, amikor át 
kell élnem egy-egy hullámvölgyet. 
Kicsi gyermekkorom óta tudom, 
hogy amikor lent vagyok, innét 
már csak felfelé vezet az út és ez 
magabiztosságot ad.

Van olyan példaképe, akiért a 
világ végére is elmenne?

Vannak olyan operaénekesek, 
akik nekem nagyon fontos 
előképeim, mint Leyla Gencer, 
Leontyne Price, de azt gondolom, 
leginkább a hang minősége és 
formálása vonz. A férfiak közül 
Placido Domingo az, aki olyan dal-
műveket ad elő, olyan technikával, 
ami egészen elképesztő.

Van még szerepálma?
Ezt nagyon sokszor megkérdezték 
tőlem, mindig azt mondtam, hogy 
a Tosca. Aztán elénekeltem. Azóta 
szerepálmom igazán nincsen, 
illetve, talán egyetlen, amit idővel 
szeretnék megvalósítani, hogy 
megmutathassam színészként is, 
hogy mire vagyok képes és az a 
Manon Lescout, hiszen ő egy hosz-
szú utat jár be az ártatlan kislány-
tól a majdnem kurtizánig s a végén 
a megtisztuló magányig. Ez az ív, 
ami igazán foglalkoztat és érdekel.

Milyen szerepek várnak önre?
Jövőre itthon vár rám a Bolygó 
Hollandi és félve mondom ki, 
Izoldát alakíthatom, a Trisztán és 
Izoldában.

Mi volt az első gondolata, amikor 
megérkezett a Harmonia Al-
bensis szervezőinek felkérése?

Tavaly nagyon boldog voltam és 
nagyon féltem hazajönni. Megható 
érzés volt. Most pedig, mivel egy 
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Az ezerfejű Cézár ovációja, tomboló tapsvihara mindennél többet mondott

Az egyesített kórus méltó volt a gyönyörűséges estéhez

Krulik Eszter és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar elvarázsolta  a közönséget

Minden egyes Medveczky könnycsepp drágakő

Igen, tizennégy éves koromban 
konzervatóriumba kerültem 
zongoristaként. Ott történt, hogy 
függetlenül attól, hogy komolyan 
vettem a hangszert, egyre többet 
énekeltem. Toscát, Éjkirálynőjét 
kedvtelésből. Az énekmesterek 
gyakran be-benyitottak, hogy meg-
nézzék, ki az, akit nem ismernek, 
mint énekest. Ilyenkor mondtam, 
hogy én egy egyszerű zongorista 
vagyok, amit persze nem hittek el. 
Végül egyik tanárom, Völler Adél, 
kerek-perec kijelentette, édes gyer-
mekem, márpedig te énekes leszel. 
Így történt, meg is próbáltam, de 
aztán abbahagytam, mert engem 
úgy neveltek, hogy ha valamit 
elkezdek, azt csináljam végig. Így 
aztán befejeztem a zongoratanu-
lást és az éneklést csak a főiskolán 

kezdtem újra. Tehát a zongora dip-
loma után jött a Zeneakadémia.

Egyenes útja vezetett az Opera-
ház színpadára?

Az Opera stúdiójában kezdtem, 
ahol ösztöndíjasként tanultam 
tovább. Ott már éreztük, hogy me-
lengetnek bennünket, figyelnek 
ránk. A berkeken belül tudták, 
hogy kellő szorgalommal jók le-
szünk, hiszen az adottságaink, ma 
már mondhatom, kiemelkedőek 
voltak. Egy év múlva megkaptam 

a Szöktetés a szerájból, Constance 
szerepét és a Hunyadi Lászlóból, 
Gara Máriát is elénekelhettem. 
Úgyhogy hamar eldőlt, hogy 
énekes leszek, hiszen amikor az 
ember belekóstol az opera vilá-
gába, az biztos, hogy soha nem 
engedi el.

Ezt követően az operairodalom 
jószerivel valamennyi rangos női 
főszerepét elénekelhette. Meny-
nyiben változtatta meg az életét, 
hogy a legnagyobb operaházak 
sorban álltak önért?

Nagyon. Itthon tudomásul kellett 
vennem, hogy nem vesznek komo-
lyan, nem kaptam szerepeket. Ez 
évekig így volt. Egy évben, talán 
ha két előadásban szerepelhettem 
az Operaházban. Úgy éreztem, 
hogy így nem lehet fejlődni, ezért 

lépnem kellett. A férjemmel úgy 
döntöttünk, hogy megpróbáljuk 
külföldön, így kerültem először 
a Brnói Operába. Befogadtak, 
főszerepeket kaptam, ezzel együtt 
magabiztosabb lettem, megtanul-
tam küzdeni a jogaimért, a vágya-
imért, megtanultam, hogy soha ne 
adjam föl, és egy olyan közegben 
lettem boldog, ahol megbecsültek. 
Megéreztem, megízleltem a siker 
ízét, szagát, tettem mindezt első 
osztályú karmesterekkel, első osz-
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Szomszédolás a Sóstón
Bográcsgulyás, álomtáncolás és sok-sok zene 
– vidám családi délutánra invitálták Alsóváros, 
Tóváros, Sóstó és az Őrhalmi szőlők lakóit 
augusztus 8-án, szombaton délután a Szárcsa 
utcába. A Sóstói Szomszédolón gulyásfőzésre, 
közös ebédelésre és egy kis délutáni zenés-
táncos, családias  mulatságra hívták a környé-
ken élőket.

„Többéves hagyománya van ennek 
a napnak, amelyet az Alsóvárosi 
Közhasznú Egyesület aktív civiljei 
kezdeményeztek, szerveztek. Koráb-
ban Alsóvárosi Napként rendezték 
meg a városrészi találkozót, hiszen 
Alsóváros önálló körzet volt. 2010 
óta viszont Tóváros, Sóstó és Alsó-
város alkot egy választási körzetet. 
Ekkor gondoltunk arra, igyekszünk 
a körzet teljes lakossága számára 
megteremteni a lehetőséget, hogy 
részt vehessenek ezen a napon, 

Gáspár péTer

A gulyásnak idén is nagy sikere volt

Egy kis történelem

- A Sóstó nevét a vízéről kapta, mert 
sós volt, annak ellenére, hogy a 
Sárvíz édes vize duzzasztotta.

- 1713-ban megvizsgálták a Sóstó 
vizét, amiből kiderült, hogy az édes-
vizet az alkáli só változtatta sóssá.

- A reformkori városszépítő bizottság 
sok energiát fordított a terület 
szépítésére. A szigetet fásították, 
majd a következő évben vendéglőt 
létesítettek. A rendezvények bevéte-
lét a Sóstó gondozására fordították.

- A II. Világháború előtt a tóban 
fürödni is lehetett.

- Az 1970-80-as években a karbantar-
tás hiánya és a szennyvíz közvetlen 
bevezetése miatt felgyorsult a tó 
eliszaposodása.

- A 90-es évektől kezdődően fokoza-
tosan csökkent a Sóstóba bevezetett 
szennyvíz mennyisége. A szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítése, illetve 
bővítése után nem engedtek több 
mechanikailag tisztított szennyvizet 
a tóba.

Megújul a Sóstó

Magyarország Kormányának 
segítségével a város elkezdte a 
Sóstó Természetvédelmi Terület 
rehabilitációját, így 2017-ben már 
megújult környezetben rendez-
hetik meg a Sóstói Szomszédolót. 
Számos közterület és út újul meg a 
munkálatok során, ezért Mészáros 
Attila a környéken élők türelmét és 
megértését kérte.

a lakókat: volt igazi álomtánc, 
majd Tóth Tibor Tibiton régi, 
közismert slágereket adott elő a 
közönség legnagyobb örömére. 
Az ügyeskezűek Magyar Imré-
né Erzsikével gyakorolhatták a 
virágkötés fortélyait. A Vöröske-
reszt jóvoltából egy tál gulyás és 
egy ízes beszélgetés között bárki 
részt vehetett az egészségügyi 
szűréseken. A legkisebbek sem 
unatkoztak, hiszen őket egész 
délután ugráló vár és játszótér 
várta.

Beszélgetésekből, nagy találkozásokból sem volt hiány A gyerekek is élvezték a délutánt

Van, aki forrón és csípősen szereti

ezért változtattuk a nevet Sóstói 
Szomszédolóra” – mondta Mészá-
ros Attila alpolgármester. A te-
rület önkormányzati képviselője 
hozzátette: egy város közössége 
akkor tud összekovácsolódni, ha 
nemcsak a nagy rendezvényeken, 
hanem a városrészi programokon 
is jól tudnak együtt szórakozni.
A városrész nyugdíjas klubjai 
az előkészületekből is kivették 
a részüket. Kun Lászlóné, a 
Sóstói Nyugdíjas Klub elnöke 
kiemelte, minden évben jönnek 
szomszédolni.  Délelőtt segítenek 
a krumplipucolásban, délután pe-
dig beszélgetnek, szórakoznak, 
jól érzik magukat.
A szervezők a korábbi évekhez 
hasonlóan a „szomszédokat” egy 
tál gulyással várták. Négy kon-
dérban rotyogott a hús, a hagy-
ma, a paprika és a paradicsom, 
hogy a városrész családias kerti 
partiján senki se maradjon éhen.
Ebéd után zenés-táncos színpa-
di produkciók szórakoztatták 
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Egy kiállítás, két Szabó
Szabó Noémi és Szabó Melinda, a két tehetsé-
ges alkotó kiállítása nyílt meg a Szent István 
Művelődési Ház Szent Korona Galériájában.

A két, egymástól eltérő és mégis 
hasonló motívumrendszerből 
táplálkozó alkotó intuitív stílusa, 
határozott színvilága, izgalmas 
hangulatú képei egyfajta improvi-
zatív festői norma szerint kalauzol-
nak el bennünket. Bakonyi István, 
József Attila-díjas irodalomtörté-
nész hangulatos megnyitójában 
figyelemreméltó gondolatokat 
fogalmazott meg.
„Az irodalom és a képzőművészet 
testvérmúzsának számít, bár a 
képzőművészetben kevésbé vagyok 
járatos, de naiv, lelkes nézőként ezek 
a képek nagy meglepetést jelentenek 
számomra, annál is inkább, mert 
Melinda, egykori Kodályos tanít-
ványként nem foglalkozott képzőmű-
vészettel, s erről az oldaláról csak 
most ismerhetem meg igazán. Salva-
dor Dali és Gaudi kései utódjának 
tekinthetjük, hiszen az álomvilágból, 
különböző kultúrákból, a biológiából, 
az őstörténetből, az univerzumból 
táplálkozik, és olyan gazdagságot 
mutatnak képei, hogy hosszasan el 
kell időzni előttük. Azt hiszem, hogy 
nehezen szavakba önthető, kifejezhe-
tő üzenete van számunkra.”

VakLer Lajos

Újra itt táncol a világ
Jubilál a Nemzetközi Néptáncfesztivál

Huszadik alkalommal táncol a „világ” Székes-
fehérváron. A Királyi Napok Nemzetközi Nép-
táncfesztivál 20 évvel ezelőtt a Táncház falain 
belül indult útjára. Azóta sokan a szerelmeseivé 
váltak ennek a családias hangulatú, mozgal-
mas, látványos programnak. Vannak, akik a 
színpadi előadásokért rajonganak, vannak, 
akik a különböző bemutatók rabjai és vannak 
olyanok, akik a folkestek megszállottjai. Egy 
biztos: a rendezvény évről évre ezreknek nyújt 
felejthetetlen élményt.

Ha a húsz évet szeretnénk ösz-
szegezni számokban akkor 
elmondható, hogy 135 együttes, 60 
ország, 4500 szereplő fordult meg 
a fesztiválon az elmúlt két évtized-
ben. A jeles alkalomra meghívták 
azokat a csoportokat is, akik már 
az első alkalommal is itt voltak a 
fesztiválon, valamint határon túli 
profi tánccsoportok is itt lesznek.
„Chile, India, Lengyelország, Ma-
lajzia, Oroszország, Szerbia, Tajvan 
csoportjai kaptak meghívást és 
nagyon fontosak idén a határon 

LáTrányi VikTória
„Táncra Magyar”

Augusztus 20-án az Alba Regia 
Táncegyüttes őket kísérő kétszáz 
fiatal néptáncosával és Kárpát-me-
dence legkiválóbb néptáncegyütte-
seivel az Ifjú Szivek Táncszínházzal, 
a Cirkalom Táncegyüttessel, a 
Zselic Táncegyüttessel, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttessel 
és az Alba Regia Táncegyüttes 
tagjaival csatlakoznak a fehérvári 
királyok menetéhez. A zarándoklat 
Szent István sírjához, a Nemzeti 
Emlékhelyre vezet, majd a határon 
túli táncegyüttesek a Táncra Magyar 
esten az emberiség legegyeteme-
sebb nyelvén, zenével és tánccal 
emlékeznek a múltra. Az ünnepséget 
látványos tűzijáték zárja.

Augusztus 19-től gazdag programkínálattal várja a jubiláló néptáncfesztivál a látogatókat. Az 
idei évben is Fehérváron táncol majd a “világ”.

Szabó Noémi és Szabó Melinda különböző egyéniségek de egyvalami azonos bennük: 
tehetségesek

túlról érkező magyar együttesek 
is. A Felvidékről, Erdélyből és a 
Vajdaságból jönnek táncegyüttesek 
Fehérvárra” – mondta el Majoros 
Andor az Alba Regia Táncegyüttes 

művészeti vezetője, fesztiváligazga-
tó. A Városház tér helyett a Zichy 
ligetbe kerülnek a programok. 
Így az fesztivál ligetté alakul és 
központi helyként használják 

Részletes programok, napi 
bontásban és még több 

információ a fellépőkről: 
www.kiralyinapok.hu

a zenepavilont. Idén is lesznek 
gyermekfoglalkozások, belvárosi 
táncszigetek, előadások, folkes-
tek a Malom utcában, a már jól 
megszokott gasztronómiai uta-
zásokkal, valamint gálaműsorok 
nyitják és zárják majd a fesztivált. 
Augusztus 19-én 18 óra 30 perctől 
a nyitófelvonulás egyfajta villám-
csődület lesz, és a tánccsoportok 
az Alba Plaza előtti tértől vezetik a 
közönséget a Zichy ligeti nagyszín-
padhoz, ahol a nyitógálát rendezik 
20 órától. 
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Szabó Melinda különös világa 
minden képzőművészetet kedvelő 
látogató számára vonzó. Alkotásai 
szürreális látásmódja bármennyi-
re is távol állnak a köznapokon 
megszokottól, elgondolkodtatóak, 
hitelesek.
„Az itt látható képek jelentős része az 
elmúlt fél évben született, tulajdon-
képpen egy sorozatot tesznek ki. Ezek 
mellett mutatom be néhány olyan 
korábbi munkámat, amely szintén 
tükrözi a stílusomat. Elsősorban a 
makrobiológia, a geometria, a mesék 
világa inspirálja festményeimet. 
Nagyon sok minden a tudatalatti-
ból jön, nem tervezem képeimet, 
hanem egyszerűen elkezdek festeni. 
Számomra a legfontosabb, amit az 
emberek kiemelnek a munkáimmal 
kapcsolatban, az a színvilág, hiszen 
erős színeket használok és olyan 
kontrasztokat, amelyek megfogják a 
közönséget.”
Szabó Noémi más életutat járt 
be. Festményei hű tükörképei 
útkereső egyéniségének, mindan-
nak, amelyek viszontagságosak, 
ugyanakkor a hétköznapok során 
is megélhetőek.
Bakonyi István művészetpártoló 
emberként, íróként a különbségek-
re és az azonosságokra is felhívta 
figyelmünket.
„Vannak közöttük rokon vonások, 
ugyanakkor jócskán találhatunk 

különbséget is. A színvilágban az 
elmélyültségben bizonyára rokonok. 
Nekem Szabó Noémi képei láttán az a 
meggyőződésem, hogy egy szétszab-
dalt világ képzőművészeti megfogal-
mazásait látom. Ennek a világnak a 
szintézisét teremti meg, ugyanakkor 
azt is fontos hangsúlyoznom, hogy ez 
a szétszabdalt világ összeilleszthető. 
Ez a töredezett világ, ami egyébként 
teljesen jellemző a XXI. századra, 

megmenthető. Mélységes humaniz-
musról, emberismeretről tanúskod-
nak az alkotások, többször is olvas-
hattuk, hogy a női test, az emberi test 
titkait is kutatja. Ezeken a képeken 
megjelenik a testi, lelki, szellemi 
harmónia egyaránt.”
A tárlat 2015. szeptember 7-ig 
tekinthető meg a Szent Korona 
Galériában az intézmény nyitva-
tartási idejében.
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Írószerkörkép a füzet tövétől a ceruza hegyéig

Horoszkóp
augusztus 13–19.

Kos 03. 21. – 04. 20.
Fékezze indulatait és titkos vágyait! Látja Ön jól, melyek 
azok a pontok, melyekre ráférne egy kis helyreigazítás, 
viszont ebben az esetben úgy cselekszik jól, ha nem ad 
hangot kritikájának vagy a véleményének.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Ezen a héten bármilyen meghívást kapna, fogadja el, 
ugyanis olyan emberekkel találkozhat, akikkel akár 
közösen tervezhetnek hosszú távon. Főképp egy Öntől 
idősebb hölgy kínálja fel kapcsolatait, befolyását egy 
közös elképzeléshez.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Tegyen róla, hogy visszakapja azt, ami az Öné. Használ-
ja ki képességeit, kamatoztassa azokat az Ön javára is. 
A megjelenésével, fellépésével hihetetlen hatást tesz az 
emberekre ebben az időszakban.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Érdemes több szálon gondolkodnia, hogy mindig kéznél 
legyen egy mentőöv, ha kell. Úgy érezheti, hogy most 
nagyon szüksége lenne egy kis pezsgésre, testi-lelki 
felfrissülésre, egy kis újdonságra.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A hét során egy új ember toppanhat be az Ön életébe, aki 
sok figyelmet szentel Önre és a kapcsolatuk elmélyítésére. 
A boldogság, a gondtalanság hete érkezett el. Nem baj, ha 
kissé infantilis, élvezze ennek az időszaknak az örömeit. 

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelnie a 
szabályokra. Most, ha teheti, ne kockáztasson! Csak 
biztosra menjen minden helyzetben. Most koncentráljon 
a pénzügyeire!

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Érettségi utáni szakmai képzés költségtérítéses formában
         Cukrász
         Pincér
                      Szakács 

Érdeklődni: 22/312-318
www.gardonyiszki.hu • www.gardonyiszakiskola.hu
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

Jelentkezzen augusztusban induló
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)

• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

valamint szeptemberben induló:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)  

OKJ-s tanfolyamainkra!
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:
• Targoncavezető /A009

• Emelőgépkezelő /A011

• Földmunkagép kezelő /A010

• Hulladékgyűjtő és –szállító /A001

• Munkavédelmi technikus /A003

• Tűzvédelmi előadó /A004 
• Emelőgép-ügyintéző /A016

• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007

• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008

Többnyire az iskolák már az előző tanév 
végén kiadják azoknak a termékeknek a 
listáját, amelyet szeptembertől a diákok 
használni fognak. A tanárok már előre 
kinézik, sokszor márka szerint is javasolják, 
hogy mit szerezzenek be a tanulók. 

Nem mindegy, milyen minőségű 
a ceruza, a zsírkréta vagy a filc-
toll, sőt egyedi kérések is vannak: 
legutóbb tízoldalú dobókockára 
volt szüksége az egyik intéz-
ménynek. Ilyenkor az írószerbol-
tok is igyekeznek beszerezni az 
igényelt terméket – mondja Szabó 
Csabáné. A Kégl György utcai 
Regál írószerbolt üzletvezetője 
újra és újra tapasztalja, hogy min-
den évben van valami újdonság, 
hiszen a gyártók is egyre rafi-
náltabb, praktikusabb termékek-
kel állnak elő. Ilyen például a 
harminc centiméteres félbehajt-
ható vonalzó vagy az úgynevezett 
mesefüzet. Előbbit abból a célból 
fejlesztették ki, hogy a kisdiák a 
vonalzót félbehajtva bele tud-
ja tenni a tolltartójába, utóbbi 
pedig nagy hasznára válik az 
olyan tantárgyaknak, ahol írni és 
rajzolni is kell a füzetbe: például 
környezet- vagy akár hittanórán. 
Nagyon széles a választék és 

LászLó-Takács kriszTina

egyre jobb minőségűek a ceruzák 
is – mondja az üzletvezető -, a 
nagy márkák általában megbíz-
hatóak, de vannak ismeretlen, 
szerényebb árkategóriába tartozó, 
mégis jó minőségű íróeszközök 
is. Erről érdemes megkérdezni az 
eladókat. Ugyanígy a füzet eseté-
ben, hiszen nem mindegy, milyen 
papírra veti a kisdiák első betűit.

A jó füzet ismérvei

A nagyáruházak kínálatában 
is rengeteg minőségi terméket 
találni, de jellemző az is, hogy 
rendkívül olcsón ajánlanak 
például füzeteket. A füzet attól 
olcsó, hogy kevesebb anyagból 
készítik, így a lapjai nem elég 
vastagok ahhoz, hogy az éppen 
írni tanuló kisdiák egy erősebb 
ceruzanyomással ki ne szakítsa. 

Érdemes tehát a lapok vastagsá-
gát figyelni, sőt az is fontos, hogy 
a vonalazás vagy rácsozás jól 
látható és követhető legyen. Szak-
értőnktől azt is megtudtuk, hogy 
olyan gyerekeknek is fejlesztettek 
speciális füzeteket, akik olvasási, 
írási nehézségekkel küzdenek: 
ebben az esetben a füzetlap szür-
ke színt kapott, a vonalak pedig 
fehérrel vannak kiemelve. A borí-
tó sem mindegy: jó, ha a minta az 
esztétikai megfontolások mellett 
praktikus is, hiszen például 
mennyivel könnyebb egy ország-
zászlós szótárfüzetet előkapni a 
táskából, még a címkét sem kell 
elolvasni, a diák tudja: a német 
zászlós a német, az angol zászlós 
az angol szótár.

Milyen legyen a borító?

Kevesen szeretnek a csoma-
golással bíbelődni, a szakadás 
és a szamárfül ellen azonban 
nincs jobb  módszer. Ha mintás 
füzeteket veszünk, könnyű dol-
gunk van, mert elég egy átlátszó 
huzat rá, és már tehetjük is az 
iskolatáskába. Az viszont már 
korántsem mindegy, milyen az 
a bizonyos borító. Szabó Csa-
báné a vastagabb, rugalmasabb 
füzetborítókat ajánlja, ezek akár 
egy tanévet is kihúzhatnak, míg 
a gyengébb, vékonyabb társaik 
jó, ha egy-két hónapot bírnak. 
Persze ez is pénztárca kérdése, 
mert nyilvánvalóan a jobb minő-
ség valamivel drágább, viszont 

Akár a számítógép előtti időkben

Vásároljunk okosan!

Egyes írószerboltokban már 
tanévkezdés előtt akciókkal várják 
a vásárlókat. Ez lehet egy száza-
lékban mérhető kedvezmény vagy 
praktikus ajándék a vásárlás mellé 
– érdemes figyelni az akciókat! Ha 
el akarjuk kerülni a sorban állást, 
vásároljunk augusztus 20-a előtt!
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Írószerkörkép a füzet tövétől a ceruza hegyéig Nyár végén nyugodt a pihenés

A nyár végi, kora őszi napokban a szokásos-
nál az előrejelzések szerint idén is melegebb 
időjárást élvezhetünk, így még most sincs 
késő, ha úgy döntünk, hogy elmennénk egy 
utószezoni nyaralásra. Ilyenkor kedvezőbb 
áron juthatunk szálláshoz, ráadásul tömeg 
sincs a tengerpartokon.

Az őszi időszakra korábban első-
sorban az idősebb generációk tag-
jai szervezték utazásaikat, nem 
csak az alacsonyabb árak miatt, 
hanem azért is, mert az iskolaév 
indulásával a nagy nyaralóhelyek 
szinte kiürülnek, így garantált a 
nyugodt pihenés.
Talán éppen ezért az utóbbi évek-

ben már a gyermekes családok is 
előszeretettel választják az utó-
szezoni időszakot utazásra, nyara-
lásra. Ilyenkor  a déli országokban 
– Görögországban, Szardínián, 
Horvátországban – még nyári 
időjárás uralkodik, a hőmérséklet 
akár 30 fokig is emelkedhet és a 
tengerek vize sem hideg.
A kora őszi nyaralóprogramok 
legnagyobb vonzereje a kedvező 
áruk. Ebben az időszakban a 
nyári csúcsszezon áraihoz képest 
nem ritkán tíz, de akár harminc 
százalékkal alacsonyabb áron 
juthatunk hozzá ugyanahhoz a 
szolgáltatáshoz, ami akár csak két 
héttel korábban még jóval többe 
került.

LászLó-Takács kriszTina

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Váratlan kiadásokkal szembesülhet a hét közepén. 
Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzel egyidőben a 
kiadásait meghaladó váratlan bevételre számíthat a hét 
vége felé egyelőre ismeretlen forrásból.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Szélsőséges magatartású ismerősével legyen nagyon 
óvatos. Az Ön nyíltságát a saját előnyére használhatja 
ki. A hét második felében a feszültségek lényegesen 
oldódnak. A hét végére váratlan és kellemes meglepetést 
tartogat Önnek a sors.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha el szeretne költözni a jelenlegi lakhelyéről, még várni 
kell egy kis időt. A munkahelyén egy kicsit feltornyosul-
hatnak a teendői. Lehet, hogy túlórával oldja meg, hogy 
időben utolérje magát.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Rég várt változások kapui nyílnak meg most Ön előtt. 
Érdemes hosszú távra is gondolkodnia. Az idő pénz, 
érték és ez járjon most a fejében, még akkor is, ha ez 
mostanig nem játszott fontos szerepet az Ön életében.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Új erők ébredeznek, melyek erősítik Önt az életében 
bekövetkező változások kedvező irányba való terelésé-
ben. Ez a szokatlan plusz energia kiválthat Önben némi 
átmeneti feszültséget. Ne keresse a forrását, nincs baj!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Az élet örömteli perceiért érdemes fáradozni. Befekteté-
seit rendezze minél hamarabb. A közeli rokonaival erő-
sítheti, javíthatja a kapcsolatait, ha meghívja valamelyik 
este őket egy könnyed vacsorára.

Nappali tagozaton 25 éves korig

• KERESKEDŐ
• IDEGENVEZETŐ (ösztöndíj lehetőséggel)

• VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ ügyintéző
• FITNESS-WELLNESS instruktor

• SPORTEDZŐ (kézilabda és úszás)
Regisztrálj időben!

Online jelentkezés: www.peter-rozsa.hu
Péter Rózsa SZKI Székesfehérvár, Várkörút 9. 
Tel.: 22/348-095, 348-103 • E-mail: peterrozsa@albastart.hu
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EGÉSZSÉG STÚDIÓ

SZÉP kártya elfogadóhely!
Bejelentkezés: Bertalan MáRia

Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

06-70/774-3089 
www.egeszsegstudio.co.hu

Lelki problémák és
testi fájdalmak megszüntetése.

Bach virágterápia, kineziológia,
stresszoldás EFT-vel, akupresszúrás masszázs, 

meridián diagnosztika.
Masszázs-, önismereti- és ezoterikus tanfolyamok.

 Töröko. rep.+3*sz.+AI. 89.000 Ft 
 Spanyolo. rep.+3*sz.+fp. 75.900 Ft 
 Ciprus rep.+3*sz.+fp. 84.900 Ft 
 Jordánia rep.+3*sz.+regg. 86.800 Ft 
 Görögo. busz+ap.+öe. 39.900 Ft 
 Thaiföld rep.+3*sz.+regg. 119.900 Ft 
 Olaszo. 6 fős ap. + öe. 101.460 Ft / ap. / hét 
 Cseh kastélyok és Prága busz+sz.+regg. 45.900 Ft

Last Minute ajánlatot keres?
Keressen bennünket, a legfrissebb 

akciós ajánlatokkal várjuk!
Tekintse át megújult weboldalunkat!

www.soltours.hu    

A részletekről érdeklődjön irodánkban. Keresse az Önhöz legközelebbi
SOL TOURS  irodát

Székesfehérvár, Kossuth u. 14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2015.08.13-tól visszavonásig érvényesek. 
R-02030/2000/2002

az élettartamot figyelembe véve 
érdemes kicsit előre is számol-
ni. Népszerű a teljes felületén 
öntapadós, méretre szabható 
borító. Ennek előnye, hogy 
gyakorlatilag egy külső védőré-
teget képezünk a füzet, illetve 
a könyv felületén, amely nem 
esik le, így elhagyni sem tudja a 
diák. Könyvborítóként különö-
sen praktikus, hiszen a könyvek 
mérete változó, ezt azonban 
akkorára szabjuk, amekkorára 
szükség van. A Regál írószer-

bolt üzletvezetője az öntapadós 
borítók esetében mindenképpen 
azt ajánlja, hogy olyat vásárol-
junk, amelyik visszaszedhető, 
így ha egyszer rosszul illesztet-
tük a felületre, még javíthatjuk.

A nyár végi látvány is felejthetetlen élmény

Ha balkezes a nebuló

Balkezeseknek egyre több terméket 
fejlesztenek: van már balkezes fara-
gó, spirálfüzet, olló, sőt vonalzó is.

Praktikus ceruzák

A ceruza formája is megkönnyíti 
az írni tanulók dolgát. A három 
oldalú ceruzát például könnyebb 
fogni, és formájával elősegíti a 
helyes ceruzatartás elsajátítá-
sát. Ha színes ceruza készletet 
veszünk, érdemes olyat választani, 
amelyiknek darabjai egyenként is 
megvásárolhatóak, így ha pótolni 
kell, csak azt a színt kell megvenni, 
amelyikből hiány van.
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A katolikus egyház fehérvári
ünnepi programjai

A magyarországi katolikus egyházak 
legnagyobb ünnepi sorozata, amely a világi 
élethez is szorosan kötődik, augusztusban 
van. Első királyunk, István halálos ágyához 
hívta Magyarország akkori vezetőit, és 
jelenlétükben felajánlotta az országot 
Szűz Máriának Nagyboldogasszony 
napján. Szent László jóvoltából az 
államalapítás napja augusztus 
20-ra esik, amikor Istvánt 
szentté avatták.

Székesfehérvár 
fogadalmi szent-
miséje
Augusztus 14.
18 óra
Szent István
Székesegyház
Szent István 
országfelajánlásá-
nak évfordulóján  
fogadalmi szent-
misét tartanak 
augusztus 14-én 
18 órakor, melyet 
Spányi Antal me-
gyéspüspök celeb-
rál a Székesegyház-
ban. Ezt megelőzően 
17 órakor a Püspöki 
Palotából körmenetben 
viszik a magyar Szent 
Család (Szent István, 
Boldog Gizella, Szent Imre) 
ereklyéit a Székesegyházba.
A főpásztor megújítja hazánk 
felajánlását Szűz Máriának, 
ahogy azt Szent István király tet-
te 1038-ban a halála előtti napon, 
amikor trónörökös nélkül ma-
radt az ország. A megyéspüspök 
az ünnepi liturgiában a Szent 
Istváni hagyományhoz hűen a 
Magyarok Nagyasszonya pártfo-
gását, közbenjárását kéri az egész 
magyar népért. A püspök imád-
kozik minden magyar emberért, 
határokon innen és túl, hívőkért, 
nem hívőkért egyaránt.

Nagyboldogasszony napja
Augusztus 15. 18 óra
Szent István Székesegyház
Hazánkban Nagyboldogasszony 
napja Szent István óta paran-
csolt ünnep. Bár a mennybevétel 
dogmáját XII. Pius pápa viszony-
lag későn, 1950-ben hirdette 
csak ki, az ünnep az egyház sok 
évszázados hitbeli meggyőző-
dését tükrözi. Magyarországon 
ez a nap 1948-ig munkaszüneti 
nap volt.

Államalapítás, Szent István 
napja, Kenyéráldás

Augusztus 20. 10 óra 30 perc
Szent István Székesegyház
A Székesegyházban ünnepi 
szentmisével veszi kezdetét a 
Szent István király napi rendez-

naGy zoLTán péTer

vénysorozat 
Székesfehérvá-
ron. A szentmisét Spányi 
Antal megyéspüspök tartja.
Augusztus 20. az egyik legősibb 
magyar ünnep, Szent István 
király ünnepének napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, 
a magyar állam fennállásának 
emléknapja. A magyarság és a 
keresztény hit világának ta-
lálkozását és összefonódását a 
magyar nép egyetlen uralkodó 
személyéhez köti: az első ma-
gyar királyhoz, az államalapító 
Szent Istvánhoz. Székesfehérvá-
ron ünnepi körmenettel kísérik 
Szent István sírjához a fejerek-
lyét, ahol a város polgármestere 
és a székesfehérvári püspök 
méltatja a szent királyt. Az 
ünnepi mise után a Bazilikában 
a megyés püspök megáldja az új 
kenyeret.

Az ünnep áttekintése
Amikor I. István uralkodott, 
rendszeresen augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján 
hívta össze az ország nemeseit, 
egyházi vezetőit, hogy Székesfe-
hérváron megvitassák Magyar-

ország akkori 
ügyeit. A királyi 

tanács Székesfehérváron ülése-
zett és ezen a napon hozta meg 
törvényeit. Sokan titokzatosnak, 
rejtélyesnek vélik, hogy első 
királyunk éppen ezen a napon, 
az általa kezdeményezett tör-
vénynapon halt meg 1038-ban. I. 
László tiszteletben tartva Nagy-
boldogasszony napját, augusztus 
20-ára, István megszentelésé-
nek napjára tette Szent István 
napját. 1083. augusztus 20-án 
avatták szentté I. István relikvi-
áit a székesfehérvári Szűz Mária 
Székesegyházban. Már Nagy 
Lajos király idején is egyházi 
ünnepként tisztelték augusztus 
20-át, a korábbi augusztus 15. 
mellett. Utóbbit – Nagyboldo-
gasszony napját – több alkalom-
mal is megerősítette Magyar-
ország hívő közössége, mellyel 
közösséget vállalt Szent István-
nal és az ország felajánlásával. 
Az országfelajánlás legmarkán-
sabb időszaka a török uralomtól 
való megszabadulás volt, amikor 
tömegesen indultak zarándokla-
tok Mária kegyhelyekhez. Ezek 
közül a legismertebb hely Mária-
cel és a Csíksomlyó volt.

Géza nagyfejedelem szálláshe-
lye, később I. István uralkodói 
központjának, Fejérnek címere 
a mai napig hordozza a pilla-
natot, amikor a halálos beteg 
király felajánlja Szűz Máriának 
a koronázási ékszereket és 

vele együtt Magyarországot. 
E naptól, 1038. augusz-

tus 14-től úgy tartja a 
magyar néphagyomány, 

hogy bármi is történik 
Magyarországon, az 
a Szent Korona alatt 
történik, amely a 
mennyekben van 
Szűz Máriánál.
Hartvik regens-
burgi püspök 
– akit magyarnak 
emlegetnek a 
krónikák – Könyves 
Kálmán királysága 

alatt Székesfehér-
váron írta meg Szent 

István történetét, és 
ajánlotta írását Kálmán 

királynak. E művében 
így írt Szent István utolsó 

napjáról:
„Végre Isten irgalmából, a 
százszoros jutalom díjára ér-
demesen, láz vette le lábáról, 
s mikor már nem volt kétsé-
ges halálának hamari napja, 
előszólította a püspököket és 
palotájának Krisztus nevét 
dicsőítő nagyjait; először 
megtárgyalta velük, hogy kit 
választanak helyette király-
nak. Majd atyailag intette 
őket, hogy őrizzék meg az igaz 
hitet, amelyet elnyertek, hogy 
az igazságot szeressék, az égi 
szeretet láncait kedveljék, 
gyakorolják a szeretetet, az 
alázatossággal törődjenek, 
de mindenekelőtt a keresz-
ténység zsenge ültetvényén 
csőszködjenek. E szavak után 
kezét és szemét a csillagok-
ra emelve így kiáltott fel: 
»Ég királynője, e világ jeles 
újjászerzője, végső könyör-
géseimben a szentegyházat 
a püspökökkel, papokkal, az 
országot a néppel s az urakkal 
a te oltalmadra bízom; nékik 
utolsó Istenhozzádot mondva 
lelkemet kezedbe ajánlom.« ”
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 3. rész
A török uralom alól felszabadult Székes-
fehérváron a polgári igazgatás vezetői, 
Herdegen János Lénárt budai kamarai 
provizor és Kränzer Gábor helyettes 
provizor első fontos feladatát a város 
betelepítése és az üresen álló, romladozó 
házak kiosztása képezte.

A házak elosztásánál a katona-
tisztek és a leszerelés előtt álló 
közkatonák előnyben részesültek. 
Közülük Babocsay Ferenc veszp-
rémi főkapitány, Bisterzky Péter 
őrnagy, a városparancsnok he-
lyettese, Eszterházy János, Zichy 
János, Zichy István vicegeneráli-
sok, Miskei István, Ujvári István 
győri őrnagy, Csáki Simon Péter 
komáromi, Witzendorf Ferdinánd 
győri főhadnagy, Tatai Kovács 
György, Bende János és Lend-
vay János pápai vajda, valamint 
néhány győri és pápai pattantyús 
kapott a Belvárosban házat. Hat 
hét alatt új gazdára találtak a 
lakható épületek. A helyettes 
provizor a Belvárosban 258 házat 
vett nyilvántartásba, amiből 16 
középület volt, 19 egyháziak, 12 
német katonatisztek és kato-
nák, 12 magyar katonatisztek, 
5 magyar főurak, 81 magyar, 
18 német, 2 rác és 4 ház török 
telepesek tulajdonába jutott. A 
magyar lakosság a Belvárosban 
már ekkor többségbe került.
A török alóli felszabadulás évéből 
a Belvárosból 177 polgár nevét 
ismerjük. E nevek 2/3-a magyar, 
1/3-a német. Az ekkor még 
elsősorban a hadsereg számára 
dolgozó iparosok (mészáros, pék, 
szabó, csizmadia, lakatos, kovács) 
körében a magyarok és a néme-
tek aránya ugyanez. Palotaváros-
ban a két évvel korábbi tűzvész 
miatt, mindössze 34, főként ma-
gyar nevű polgár élt, a Budai-kül-
város lakatlan volt. Palotaváros 
iparosai között mészárosokat, 
péket, szűcsöket, szabókat, faze-
kasokat és kovácsokat találunk. 
Palotavárosban helyezték el a 
magyar katonaságot, a hajdúkat 
és a huszárokat, akik már ekkor 
titokban kálvinista prédikátort 
hozattak, és összejöveteleket 
tartottak.
Már a belvárosi házak kiosztása 
közben Nyugat-Magyarországról, 
az osztrák- és a német tartomá-
nyokból megérkeztek az első 
német települők. Betelepülésük 
két korszakát a Rákóczi-sza-
badságharc választja el. Az 
első korszak (1688-1703) német 
betelepülésének jellemzőit, a 
belvárosi plébánia anyakönyve-
inek vizsgálatával Somkúti Éva 
mutatta be: „1688 és 1703 között 
összesen 162 személy származási 
helyét sikerült megállapítani… A 
németek 59,8 százaléka Auszt-
riából, Csehországból, Morva-
országból és Sziléziából, 27%-a 
egyéb német területről, 2,7%-a 
nem német földről, 11,1 százaléka 
pedig Nyugat-Magyarországról 
jött. Az osztrákok mellett tehát a 
cseh, a morva, a sziléziai, vala-
mint a bajor, a sváb és a frank 

elem dominált… Ausztriából 37 
helységnevet ismerünk, mind-
egyikből csak 1-1 személy jött 
városunkba, Bécs, a Lajta menti 
Bruck és Rotterstorff kivételével: 
innen 2-2 fő; Csehország 12, Mor-
vaország 8, Szilézia 8, Bajorország 
7, Frankföld 4, Svábföld 7, a Rajna 
vidéke 1, Szászország 5 megneve-
zett helyiségéből ugyancsak 1-1 
személyt ismerünk, kivéve Prá-
gát, Brünnt, Straubingot és Kölnt: 
innen 2-2 és Würzburgot, ahon-
nan 3 személy települt Fehér-
várra. A származási területeken 
egyáltalán nem találhatók olyan 
csomópontok, ahonnan nagyobb 
számú német vándorolt volna be 
városunkba… A nagy szóródás 
arra is utal, hogy a település még 

csak szórványosan indult meg.” A 
megtelepedett németek elsősor-
ban iparosok voltak: 21-en az 
építőipar (ács, asztalos, kőműves, 
kőfaragó, lakatos), 12-en a ruhá-
zati ipar (posztós, takács, varga, 
tímár, szabó), 12-en az élelmezési 
ipar (pék, mészáros) és 19-en az 
egyéb iparokban (fazekas, kádár, 
kerékgyártó, kovács, kötélverő, 
salétromfőző, üveges) körében. 
Az egyes iparágak aránya a török 
alól felszabadult területekre 
jellemzően az iparosodás kezdeti 
fokát tükrözi. A betelepülők szá-
ma nem volt olyan magas, hogy a 
népességmérleg a németek javára 
billent volna: 1698-ban a Belváros 
135 házából 35, Palotaváros 122 
házából 17 volt német tulajdonos 
kezén.
A Rákóczi-szabadságharc idején 
kiéleződtek a magyar és a német 
polgárság ellentétei. A szabad-
ságharc kitörésekor a német és 
a rác polgárság úgy határozott, 
hogy megvédi a várost a kurucok 
ellen. Az 1704. január 2-án tartott 
gyűlésen a magyar polgárok 
kijelentették, hogy javaikat meg-
őrzik, de nem fognak fegyvert a 
kurucok ellen. Parraghy András 
városbíró nem adott útlevelet 
a német polgárok küldöttségé-
nek, amely Pozsonyba készült 

oltalmat kérni. Az 1704. január 
7-én tartott gyűlésen a magyar 
polgárok a kuruc csapatok előtti 
meghódolás mellett döntöttek. 
Küldöttségük Pápán jelentette be 
Károlyi Sándor tábornoknak a 
város meghódolását. A kurucok 
így 1704. január 16-án bevonultak 
Székesfehérvárra. A császári csa-
patok Heister tábornagy vezeté-
sével 1704. április 8-án foglalták 
vissza a várost a kurucoktól. A 
császáriak bevonulása feletti 
örömének a német polgárság 
e szavakkal adott kifejezést a 
városi tanács jegyzőkönyvében: 
„Senki sem volt ekkor vidámabb, 
mint a németek, és szomorúbb, 
mint a magyarok!”
A Rákóczi-szabadságharc éveiben 

a környező nagybirtokokról 50 
jobbágycsalád menekült Székes-
fehérvárra, közülük 9 német volt. 
Az addig gyéren lakott Budai-kül-
városban telepedhettek le, mert 
1712-ben a tanács úgy rendelke-
zett, hogy a rebellis időkben ide 
telepedett magyarok bontsák le 
engedély nélkül épített földkuny-
hóikat.
A Rákóczi-szabadságharc után, a 
XVIII. század utolsó harmadáig 
települt a legtöbb német iparos 
Székesfehérvárra. A városi tanács 
a betelepülő iparosoktól magas 
(20-25 Ft) újpolgár taksát (Bürger 
Pfennig) polgári ház megvásár-
lását és a céhbe való felvételt 
követelte. A székesfehérvári 
céhek a betelepülő mesterektől 
igen magas (63 Ft) mestertaksa 
befizetését és a céhtagok megven-
dégelését (mesterasztal) követel-
ték. E szigorú előírások miatt a 
városba nem jöttek tömegesen az 
iparosok: a legnagyobb arányú 
betelepülés idején évente 20-30 
német polgár beköltözésével 
számolhatunk.
Az 1688-1848 közötti időszakból 
4167 székesfehérvári polgár nevét 
tudjuk. Ebből 1779 magyar, 1625 
német, 642 szláv, 14 olasz, 11 
latinizált, 96 egyéb vagy meg-
határozhatatlan nevű. Mivel az 

1703-ban újra elnyert szabad 
királyi városi kiváltságlevél elő-
írása szerint székesfehérvári pol-
gár csak római katolikus vallású 
lehetett, így nem meglepő, hogy 
a 4167 polgár közül 4025 római 
katolikus, 67 görögkeleti-orto-
dox, 37 kálvinista, 14 lutheránus 
és 2 „protestáns”. 3558 polgár-
nak a foglalkozását is ismer-
jük: közülük 1876 iparos, 1077 
földműves, 179 kereskedő és 149 
szőlőművelő. Számarányukat te-
kintve a polgárság vezető rétegét 
az iparosok alkották. 3066 pol-
gár származási helyét is tudjuk. 
Közülük 2681 Magyarországról, 
407 külföldről települt Székes-
fehérvárra. A polgárok közül 
1457-en már Székesfehérváron 

születtek. 215-en Fejér megyéből 
származtak. Számosan jöttek a 
szomszédos Veszprém, Komá-
rom, Pest és Tolna megyéből 
valamint Győr, Moson, Pozsony, 
Sopron és Vas megyéből. Utóbbi 
nyugat-magyarországi települé-
sekről sok német iparos települt 
a városba. A külföldiek döntő 
többsége német, kisebb része 
szláv. Ausztriából 134, Bajoror-
szágból 60, Csehországból 56, 
Morvaországból 33, Sziléziából 
24 polgár, főként iparos érke-
zett. Az Ausztriából települtek 
döntő többsége alsó-ausztriai és 
stájerországi, de szép számmal 
találunk köztük felső-ausztri-
aiakat, tiroliakat is. A városok 
sorában Bécs vezet, ahonnan 12 
polgár települt Székesfehérvár-
ra, Grácból 4, az alsó-ausztriai 
Klosterneuburgból, Mödlingből, 
Oberhollabrunnból 3 polgár ér-
kezett. A bajorországi Obergünz-
burgból 4, Münchenből 3 polgár 
költözött Székesfehérvárra. 
Prágából 8 polgár jött. A német 
nyelvterület számos más telepü-
léséről leggyakrabban egy, nagy 
ritkán két polgár települt ide. A 
német betelepülők az említett 
vallási korlátozások miatt csak a 
katolikus délnémet területekről 
érkezhettek.

Binder János Fülöp rézmetszete Székesfehérvár látképével céhlevélen, 1781 körül (Szent István Király Múzeum)

Lukács LászLó
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Hittel és szenvedéllyel
Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója

Smohay András neves iparos család sarja. Ti-
zenöt esztendeje szolgálja művészettörténész-
ként az egyházmegyei múzeumot, amelynek tíz 
éve az első számú vezetője. A fiatal szakember 
sokat tett azért, hogy mára a múzeum az ország 
egyik leginkább megbecsült kiállítóhelye 
lehessen. Smohay András művészettörténész-
ként és hittudósként olyan jövőképet vázolt 
fel, amely lehetővé teszi, hogy a Királyok 
Városa múltját teljes körűen megismerhessék a 
székesfehérvári polgárok és az idelátogatók.

Ön egy hírneves dinasztia 
leszármazottja. A híres kala-
posüzlet a mai egyházmegyei 
múzeum épületében működött 
évszázadokon át.

Az üknagypapám volt a tulaj-
donos, ahol a dédnagypapám is 
dolgozott. Úgy hozta az élet, hogy 
a nagypapám már sajnos nem áru-
síthatott ott, hiszen tizenkilenc 
esztendősen be kellett vonulnia 
a II. világháborúba és a Don-ka-
nyarban találta magát. A történe-
lem viharai nem engedték, nem 
tették lehetővé, hogy ez a családi 
dinasztia tovább működjön. Vicce-
sen el szoktam azon gondolkodni, 
hogy most 2015-ben, én vajon 

VakLer Lajos hogyan árusítanék kalapokat. 
Tehát valóban, én egy régi iparos 
családból származom. Egyébként 
az üknagypapám a ferencesek-
től bérelte az üzletet, melynek 
helyén ma én is dolgozom. Büszke 
vagyok rájuk.

Egy másik híres Smohayról is 
essék szó, Smohay János fes-
tőművész nevét viseli egy olyan 
országszerte ismert alapítvány, 
amely az egykori művész vagyo-
nából támogatja a fiatal tehet-

ségeket. Mennyire fontos ez az 
alapítvány a család számára?

Smohay János a dédapám test-
vére volt, aki egyébként szintén 
árusított a boltban. János bácsinak 
nem volt gyermeke és halála előtt 
a teljes vagyonát a székesfehérvári 
múzeumra hagyta. Végrendele-
tében leírta, hogy ebből a pénz-
összegből egy alapítványt kell 
létrehozni, amelyet Kovács Péter 
Barnabás és Kovalovszky Márta 
művészettörténészek tettek meg, 
Fitz Jenő régészprofesszor segítsé-
gével. Ez volt az első magándíj a 
szocializmusban Magyarországon. 
Ezt 1981-ben adták át először, 
amikor én születtem. A díjról még 

annyit érdemes tudni, hogy hála 
a szakembereknek ez az elisme-
rés a mai napig olyan respektnek 
örvend a magyarországi művészek 
körében, amely vetekszik a Munká-
csy-díj rangjával.

Emberöltőnyi távolság óta így 
van ez?

Ma már valamelyest halványult 
az értéke, de még mindig számon 
tartják rangos művészkörökben.

Nagycsaládban nőtt fel, négyen 
vannak testvérek, mind külön 

utat járnak. A Fiskális úton volt 
óvodás, a Zentaiban általános 
iskolás, vallásos család volt az 
öné, s ez bizony a rendszervál-
toztatás előtti esztendőkben 
néha nehézségeket is okozhatott.

Abban az Öreghegyi környezet-
ben nőttem fel, ahol például Fa 
Nándi is, s ahol a Szent Jupátot 
készítették. Nem voltam kisdo-
bos, ami akkor különlegesnek 
számított. A mi családunkban 
öröklődött a katolikus vallás 
tisztelete, generációról generáció-
ra adták tovább. Emlékszem arra, 
hogy a szüleim nagyon komoly 
beszélgetést folytattak elsős 
koromban az osztályfőnökömmel, 

hogy miért nem leszek kisdobos, 
mert akkoriban már valamelyest 
enyhült a rendszer. Így aztán 
természetesen jártam hittanra és 
templomba is.

A Zentai iskola után Szobra 
került a Szent Imre Lazarista 
Gimnáziumba. Kevesen tudják, 
hogy Sobieski János lengyel ki-
rály tábori lelkésze alapította a 
lazarista rendet és a jelmondata 
is önmagáért beszél. „Az Úr 
elküldött engem, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek.” Mit 
lehetett tanulni Szobon, egy 
egészen különleges rendszerű 
iskolában?

Ez az iskola az életre készített fel 
bennünket. Ez a gimnázium a la-
zarista rend kezelésében állt, ma is 
így működik a Duna parton, festői 
környezetben. Az iskolává lett kas-
télyt annak a Luczenbacher Érdi 
Jánosnak a családja építtette, aki 
a fehérvári királysírok feltárásá-
ban jeleskedett a XIX. században. 
Viszonylag egyszerű körülmények 
között éltünk a gimnáziumban, 
amely egyébként a kilencvenes 
évek közepén indult újra, minimá-
lis anyagi lehetőségekkel. Ugyan-
akkor amilyen kevés pénzből 
gazdálkodhattak, annál eltökélteb-
bek voltak a tanáraink. Sebestyén 
Majsa pap volt az, aki ezt megál-
modta. Sok olyan osztálytársam 
volt, akik nehezebb körülmények 
közül érkeztek. Nehéz fizikai mun-
kát is kellett végeznünk a kollégi-
umban, krumplis vermeket ástunk 
télire, mi rendeztük be az osztály-
termeket és a hálótermeket, ennek 
ellenére kitűnő hangulat alakult 
ki a diákok között, egymásért 
dolgoztunk. Jól összekovácsolódott 
közösséggé váltunk, mindenki 
tudta, hogy gond esetén számíthat 
a társára.

Mikor jött el a pályaválasztás 
ideje?

Mindig érdekelt a történelem és a 
képzőművészet is. Az utóbbival vi-
szonylag későn kezdtem el foglal-
kozni, nem volt egyértelmű, hogy 
képzőművész szeretnék-e lenni. 
Ebből a kétféle érdeklődésből 
alakult ki a művészettörténet, mint 
közös nevező. Ez a választás nem 
feltétlenül volt tudatos, de aztán 
mégis ebbe az irányba indultam el, 
így kerültem az ELTE-re.

Tudnunk kell, hogy párhuza-
mosan az ELTE-vel a Károli 
Gáspár Egyetemen is tanult, a 
hittudományi karon.

A hit dolgaival való ismerkedés, a 
kapcsolat a teológiával számomra 
gyermekkorom óta természe-
tes volt. Ez azt jelenti, hogy ezt 
nem kényszerítették rám, önálló 
döntést hoztam. Szerettem volna 
mélyrehatóbban foglalkozni a teo-
lógiával. Szintén természetes volt, 
hogy mivel szeretem a művészetet 
és a történelmet, ahhoz, hogy meg-
értsem azt, amivel magas szinten 
szeretnék foglalkozni – jelesül a 
XX. század művészete és a ba-
rokk művészet Székesfehérváron 
– ebben mélyülök el. Így kapcsol-

A Szent István-i gondolatok mindennél fontosabbak hazánkban, Székesfehérvár, az egyházmegyei múzeum és Smohay András számára is
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tam össze a vallástudományt és a 
művészettörténetet.

Szakdolgozata a Szemináriumi 
templomról szól. Hogyan lehet 
beleszeretni Maulbertsch művé-
szetébe?

Magától értetődően törtek fel 
bennem az érzések Maulbertsch 
művészete iránt. Gyakran jártunk 
misére a Szemináriumi templomba 
és minden nap rácsodálkoztam 
képeire, egyre több kérdés merült 
fel bennem, amelyeknek szerettem 
volna utánajárni. Ennek hatá-
sára megismerkedtem a művész 
ikonográfiájával és így nagyon sok 
eddig megválaszolatlan kérdésre 
derült fény. Hogy minél többet 
tudjak róla, elindultam a székesfe-
hérvári, budapesti és bécsi levéltá-
rakba, hogy megfejtsem ezeket a 
nagyon izgalmas kérdéseket. Soha 
nem adtam fel, és még ma is úgy 
gondolom, hogy vannak bőségesen 
feltáratlan titkok életművében. 
Többek között szeretném megvizs-
gálni a fehérvári barokk templo-
mok egymáshoz való viszonyát, 
mert nagyon érdekes dolog, hogy 
itt, városunkban 1768-ban fest 
Maulbertsch, ugyanebben az 
évben kezdődik a Székesegyház 
belső festése, amit mint tudjuk a 
művész sógora festett, és előtte egy 
esztendővel fejeződött be a Jezsuita 
templom sekrestyéjének építése, 
tehát a fehérvári barokk kiteljese-
dése nagymértékben köszönhető 
annak a kornak, amikor ő itt élt és 
alkotott. Hajt a kíváncsiság, hogy a 
fenti dátumok egybeesése jelent-e 
valami fontosat.

Megvan önben az ismeretlen tit-
kok kutatása iránti szenvedély?

Szenvedély nélkül néha még a 
szorgalom és az elhivatottság is 
kevés. Az ember életében fon-
tosak az inputok, a behatások. 
Ímmel-ámmal nem lehet csinálni 
semmit sem. Nekem még mindig 
megdobogtatja a szívemet egy-
egy ismeretlen alkotás, műtárgy, 
szeretnék minél többet megtudni 
róluk, izgalmas kérdésekre ke-
resem a választ. Ehhez a kutatás 
lendülete elengedhetetlen. Ezzel 
egyébként ki tudom kapcsolni a 
külvilágot, a mindennapi taposó-
malmot.

Huszonhárom esztendős volt, 
amikor az egyházmegyei múze-
umba került. Ez 2004-ben volt 
és a harmincadik születésnap-
ján megkapta az igazgatói ki-
nevezést, az országban az egyik 
legfiatalabbként. Mi történt a 
közbeeső hét esztendőben?

Nem hét szűk esztendő volt, az 
biztos. Nagyon izgalmas szakasza 
volt az életemnek. A Szent István 
Király Múzeumban voltam gya-
korlaton. Szűcs Erzsébet és Ízinger 
Katalin voltak a mentoraim. Az 
volt a szándékom, hogy ott folyta-
tom művészettörténészi pályámat. 
Aztán kaptam egy angliai ösztön-
díjat és közben jött a hír, hogy lét-
számstop miatt visszatérésem után 
nem dolgozhatok a múzeumban. 
Szerencsém volt, hiszen a múzeu-
mi gyakorlat ideje alatt is jártam 
kutatni a püspöki levéltárba, ahol 
Mózessy Gergely segítsége nagyon 
sokat jelentett számomra, így tőle 
kérdeztem meg, nem keresnek-e 
művészettörténészt. Ő megkeres-

te Spányi Antal megyéspüspök 
urat, aki azt mondta, örömmel 
lát. Ennek tizenegy éve. Az első 
pillanattól kezdve a munkatársuk-
nak tekintettek mindketten, ezért 
tudunk zökkenőmentesen együtt 
dolgozni Székesfehérvár egyház-
megyei kultúrájáért. Ez számomra 
egy nagyon érdekes kegyelmi 
állapot. Figyelve az országban zajló 
egyéb kulturális változásokat, ne-
kem, nekik köszönhetően megvan 
az a biztos hátterem, amely sok 
velem együtt pályakezdő kortár-
samnak nem adatott meg, önhibá-
ján kívül.

Adott a folyamatos fejlődés 
lehetősége?

Igen és ezt nagyszerű dolognak 
tartom. Egyrészt az egyházban 
dolgozhatok egy olyan szervezet-
ben, amely kétezer év óta létezik és 
töretlenül halad célja felé, ez adja 
a létbiztonságot; másrészt adott a 
megyéspüspök úr személye, aki 
segít és támogat elképzeléseim 
megvalósításában.

Hogy megértsék az emberek, 
hogy ez miért fontos, tudnunk 
kell, hogy az egyházmegyei 
múzeum 1938-ban nyitotta 
meg kapuit, pontosan abban az 
esztendőben, amikor az Or-
szággyűlés rendkívüli ülésén 
törvényben deklarálta Székesfe-
hérvár királyi városi rangját.
Ez teremtette meg annak a 
lehetőségét, hogy a kommunista 
érában is tovább folytatódjon a 
kutató munka?

Ez a dátum fontos, hiszen ekkor 
alakult ki a múzeum törzsgyűj-

teménye, amit Kuti István kano-
nok rendszerezett Svoly Lajos 
megyéspüspök jóváhagyásával. 
Volt azonban egy interregnum is, 
amikor Szilárdfi Zoltán atya – aki 
tulajdonképpen a folyamatosságot 
képviselte a múzeum történetében-,
művészettörténészként, a Képző-
művészeti Egyetem oktatójaként 
sajnos nem lehetett a múzeum 
igazgatója, politikai okok miatt. 
Ennek ellenére ő az a forrás, aki 
összeköt engem, akihez ma is bár-
mikor fordulhatok kérdésekkel.
1998-ban, amikor Takács Nándor 
megyéspüspök segítségével újra 
megnyílt a múzeum Mózessy 
Gergely vezetésével, még nem 
volt önálló művészettörténész az 
intézményben, 2004-ben jöttem 
én, és azóta töretlen az intézmény 
fejlődése.

Mennyit kellett változnia a mú-
zeum struktúrájának az elmúlt 
időszakban, s mennyit kellett 
változnia önnek?

2007-ben a Városház téri épület 
teljes felső szintjét megkaptuk. 
Ekkor nyitottuk meg a Szent Imre 
kiállítást, ami a múzeum addigi 
történetének legsikeresebb és 
legfontosabb kiállítása lett. Ez 
volt az a pont, amikor minden 
megváltozott, ugyanis azokat a 
magyarországi és a nyugat-európai 
példákat, amelyeket láttam magam 
előtt, elkezdhettük megvalósíta-
ni. Ez a közös szándék, amellyel 
egyetértett püspök atya is, fontos 
volt, mert így találtuk meg azt a 
formanyelvet, azt a kifejezésmó-
dot, amelyen keresztül, azokat a 

tartalmakat, amelyek 1938 óta itt 
voltak a múzeumban, úgy kommu-
nikáljuk a ma emberének, hogy 
ezt ő megértse, s nemcsak, hogy 
megértse, hanem élményszerűen 
élje meg.

Tehát fontos, hogy ez a múzeum 
ne csak a hittel élőké, hanem 
valamennyi érdeklődő polgáré 
legyen?

Pontosan. Ez a törekvésünk, ahogy 
püspök atya szokott fogalmazni, 
ez a múzeum minden jóérzésű em-
beré. Akiben akár egy szemernyi 
érdeklődés is van múltunk iránt, 
azok számára szeretnénk olyan 
ismereteket nyújtani, amelyekben 
elmélyülhetnek.

Akiben ennyi elhivatottság van, 
nem állhat meg egy pillanatra 
sem. Mit hozhat az egyházme-
gyei múzeum számára a jövő?

Az biztos, hogy továbbra is szeret-
nénk új utakat keresni, megtartva 
a régit. Fontos feladatunk, hogy 
élményszerű kommunikációval 
segítsük látogatóinkat. Ezzel is 
hozzájárulva a múlt megismeré-
séhez és olyan méltó, hosszú távú 
munkarendet dolgozzunk ki a 
műtárgyak sorsát illetően, hogy 
valóban XXI. századi módon tud-
juk tárolni őket. Ez a cél most úgy 
tűnik, az országban nekünk ada-
tik meg. Ehhez talán megvannak 
a források. Szeretnénk továbbra 
is élni a város adta kulturális 
lehetőségekkel, szeretnénk, ha 
nyitott kapukkal fogadhatnánk 
a múzeum kincsei iránt érdeklő-
dőket, s tehetnénk ezt nyugodt 
lelkiismerettel.

Spányi Antal megyéspüspök örök érvényű mondata, “ az egyházmegyei múzeum minden jó szándékú emberé ”, ma is alapvetés
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Nyár végi pezsgő kulturális élet
Augusztus 14. péntek

Fáklyás körbevezetés
Augusztus 14. 18 óra, Belváros
Különleges fáklyás éjszakai sétára 
várják az érdeklődőket. Az idegen-
vezetés találkozási pontja: Országal-
ma, Városház tér.

Városháza körbevezetés
17 óra, Városház tér
A Koronázási Ünnepi Játékok ideje 
alatt Városháza körbevezetések 
indulnak a Szent Korona hiteles 
másolatának bemutatására az Or-
szágalmától 14-én, továbbá 15. és 18. 
között minden este 19 órakor.

Augusztus 15. szombat

XI. VW Fanatic Márkatalálkozó – 
Respect
Augusztus 15-17., 9, 8 és 10 óra, 
Sport Beach Kemping (Gárdony, 
Harcsa utca 2.)
A Volkswagen márkatalálkozót az 
igényes autós találkozó híveinek 
szervezik, immáron tizenegye-
dik éve. A legaktívabb résztvevőt 
exkluzív kupával díjazzák, valamint 
ingyenes részvétellel és 2 főre szóló 
szállással a jövő évi XII. VW Fanatic 
találkozóra.

Szent István nyomában
10 óra, Belváros
Városunk történelmi értékeivel 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők, 
melynek keretében betekintést 
nyerhetnek a Városháza falai mögé 
és megtekinthetik a Szent Korona 
hiteles másolatát is. Indulás az Or-
szágalmától, a program időtartama: 
1,5 óra.

KreALBA – kézműves kiállítás és vásár
12 óra, Fehérvári Civil Központ előtt
Trendfigyelés, design, vásár, kon-
certek, kellemes összejövetel a divat 
iránt fogékonyaknak, ahol egyedibb, 
kicsit „dizájnosabb” termékek ke-
rülnek eladásra, leginkább fehérvári 
alkotóktól, de lesznek ott budapesti 
készítők is. A vásár ideje alatt a 
füves területen akusztikus koncer-
tek, dj-k biztosítják a kellemes zenei 
hangulatot.

A Móri Művésztelep nyílt napja
15 óra, Móri Képző- és Iparművészeti 
Szabadiskola (Mór, Szent István tér 4.)
A Móri művésztelep nyílt napjára 
várják az érdeklődőket. A meghívott 
keramikus alkotók a Székesfehérvá-
ri Művészek Társasága tagjai, illetve 
Revák Katalin és Németh Boglárka. 
Műhelyvezető: Kováts Judit ke-
ramikus. A művésztelepen készült 
munkák október 16. és november 
13. között a székesfehérvári Pelikán 
Galériában lesznek láthatók.

Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
16 óra, Belváros, Bory-vár
Augusztusban szombat délutánon-
ként idegenvezető kíséretével a vá-
ros kisvonata viszi az érdeklődőket 
a Bory-várba, a 20. század romanti-
kus lovagvárába. Időpontok: 15-e, 
22-e és 29-e. Indulás az Országalmá-
tól, a program időtartama: 1,5 óra.

Programok augusztus 14-től augusztus 23-ig

Kis programok
A Barátság mozi műsora
Saul fia
Augusztus 17. 20 óra
Magyar filmdráma, 107 perc.
Akihez beszél a föld
Augusztus 13. 20 óra
Feliratos ausztrál-török-amerikai 
háborús filmdráma, 111 perc.
Minyonok
Augusztus 18. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.
A csajom barátnője
Augusztus 14. 20 óra
Magyarul beszélő francia-belga 
vígjáték, 86 perc.
Phoenix bár
Augusztus 14. 18 óra,
augusztus 18. 20 óra
Feliratos német romantikus 
dráma, 98 perc.

Sportnaptár

Fehérvár KC – Zilahi HC
Augusztus 17. és 18. Köfém 
Sportcsarnok

Minden nap nyitva a 
Nemzeti Emlékhely
Egész nyáron hétfőtől vasár-
napig 9-től 17 óráig várja a 
látogatókat a Középkori Rom-
kert – Nemzeti Emlékhely, azaz 
a középkori Magyarország leg-
fontosabb templomának, a Szűz 
Mária királyi prépostsági temp-
lom maradványait bemutató 
szabadtéri tárlat. Augusztusban, 
a Királyi Napok kezdetén pedig 
az osszárium is megnyílik. A 
királyok sírkamrája a 20. századi 
régészeti feltárások során fellelt 
csontmaradványokat rejti.

Szent Erzsébet legendája
Liszt Ferenc nagyszabású zenei 
freskójának ősbemutatóját 
1865. augusztus 15-én tartották 
a Pesti Vigadóban. 150 évvel 
később, ugyanazon a napon és 
helyszínen a legenda eredeti 
változatának rekonstruálására 
tesznek kísérletet, amit a 
Magyar Művészeti Akadémia 
jóvoltából a Barátság moziban 
is közvetítenek augusztus 15-
én, szombaton 21.30 órától. A 
grandiózus, mintegy két és fél 
órás oratórium előadásában az 
énekes szólisták és a szim-
fonikus nagyzenekar mellett 
egy több mint százfős kórus 
és gyerekkar vesz részt. A 
hat tétel Árpádházi Szent 
Erzsébet életének egy-egy 
jelenetét ábrázolja – nagyon 
is valóságos minták alapján, 
hiszen a mű megalkotásához az 
egyik legfontosabb inspirációt 
Liszt számára a wartburgi 
kastély falfestményei, Moritz 
von Schwind munkái adták. 
A világhírű énekesnő, Marton 
Éva és Kocsár Balázs karmester 
elképzelései alapján megszülető 
különleges produkció re-
konstruálja az ősbemutatón 
elhangzott, de később feledésbe 
merült Ábrányi Kornél által írt, 
egyéni hangú magyar nyelvű 
librettót is.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2015. 08. 11-én:
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 48 db 
Keleti gyümölcsmoly: 53 db
Almamoly: 14 db

Bubelényi Zsanna keramikus művész 
kiállítása
18 óra, Hét Forrás Művelődési Ház 
(Pázmánd, Fő utca 66.)
A Hét Forrás Művelődési Ház várja 
az érdeklődőket Bubelényi Zsanna 
keramikus művész önálló kiállításá-
nak megnyitójára, ahol dr. Virányi-
né dr. Reichbach Mónika polgármes-
ter mond köszöntőt.
A megnyitó után a kiállítás meg-
tekinthető augusztus 16-tól szep-
tember 13-áig 9 és 18 (hétköznap), 
szombatonként 12 és 18 óra között.

Nagyboldogasszony ünnep –
szentmise
18 óra, Székesegyház
Spányi Antal megyéspüspök mutat 
be koncelebrált szentmisét.

Sukorói Zenei Nyár
19 óra, Református Templom (Sukoró, 
Fő utca 66.)
Immár 9. éve rendezik meg Suko-
rón, a nyári hangversenysorozatot. 
A sorozat utolsó estjén Borsányi 
Márton és a Bázeli Schola Cantorum 
Rézfúvós Együttes hangversenye fog 
a közönségnek játszani.

Augusztus 16. vasárnap

Bábszínház a Koronás Parkban
11 óra, Liget sor
Augusztusban minden vasárnap 
délelőtt izgalmas bábelőadásokkal 
várja a gyerkőcöket a Koronás Park. 
Augusztus 16-án Fekete Dávid: 
Törökvész vitéz, avagy Vitéz László 
és a törökök című produkcióját, au-
gusztus 23-án az Álomzug Társulás: 
A szépenszóló fütyöri című történe-
tét, augusztus 30-án pedig Majoros 
Ági Bábszínháza: Az aranyhajú 
királylány című előadását láthatják 
az érdeklődők.

Augusztus 17. hétfő

Díjátadás
16 óra, Bory-vár, Elefántos udvar, 
esőhelyszín: Bory-vár képtára
A Lánczos Kornél – Szekfű Gyula 
ösztöndíj, a Deák Dénes Díj és a Deák 
Dénes ösztöndíj ünnepélyes átadása.

Ezüstfenyő Néptánccsoport Diny-
nyésen
18 óra, Dinnyési Hagyományőrző Köz-
pont (Dinnyés, Gárdonyi G. u. 25.)
Az Ezüstfenyő Néptánccsoport 
2002-ben alakult Kovács Imre veze-
tésével, Zetelakán. A nagyközség 
Erdély szívében, a Hargita hegyvo-
nulata nyugati lejtői és a Nagy Kü-
küllő folyó találkozásánál fekszik, 
lakói mind magyar ajkú székelyek. 
A táncosok nagy részét a helyi 
iskola tanulói teszik ki. Jelenleg a 

csoportnak több mint 70 aktív tagja 
van, beleszámítva a kis- és középis-
kolás diákokat, akiket 16 év körüli 
idősebb táncosok egészítenek ki. A 
tánccsoport repertoárjában szerepel 
Kisküküllő-menti leánykörtánc, 
sűrű és ritka pontozó, ugyanakkor 
műsorukban megtalálhatóak az ud-
varszéki, moldvai, marosszéki, szat-
mári, illetve mezőségi táncrendek is. 
A táncelőadásukat színesítik székely 
népdalokkal, valamint versekkel.
Minden évben szerveznek egy tíz 
napos turnét az anyaországba, hogy 
Magyarország számos településén is 
megismertessék a székely népvise-
letet, táncrendeket, ezáltal nemcsak 
ápolják és őrzik hagyományainkat, 
hanem meg is élik azokat.

Augusztus 18. kedd

Múltidézés
11 óra, Szent István Király Múzeum, 
Megyeház utca kiállítótér
Székesfehérvári kötődésű művészek 
kiállítása

Lajos és Ilona napi nosztalgia 
délután
17 óra, Pokol Pince
A 

“
Nemcsak a 20 éveseké a világ” 

Nyugdíjas Klub rendezvénye

Augusztus 19. szerda

Újra mulatozás Öreghegyen
15 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Ismét megrendezésre kerül a 
hagyományos Öreghegyi Mulatság. 
Az idei, 24. alkalommal létrejövő 
rendezvény ismét tartalmas prog-
ramot ígér a Bory téren, több neves 
fellépővel, zenészekkel, utcabállal. 
Délután kezdődnek a programok, 
melyek éjszakába nyúlóan tartanak 
majd. Az eddig megszokottaknak 
megfelelően ebben az évben is 
lesz kenyér- és borszentelés, helyi 
tehetséges fellépők és sztárvendé-
gek. A műsorvezető Bokányi Zsolt 
lesz, a Vörösmarty Rádió szerkesztő 
műsorvezetője, jelen lesz városunk 
polgármestere, Dr. Cser-Palkovics 
András és Östör Annamária, önkor-
mányzati képviselő.

Velence Város Születésnapi
Vigassága 
Augusztus 19–20. 16 és 10 óra, 
Velence Korzó (Tópart utca 47.), 
Szent-István templom, ófalu
Velence város önkormányzata szüle-
tésnapi vigasságot rendez. Rengeteg 
érdekes program közül válogathatnak 
az odalátogatók. Szerdán 16 órától 
a polgármesteri köszöntő, díjátadó, 
és a védőnők köszöntése után 17-19 
óráig Róka Szabolcs és a Kolompos 
Zenekar szórakoztatja a közönséget. 
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Fergeteges koncertek a 
Popstrandon
Idén is a megszokott minőségi 
koncertekkel várja az élő-
zene szerelmeseit az Agárdi 
Popstrand. Immár 39. évadját 
ünnepli az emberi léptékű 
élményszínpad Agárdon.
Augusztusban fellépnek:
15-én: Hooligans, Vastag Tamás
19-én: Tankcsapda
21-én: Mobilmánia, Lord,
 Ismerős Arcok
22-én: Magna Cum Laude, 
 Király Viktor

Új helyen az Okmányiroda

Felújítás miatt ideiglenesen új 
helyre kerül át a Koch László utcából a 
fehérvári okmányiroda. Július 14-től 
a Malom utcában található Tiszti 
klub épülete ad otthont az okmányok 
intézésének. A fehérvári okmányiroda - 
előreláthatólag - 2015. október végéig, 
megváltozott nyitva tartással, az ide-
iglenes helyen fogadja az ügyfeleket. 
Ezentúl hétfőn és csütörtökön reggel 
7-20 óráig, kedden és szerdán 7-16 
óráig, pénteken pedig 7-15 óráig várják 
az ügyfeleket. A Malom u. 1. szám 
alatti épület azonban nem akadály-
mentesített, így a mozgáskorlátozott 
ügyfeleknek Székesfehérváron a Piac 
téri kormányablakot ajánlják az ügy-
intézésre, ahol bejutásuk biztosított. 
Az átmeneti időszakban az ügyfelek 
türelmét és megértését kérik.

2016-tól 12 500 forintra nő 
a kétgyermekes családok gyer-
mekenkénti adókedvezménye. 
Ezzel egy kétgyermekes család 
éves jövedelme akár 60 ezer 
forinttal is nőhet.

mrm.kormany.hu
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20 órától Varga Feri és Balássy Betty 
koncertezik, majd a nap zárásaként 
21-24 óráig Bartha András és csapata 
tart retro diszkót. Eközben reggeltől 
egész nap leanderfesztivál, valamint 
17 órától Záray-Vámosi emlékműsor 
lesz: emlékezés a népszerű mű-
vészházaspárra Záray Mártára és 
Vámosi Jánosra sok fotó, történet és 
dal segítségével. Másnap 10 órakor 
ünnepi szentmise és 11 órától városi 
ünnepség a Szent István templom 
előtt, Koszti András polgármester 
mond beszédet. A műsor szervezője a 
katolikus egyházközség. Az ünnep-
ség végén kerül sor az ökumenikus 
„kenyéráldásra” (Pápai Szabó György 
református lelkész, Récsei Norbert 
katolikus plébános és Vadon Sándor 
baptista lelkész közreműködésével). 
10.45-kor Meszleny Gyula szatmárné-
meti püspök (Velence neves szülötte) 
emléktábláját avatják fel az óvodánál. 
Ezalatt  a Velence Korzón egész nap 
leanderfesztivál, mediterrán növé-
nyek kiállítása és vására várja a láto-
gatókat a Korzó emeleti folyosóján.
16 órától Nemzetközi Néptánc-
fesztivál lesz látható, résztvevők: 
Erdélyből a zetelaki Ezüstfenyő 
Néptánccsoport, Egyiptomból az Art 
Appreciation Folk Dance Troupe, 
Lengyelországból a Folk Song and 
Dance Ensemble of Warsaw School 
of Economics és Indiából a Panghat 
Performing Arts Group (a Királyi 
Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál 
táncosainak vendégműsora). Végül 
21.30-tól tűzijátékot láthatnak a 
nézők a parton.

Augusztális Dunaújvárosban
16.30, Dunaújváros
Idén a programsorozat négy napos 
lesz. Elsőként a Fúvószenekarok és 
Mazsorettek XIX. Találkozója lesz 
augusztus 19-én a Dózsa Mozi téren, 
majd augusztus 20-án Államalapítás 
Ünnepével várjuk a Szigetre látoga-
tókat. Az egésznapos programot este 
a tűzijáték után Nagy Feró koncertje 
zárja. Augusztus 21-én a Szalki szige-
ten Wandallz Mini Fesztivállal várják 
az érdeklődőket 15 órától egészen 
éjfélig. A programsorozat utolsó, 
és egyben befejező ünnepe a Szent 
István napi Pro Pentele díj átadása, 
melyet a Pentele Klubházban nézhet-
nek meg a látogatók augusztus 22-én.

Augusztus 20. csütörtök

Lecsófőző verseny Pákozdon
13 óra, Kossuth Lajos Művelődési 
Ház udvara
Pákozd Nagyközség Önkormányzata 
Lecsófőző versenyt rendez augusz-
tus 20-a alkalmából. Elsősorban a 
méltán híres és jó minőségű pákozdi 
paradicsom felhasználását várják, de 
bárki jelentkezhet, aki szeret főzni, jó 
programon akar részt venni családjá-
val, baráti társaságával vagy megmu-
tatná főzőtehetségét. A rendezőség a 
tűzifát és a helyet biztosítja.

Adonyi Városi Napok
18 óra, Adony
A rendezvény ünnepi műsorral 
kezdődik. Beszédet mond Ronyecz 
Péter polgármester, közreműködik a 

A megjelenített programok esetleges 
elmaradásáért vagy módosulásáért szer-
kesztőségünk nem vállal felelősséget!

Gyöngyvirág női kar és táncegyüttes. 
19.30-tól a szilágycsehi diákszínját-
szó csoport díszelőadására kerül sor, 
a tűzijáték 21 órakor kezdődik. Más-
nap 19 órakor az Ismerős Arcok ad 
koncertet, míg szombaton 20 órától 
Péterfy Bori és a Love Band. Ezután 
21 órakor utcabált rendeznek.

Augusztus 22. szombat

Rácalmás Városnapja
10 óra, Rácalmás
Idén 25. alkalommal rendezik meg 
a Rácalmási Városnap rendezvényt, 
melynek gyökerei 19 évig a falunap 
elnevezés mögött bújtak meg. Meg-
annyi fellépő, vásározók forgataga, 
kulturális és gasztronómiai élmény 
minden korosztály számára a Jan-
kovich-kúriában. Fellép a rácalmási 
Napsugár Asszonykórus és a Barina 
Táncegyüttes, a sztárvendégek pedig 
a Korda házaspár, Radics Gigi, vala-
mint az EDDA.

Augusztus 23. vasárnap

Ovi- és sulikezdő babaruhabörze és 
bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Olcsó, de jó minőségű ruhák, baba-
felszerelések, játékok, könyvek, ovis 
zsákok, ágyneműk, iskolatáskák 
hatalmas választéka várja az érdek-
lődőket a bolti ár töredékéért.
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Ezen a héten szombaton és vasárnap lesz ünnepi Koronázási Szer-
tartásjáték a Nemzeti Emlékhelyen, mindkét nap 21 órai kezdettel. 
A darab rendezőjének, Szikora Jánosnak a gondolatát tudhatták 
meg az előadásról illetve a királyról, Könyves Kálmánról. A helyes 
megfejtők ezt a gondolatot kapták: A SZERTARTÁSJÁTÉKBAN 
EGYARÁNT ÉRZÉKELTETJÜK AZ ORSZÁGÉPÍTŐ MUNKÁ-
JÁNAK MONUMENTÁLIS MÉRETÉT ÉS A TERHES MAGÁNÉLET 
GYÖTRELMEIT.
Könyves Kálmán király tragikus magánélete – elvesztette szeretett 
párját, gyermekét, miközben testvérbátyja indított ellene több 

háborút – és országépítő nagysága bontakozik ki a néha gigantikus 
színpadi jelenetekkel gazdagított előadásban. A magyar királyok után 
a zene óriásai lépnek a Nemzeti Emlékhely színpadára. Augusztus 
18-án 21 órakor kezdődik a Musica Sacra, benne Puccini: Messa di 
Gloriája. A kiváló László Boldizsár operaénekes mellett színpadra lép 
ifjabb Carlo Ponti, aki dirigálja a százesztendős Alba Regia Szimfon-
ikus Zenekart és a régió énekkaraiból álló egyesített kórust. Az év 
fehérvári zenei életének koronájával, a Musica Sacrával kapcsolatban 
az olasz kiválóság – akinek felesége magyar – a megfejtésben szereplő 
gondolatot fejtette ki.
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Rendkívüli hőség – a balesetek hete

Frontális karambol és egymásnak csúszott 
autók az M7-en, felborult autók és kamion, 
valamint egy mikrobusz, egy nyerges vontató 
karambolja – rengeteg baleset történt a 
hőségben a megye útjain.

A balesetek sorozata augusztus 
6-án az autópályán kezdődött. 
Frontálisan ütközött egy kamion 
és egy terepjáró az M7-esen. A 

katasztrófavédelem tájékozta-
tása szerint a kamion a Balaton 
irányába közlekedett, de Kőszár-
hegy magasságában átszakította 
a szalagkorlátot és nekiment 
egy szabályosan közlekedő 
terepjárónak a sztráda Budapest 
felé vezető oldalán. A kocsi két 
utasa beszorult a roncsok közé, a 
tűzoltók szabadították ki, majd 
mindkettőjüket mentőhelikopter 
szállította kórházba. A műsza-
ki mentés teljes útzár mellett 
zajlott. Hosszú kilométeres 
torlódás alakult ki. Ugyanebben 
az időszakban egy másik baleset 
is munkát adott a kéklámpások-
nak. A megyei kapitányság infor-
mációi szerint a sztráda Balaton 
felé vezető oldalán Szabadbaty-
tyán közelében két személyautó 
ütközött össze. A karambolban 
egy személy megsérült, őt a men-
tők kórházba vitték. Egy nappal 
később szintén Szabadbattyán 
térségében újabb baleset történt, 
újra két autó ütközött össze, de 
ebben a balesetben senki sem 
sérült meg.
Augusztus 7-ét a 64-es főúton 
kezdték a kéklámpások. A me-
gyei katasztrófavédelmi szóvivő 
lapunknak azt nyilatkozta, ezen 
a napon öt baleset adott a tűz-
oltóknak munkát. Gyümölcsöt 
szállító kamion borult az olda-
lára Dég és Mezőszilas között. 

Sokan sérültek a megye útjain
noVák riTa

Kis hírek
Trükkös tolvajok

Székesfehérváron a Kertalja utcá-
ban  augusztus 7-én délelőtt két 
ismeretlen férfi az áramszolgáltató 
munkatársának adta ki magát, és 
az idős sértett figyelmét elterel-
ve készpénzt loptak. Az egyik 
elkövető 35-40 év körüli férfi, aki 
körülbelül 170 cm magas, borostás 
arcú, rövid szőke hajú, az elkö-
vetés időpontjában zöld nadrágot 
és világos, galléros pólót viselt. A 
másik férfi 50 év körüli, társánál 
alacsonyabb, borotvált arcú, akin 
fekete rövid ujjú póló, fekete ha-
lásznadrág és baseballsapka volt a 
lopás idején. A Fejér Megyei Ren-
dőr-főkapitányság kéri, hogy aki 
a bűncselekményekkel kapcsolat-
ban információval rendelkezik, 
hívja a Székesfehérvári Rendőr-
kapitányságot a 06-22-541-600-as 
telefonszámon.

Szabadtéri tüzek
Nagy volt a füstje és a lángja is 
annak a szabadtéri tűznek, amely 
az Alsóvárosi réten keletkezett. A 
tűz oltását – mivel a fehérváriak 
egy másik szabadtéri tűznél és 
baleseteknél dolgoztak – a pétfür-
dői és a sárbogárdi tűzoltók kezd-
ték meg, majd a város egyenruhá-
sai is bekapcsolódtak a munkába. 
Többnyire lekaszált széna égett, 
de néhány bála is lángra kapott. 
Nagyjából tíz hektárnyi területen 
kellett helytállniuk a tűzoltóknak. 
A tűz oltásából a Fehérvári Tűzol-
tó Egyesület önkéntesei is kivet-

ték részüket. A szervezetnek ez 
volt az első éles bevetése. Koppán 
Viktor Dávid alelnök lapunknak 
azt nyilatkozta, ez volt az első, de 
semmiképp sem az utolsó eset, 
melyben segítséget nyújtanak. A 
katasztrófavédelmi igazgatósággal 
ugyanis néhány hete együttműkö-
dési megállapodást kötöttek, így 
ha szükség van rájuk, segítenek. 
A tűz lakott területre nem terjedt 
át, és senki sem sérült meg. A má-
sik szabadtéri tűz Seregélyes-Sző-
lőhegyen volt, körülbelül négy 
hektáron tarló és hét szalmabála 
gyulladt ki. A tűz családi házakat 
és egy kukoricatáblát is veszélyez-
tetett. A lángokat közel kétórás 
munkával sikerült megfékezni.

Felmászott az erkélyre

Nem mindennapi módját válasz-
totta Réger István tűzoltó zászlós, 
hogy megkérje barátnője, Melinda 
kezét. Vasárnap délelőtt szirénázó 
tűzoltóautóval érkezett Széna téri 
lakásukhoz, majd teljes védőfel-
szerelésben, létrán mászott fel 
az első emeleti erkélyhez, hogy 
eljegyezze csodálkozó kedvesét. A 
pár három együtt töltött év után 
jegyezte el egymást.

A sárgabarackkal és szilvával 
megrakott műanyag rekeszek 
nagy része a járműből az árokba 
ömlött. A kamiont a sárbogárdi 
hivatásos tűzoltók a Székesfe-
hérvárról érkezett tűzoltódaru 
csörlőjével állították kerekeire. A 
műszaki mentésben a lajoskomá-
romi önkéntes tűzoltó egyesület 
is részt vett. A nyerges vontató 
vezetőjét és utasát a mentők 
kórházba szállították. A 81-es 

főúton Sárkeresztes és Székes-
fehérvár között egy kamion és 
egy mikrobusz ütközött pénte-
ken délután. Utóbbi járműben 
hatan ültek, közülük két sérültet 
szállítottak a mentők kórházba. 
A székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók áramtalanították a 
mikrobuszt, és egy közeli par-

kolóba félretolták. A rakomány 
nélküli nyerges vontató vezetője 
nem sérült meg. A 61-es főúton 
egy személygépkocsi az árokba 
hajtott és felborult. Az autót a 
dunaújvárosi hivatásos tűzoltók 
állították kerekeire, és áramta-
lanították. A balesetben hárman 
sérültek meg. Lovasberényben 
a 811-es főúton három autó üt-
között össze. A székesfehérvári 
hivatásos tűzoltók áramtalanítot-
ták a járműveket, és a forgalom 
továbbhaladása érdekében a 
kocsikat letolták az útról. Egy 
gyereket és két felnőttet szál-
lítottak kórházba a mentők. 
Lesodródott a 81-es főútról egy 
személygépkocsi augusztus 8-án 

hajnalban. A fehérvárcsurgói 
bekötőút közelében az autó egy 
fának ütközött, amely az útra 
dőlt. A székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók áramtalanították az 
autót, és a fát eltávolították az 
útról. A mentőszolgálat tájékoz-
tatása szerint a kocsi sofőrje 
könnyebben sérült.

A hőségben való autóvezetés 
stresszt okoz. Szakértők szerint 
ilyenkor a szív gyorsabban ver, 
az izzadás és az idegesség pedig 
fokozódik, így a sofőrök agresz-
szívebbek lesznek. Egy túlmele-
gedett autó vezetésével hasonló 
kockázatot vállalunk, mintha 
ittasan ülnénk a volán mögé. A 
hőség általában növeli a bal-
esetek számát. Csökken ugyanis 
a koncentrálóképesség, és nő a 
reakcióidő. Felmérések szerint 
közepes mértékű hőterhelés mel-
lett, 27 fokban a balesetek száma 
átlagosan hat százalékkal nő. Ha 
32 fok van, akkor ez az emelke-
dés tizenhárom százalékos, 37 
fok mellett pedig harminchárom 
százalékos.

A tűzoltók fél órán át küzdöttek azért, hogy a sérülteket kiemelhessék a roncsok közül, az 
egyenruhásoknak a kocsi tetejét is át kellett vágniuk

A terepjáróban ketten utaztak a baleset idején, mindketten súlyosan megsérültek
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Itt az eddigi leghosszabb hőségriadó
Folytatódik a kánikula. S bár sokan remény-
kedtünk már egy kis enyhülésben, arra a 
hétvégéig várni kell. Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat előrejelzése szerint ugyanis a 
következő napokban is folytatódik az országos 
kánikula. A napi középhőmérséklet szinte 
mindenütt 25 fok felett, sokfelé 27-29 fok 
körül alakul. Ezért az országos tisztifőorvos – 
figyelembe véve az Országos Közegészségügyi 
Központ ajánlását – a korábban kiadott har-
madfokú hőségriadót augusztus 16-a éjfélig 
meghosszabbította. 

Folyamatosan meleg rekordok 
dőlnek meg, sőt most már azt is 
elmondhatjuk, hogy a mostani a 
leghosszabb hőségriadó Magyaror-
szágon. Az országos tisztifőorvos 
a jelenleg is érvényben lévő hőség-
riasztást eredetileg augusztus 5-én 
nulla órától adta ki. Ezt már egy 
alkalommal meghosszabbította, és 
egyben harmadfokú, „hőségiradó” 
szintre emelte. Az időjárás előrejel-
zés alapján a kánikula a következő 
napokban sem enyhül, ezért ismét 
hosszabbításra kerül sor. Ezzel már 
biztos, hogy a magyarországi hőség-
riasztások rendszerében ez lesz a 
valaha kiadott leghosszabb figyel-
meztetés. Tíznapos riasztásra már 
korábban is volt példa, a jelenlegi 
azonban – vasárnappal bezáróan – 
már 11 napos lesz. A tartós káni-

LáTrányi VikTória

A bűz nyomában

Hétfőn a várva várt enyhülés he-
lyett jött az újabb hőségriadó, s
ha ez nem lett volna elég a meg-
gyötört Székesfehérváriaknak, 
elviselhetetlen bűz lengte be a 
várost. Tekintve, hogy a helyzet 
a következő napokon sem válto-
zott, sőt, átlépte az ingerküszöböt, 
természetesen elkezdődtek az 
ilyenkor szokásos találgatások is. 
A Fehérvár Médiacentrumba ez 
idő alatt több tucatnyi nézői és 
hallgatói telefonhívásban tudakol-
ták a székesfehérváriak, vajon mi 
történt szűken vett agglomerációs 
övezetünkben, hiszen a jócskán 
harminc fok feletti hőségben csu-
kott ablakoknál voltak kénytelenek 
átvészelni az egyre inkább erősödő 
bűzt. Munkatársainkkal termé-
szetesen utánajártunk, mi történ-
hetett. Első utunk a Fejérvíz Zrt. 
vezérigazgatójához vezetett, aki 
megnyugtatott bennünket, hogy a 
város összes szennyvízátemelője 
rendben, hibátlanul működik és a 
rohasztó tornyok sem okozhatják 
a förtelmes szagot, hiszen zárt 
tartályokkal dolgoznak.
A másik lehetőség, miszerint szer-
ves trágya okozza az úgynevezett 
„szagjelenséget,” nem vethettük 
el, de a három nagy agrárgazda-
ságból kettő cáfolta, hogy bármi-
lyen hasonló munkát végeznének 
ebben az időszakban. A harmadik 
gazdaságtól egy ideig nem érkezett 
válasz megkeresésünkre, majd 
az alábbi közleményt bocsátották 
rendelkezésünkre.

VakLer Lajos

Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról, mint 
• az unokák első szavai, 
• barátok és a család legjobb történetei, 
• a közös programok?

Vegyen részt díjmentes hallás-
szűrésünkön, melyet ajándék 
italhűtővel jutalmazunk.*

Hallókészülék elem
Ft/db**
49 

*  Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 1 db 0,5 l-es üveg 
hűtésére alkalmas. Az ajándékra a hallásvizsgálaton részt vevők 
jogosultak. A részvételhez hozza magával ezt a hirdetést.

**  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db 
elemet vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. 
szeptember 18-ig vagy a készlet erejéig tart.

WWW.VICTOFON.HU

Victofon Belvárosi 
Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 

Bejelentkezés:  
06-22/500-053 • 06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

kula gyakran okoz bágyadtságot, 
kimerültséget, alvászavarokat, ezek 
azonban csak a legenyhébb tünetek 
közé tartoznak. A nagy melegben 
előfordulhatnak hőártalmak, melyek 
már komolyabb tünetekkel járnak. 
A magas hőmérséklet okozta meg-
betegedések: bőrkiütés, fáradtság, 
görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, 
stroke. A tovább tartó hőség meg-
terheli az egészséges szervezetet 

is, de különösen veszélyeztetett 
helyzetben vannak a kisgyerme-
kek, az idősek, valamint a szív- és 
érrendszeri betegségben szenvedők. 
Fokozott óvatossággal vezessenek az 
autóba kényszerülők, hiszen ha csak 
az elmúlt napok híreire gondolunk, 
rengeteg baleset történt az utakon. 
A Székesfehérvári Kríziskezelő Köz-
pont nyáron is ügyel a rászorulókra. 
Az utcai szolgálat folyamatosan 
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A nagy melegben fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. Egy finom 
hűsítő limonádénak pedig a legkisebbek sem tudnak ellenállni.

Néhány hasznos tanács
A nagy melegben fogyasszanak 
több folyadékot! Semmiképpen ne 
tartózkodjanak a tűző napon 11 és 15 
óra között! A szabadtéren dolgozók, 
illetve a fesztiválokon szórako-
zók védjék bőrüket a leégés ellen 
megfelelő öltözködéssel és napvédő 
készítmények alkalmazásával! Ne 
hagyják a gyermekeket, állatokat tűző 
napon parkoló autóban! Ajánlatos 
több órát légkondicionált, hűtött 
helyiségben tartózkodni. Azon lég-
kondicionálóval felszerelt helyiségek 
listája, amelyeket – nyitva tartásuk 
függvényében – bárki igénybe vehet, 
elérhető a katasztrófavédelmi igaz-
gatóságok weboldalán. A déli órákban 
a vízparton pihenők is kerüljék a 
napozást, valamint ne ugorjanak a 
vízbe felhevült testtel!

Közlemény
Aranykorona Zrt.

Társaságunk, az Aranykorona Zrt. 
2015. augusztus 3-án megkezdte az 
idei repcevetés előkészítő munkála-
tait, melynek első fázisaként szerves 
trágya kihordására kerül sor. Cégünk 
a jogszabályoknak és a mezőgazda-
sági szokásoknak megfelelően az év 
augusztus hónapjának első napjaiban 
kezdi meg ezen tevékenységét. A repce-
vetés hagyományosan augusztus 20-a 
után indul, melynek előzményeként 
szükséges a talaj megfelelő felkészítése. 
Az Aranykorona Zrt. a kellemetlen 
szaghatások elkerülése érdekében a 
földterületeire történő trágyakijuttatás 
megszervezésekor a lehető legnagyobb 
körültekintéssel jár el. Ennek megfele-
lően a szerves trágya kihordása mellett 
a trágya beforgatása azonnal megtör-
ténik a talajba. Ezt a tevékenységet 
csak augusztus hónap ezen napjaiban 
tudjuk elvégezni. A munkálatokat 
előreláthatólag augusztus közepére 
befejezzük, kérjük az érintett lakosság 
türelmét, megértését.

Mészáros Beatrix
Aranykorona Zrt., Igazgatóság elnöke

Még több részlet: 19:45 
csütörtök Együtt magazin, 

Fehérvár Televízió

figyeli a hajléktalanokat. Zsabka 
Attila elmondta, nem szokott problé-
mát okozni a kánikula. Az utcán 
élő emberek keresik a hűvösebb 
helyeket, valamint ivóvízről is gon-
doskodnak. 

A közlemény szó szerinti változata:

Tisztelt Igazgató asszony, a székes-
fehérváriak nevében köszönjük 
a korrekt tájékoztatást. A közle-
ményt elolvasva egyébként egy ős 
öreg vicc jutott eszembe:
„–Nem értem.
 –Megmagyarázom.
 –Megmagyarázni én is tudom, de 

nem értem...”
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Létezik gyógymód ellene?
Gyógyszeres kezelést alkalmazunk 
a betegség esetén, és nagyon fon-
tos a szénhidrátok fogyasztásának 
kerülése, csökkentése. Emellett a 
diagnózis felismerése után nagy 
szerepe van a felvilágosításnak: 
megértetni a pácienssel a betegség 
természetét, megnyugtatni, hogy 

nincs súlyos következmények-
kel járó szervi elváltozása. Sok 
türelmet és odafigyelést igényel 
a kezelés az orvos, a beteg és a hoz-
zátartozók részéről is. 

IBS – a civilizációs betegség
A számok azt mutatják, hazánkban egy újabb 
népbetegség ütötte fel a fejét, az irritábilis 
bélszindróma, vagyis az IBS. A lakosság 
mintegy 15-20 százaléka szenved a tünet- 
együttestől. Leginkább fiatalabb felnőtt 
korban kezdődik és előfordulása nem ritka 
idősebb korban sem. A betegséget civilizá-
ciós kórképnek tartják. Az IBS tüneteiről, 
kezeléséről a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház gasztroenterológu-
sát, az I. Belgyógyászati Osztály vezetőjét, 
Izbéki Ferencet kérdeztük.

Egyre több helyen találkozunk 
ezzel a rövidítéssel: IBS. Mit kell 
tudni erről a betegségről, minek a 
rövidítése ez?

Az IBS az irritábilis bélszindró-
ma rövidítése. Tulajdonképpen 
arról van szó, hogy a bél az élet-
tani ingerekre túlérzékenységgel 
reagál, és próbál az ingertől 
„megszabadulni”, így hasme-
nés alakul ki. A betegek másik 
csoportjánál azonban székreke-
dést és erős gyomorfájdalmakat 
okoz. A bél idegrendszerének 
ugyanannyi idegsejtje van, mint 
a gerincvelőnek, működését a 
központi idegrendszer, az agy 
befolyásolja. A kór a működés 
zavara esetén lép fel. A stressz 
elősegíti a betegség kialakulását 
és fennmaradását.

LeffeLhoLcz MarieTTa

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámon

Várjuk a jelentkezőket a 2015-2016-os tanévre
felnőttoktatás keretében Székesfehérváron megvalósuló

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT képzéseinkre
az alábbi szakmákban:

Jelentkezés és információ:
titkarsag@szfszc.hu

e-mail tárgya: felnőttoktatás
telefonszám: +36-22-514-052/122

Szakma neve Belépési feltétel/ 
végzettség

Képzési 
idő (év)

Nappali, esti vagy 
levelező tagozaton

Vasútépítő és fenntartó technikus érettségi 2 nappali/esti

Logisztikai ügyintéző érettségi 2 esti

Szállítmányozási ügyintéző érettségi 2 esti

Pénzügyi- számviteli ügyintéző érettségi 2 esti

Vállalkozási és bérügyintéző érettségi 2 esti

Vám-jövedéki és termékdíj ügyintéző érettségi 2 esti

Ügyviteli titkár érettségi 2 esti

Eladó alapfokú 2 Nappali/esti

Kereskedő érettségi 2 Nappali/Esti

Elektronikai technikus érettségi 2 Nappali

Épületgépész technikus érettségi 2 Nappali/Esti

Ipari gépész alapfokú 2 Nappali

Gyakorló fodrász érettségi 2 Nappali

Gyakorló kozmetikus érettségi 2 Nappali

Gyakorló ápoló érettségi 2 Nappali/Esti
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A betegség hasmenéssel vagy székrekedéssel jár

A borsmenta csodákra képes. Főzzünk belőle 
teát! Illóolajai ellazítják az emésztőrendszer 
simaizmait, megszüntetik a fájdalmas 
összehúzódásokat.

Lehet-e tudni, mitől alakulhat ki a 
betegség?
Az esetek jelentős részében nem 
bizonyított, mi is okozza. Egyes 
betegeknél derül csak ki, hogy egy 
korábbi fertőzés indítja el a folya-
matot a szervezetben, és okozza a 
bélidegrendszer működési zavarát. 
Egyesek szerint a szocializáció, 
a táplálkozás is szerepet játszik 
a kialakulásában. A betegség 
hosszútávon sem okoz komoly 
szövődményeket, de a mindennapi 
életet érezhetően megkeserítheti. 

Ráadásul az IBS-ben szenvedők 
igen érzékeny lelkületű emberek.

Milyen tünetek esetén forduljunk 
orvoshoz?

A kórkép tünetei meglehetősen jel-
legzetesek: görcsös hasi fájdalom, 
heves hasmenés. Ha a fájdalom 
megszűnik a székelés hatására, 
szinte biztos, hogy irritábilis bél-
szindrómáról beszélünk. Azonban 
az is gyakori, hogy egyes embe-
reknél székrekedést okoz. Vérvizs-
gálattal, illetve hasi ultrahanggal 
deríthető ki, IBS-ről van-e szó.
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Liturgikus királylegenda a Nagyboldogasszony-bazilika romjai felett
A rövid életű, nemes lelkű, hatalmas 
Magnus, azaz I. Géza király kisebbik fia, 
a daliás Álmos herceg egész életét a trón 
megszerzésére fordította, mégis bátyja, 
Kálmán herceg lett Szent László király 
trónörököse.

I. Géza király élete krisztusi 
hosszúságú volt, harminchárom 
évéből hármat a trónon töltött, azt 
is úgy, hogy nem akarta vállalni a 
királyság méltóságát. Talán meg-
érezte a király tragikus sorsának 
jóslatát, ami be is teljesült. Ereje 
teljében ment béketárgyalásra 
elődjéhez, Salamonhoz, de onnan 
soha nem tért haza, mert hirtelen 
„megbetegedett” és meghalt.
Magnus fiai – Kálmán és Álmos 
– kicsiny gyermekek voltak apjuk 
halálakor, ezért a trónt nagybáty-
juk, I. (Szent) László vette át, és 
a két gyermeket apaként nevelte 
udvarában. Az idei Koronázási 
szertartásjáték a történelemnek 
azon pontjához kapcsolódik, 
amikor a nagybeteg I. László 
királynak gondoskodnia kellett az 
ország utódlásáról. A döntés nem 
volt egyszerű: Kálmán a léleknek 

naGy zoLTán péTer való, bölcs ifjú vagy Álmos, a 
daliás vitéz üljön Magyarország 
királyi trónusára? Szent László 
először Álmos vitézségében látta 
biztosítottnak az ország jövőjét, 
de a főurak nyomására meg-
változtatta véleményét, s végül 
Kálmán herceget koronázták meg 
Székesfehérváron. Álmos herceg 
ezt soha nem tudta elfogadni, és 
egész életét azzal töltötte, hogyan 
szerezhetné meg a hatalmat ma-
gának, később fiának. A testvér-
háború egyenes következménye 
lett a békétlenség. Álmos nem 
riadt vissza attól sem, hogy idegen 
hadakkal támadja meg Magyaror-
szágot. Fegyveres segítséget kért 
Lengyelországtól, a német-római 
császártól, a kijevi nagyfejedelem-
től. Ármányt szőtt bátyja ellen, 
aki mindezekért megbocsájtott. 
Álmos dömösi prépostság alapítá-
sakor kitervelt cselszövésével telt 
be a pohár, és vakíttatta meg őt és 
fiát, a későbbi magyar királyt (II. 
Vak Béla) Könyves Kálmán.
Kálmánnak kijutott a szenvedé-
sekből magánéletében. Nemcsak 
öccse terhelte életét, de szeretett 
első felesége, Felícia korai halála 
is, aki fiúikreket hozott világra. 

A szertartásjáték központi eleme, amikor Kálmán herceg megszabadul világi ruháitól és a felkent viselettel fogadja a koronázás jelképeit

Szikora János rendező instrukciókkal látja el Álmos herceget, azaz Száraz Dénest

Az ikrek közül László gyorsan 
követte édesanyját, és idejekorán 
meghalt. A másik gyermeket, 

Istvánt titokban koronával látta 
el Kálmán király, de az utódlás 
biztosítása érdekében újabb 
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Liturgikus királylegenda a Nagyboldogasszony-bazilika romjai felett

Blaskó Péter testesíti meg a kor szemtanúját, a krónikást
Az élete során folyamatosan harcoló Álmos herceg magának köszönhette saját és fia, Béla 
megvakíttatását

Kálmán királyságát soha nem fogadta el testvére, Álmos herceg, ezért kettejük konfliktusa a nagyon is világi életbe vezeti a beavatott nézőt

házasságot kötött, méghozzá az 
orosz nagyfejedelem lányával, 
Eufémiával. A második asszony 
nem a hűségéről volt ismert, ezért 
gyermekét, Boriszt Kálmán soha 
nem ismerte el sajátjának.
E lüktető, pulzáló történelmi kort 
vetíti a színpadra Szikora János 
rendező a harmadik Koronázási 
szertartásjáték keretein belül. Az 
augusztus 15-én és 16-án (mind-
két nap 21 órakor) műsorra kerülő 
szertartásjáték már nemcsak a 
szakralitást adja vissza, hanem a 
művelt király, Könyves Kálmán 
tragikus életét is a liturgikus 
királylegendában.
Könyves Kálmán (Egyed Attila) 
és Álmos herceg (Száraz Dénes) 
örökös csatáját és kibéküléseit 
harmonikus alakítással adja át kö-
zönségének a két színész. Blaskó 
Péter mint krónikás nyújt tárgyi-
lagos keretet a királylegendának. 
A magyar koronázások elenged-
hetetlen szereplője az esztergomi 
érsek (Mihályi Győző) és két 
püspöke (Tűzkő Sándor és Lábodi 
Ádám). Kálmán első feleségét, a 
szicíliai hercegnőt, Felíciát Törő-
csik Franciska, második feleségét, 
Eufémiát Kerkay Rita alakítja.
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Tisztelgés a fehérvári elit alakulat előtt
Huszonharmadik alkalommal helyezték el az 
emlékezés virágait a Székesfehérvári Repülő 
és Ejtőernyős Emlékműnél augusztus 7-én. A 
megemlékezést a Veterán Repülők és Ejtőer-
nyősök Fejér Megyei Egyesülete szervezte az 
Ejtőernyősök XXIII. Sárpentelei Találkozója 
alkalmából.

A megemlékezésen ünnepi beszé-
det mondott Boda József. A vezér-
őrnagy elsőként a zászlóalj egyik 
jelenlévő volt tisztjét, Juhász József 
nyugállományú ezredest üdvözölte, 
aki éppen 63 évvel ezelőtt, augusz-
tus 6-án hajtotta végre a csóri rét 
felett élete első ejtőernyős ugrását.
A 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj 
rendeltetése a légi szállítással az 
ellenség mélységében, mögöttes te-
rületein folytatandó harc. A máso-
dik világháború után újjászervezett 
ejtőernyős alakulat 1951-től 1954-ig 

A 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj tiszteletére egy kisrepülő is elszállt az emlékmű fölött

szabó peTra

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázs, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli hő központ

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hő központ 
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában 

használaton kívüli hő központ

Értékesítésre:
Garázs: 
• Honvéd u. 3. társasház alatt , udvari garázs 

eladó 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését!
Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.
 Telefon:  22/541-307
  e-mail :  info@szepho.hu;
   ingatlankezeles@szepho.hu

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

szolgált Fehérváron. A 62-esek nagy 
hatással voltak a magyar katonai és 
sportejtőernyőzés fejlődésére és ma 
elért eredményeire.
Amikor ideköltözött Fehérvár-
ra az ejtőernyős zászlóalj, ilyen 
alakulat még ezen a repülőtéren 
nem szolgált. Itt hajtották végre a 
feladataikat, ami annyit jelentett, 
hogy a repülés szempontjából az 
ejtőernyős kiképzés és tevékenység 
a 62. ejtőernyős zászlóaljjal csúcso-
sodott ki Székesfehérváron. A nyári 
harci kiképzést a pentelei erdőben, 
és az ott lévő táborban végezték. Az 
ugrásokat a pentelei erdő mellett 
lévő füves területre hajtották végre. 
Ez egy elit alakulat volt akkor és 
ez emelte a katonaváros színvona-
lát. Lényegében a repülő kiképzés 
mellett ejtőernyős kiképzés is volt – 
mesélte Szabó József nyugalmazott 
alezredes, a Veterán Repülősök 

Fejér Megyei Szervezetének elnök-
helyettese.
Székesfehérvár katonaváros, és büsz-
ke erre. Azok a katonák, akik Fehérvá-
ron teljesítettek szolgálatot  vagy ide 
kötődtek, ezt a hagyományt megőrzik. 
A mai napon 23. alkalommal ko-
szorúzzák meg az emlékművet, ami 
szép és nemes gesztus, főleg annak 
tükrében, hogy 1916 óta van Székes-
fehérváron katonai repülés, és jövőre 
ünnepeljük százéves évfordulóját 
– mondta a megemlékezésen Viza 
Attila önkormányzati képviselő.
Az egyesület minden évben emlé-
kezik az elődökre a hazaszeretet és 
a kötelességtudat mellett, a bajtársi 
szellem jegyében a magyar repülés 
és ejtőernyőzés aktív és veterán 
tagjaival. Paczur Ferenc, aki 70 
éves korában kezdett ejtőernyőzni, 
több száz ugrás után idén készül az 
utolsóra.

Sajnos eljött az idő, amikor nekem is 
azt kellett mondani, hogy köszönöm 
fiúk, csináljátok nélkülem, majd 
szurkolok nektek, és ha kell, segítek 
is! Befejeztem az ejtőernyőzést. Egy 
búcsúugrásom lesz még szeptember 
végén, akkor kívánok elbúcsúzni a 
kollégáktól, akikkel a tizenhárom 
év alatt nagyon jó baráti kapcsolat 
alakult ki. A család is örül a dön-
tésemnek, hogy végre az öreg srác 
megnyugszik. Ezután csak a család-
nak élek! – fejezte be gondolatait, 
Európa legidősebb ejtőernyőse.
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Ehhez a zászlóaljhoz kötődik a Magyar 
Néphadsereg legnagyobb ejtőernyős 
gyakorlata, amelyet 1952-ben hajtottak 
végre Csór mellett. A gépek Szolnokon 
szálltak fel. A légi oszlop hossza két és 
fél kilométer volt. A gyakorlat végre-
hajtását műszaki hiba nehezítette, de 
összességében jól sikerült. A végrehaj-
tásért nagy árat fizetett az alegység, 
egy katonájuk nem élte túl.



25közéleti hetilap FEHÉRVÁRKözélEt

Hatvan éve nálunk kötöttek ki
Kemiből, Székesfehérvár finn testvérváro-
sából érkeztek vendégek augusztus 10-én. 
A finnek a Csónakázó-tó mellett található 
horgonynál találkoztak a SAMPO Székesfe-
hérvári Finnbarátok Körének tagjaival.

Talán kevesen tudják, annak 
idején hogyan és mi okból 
került a Csónakázó-tó partjára 
az óriási vasmacska. A horgony 
története 1984 augusztusáig 
nyúlik vissza, amikor is az Alba 
Regia Napok alkalmából finn 
testvérvárosunk, Kemi Székesfe-
hérvárnak ajándékozta. A két és 
fél tonnás  vasmacska egy görög 
kereskedelmi hajóhoz tartozott. 
1962-ben elveszett, valószínűleg 
leszakadt a hajóról és később a 
Botteni-öbölben, Kemitől délre 
kétszáz kilométerre emelték ki 
a tengerből, és újrafestés után 
Székesfehérvárra hozták. A vas-
macska szimbolizálja a két város 
közötti kapcsolatot. A horgonyról 
évekkel ezelőtt eltűnt az a tábla, 
melyen olvasható volt magyarul 
és finnül a következő felirat: 
„Kemi város ajándéka 1984-ben 
Székesfehérvárnak és az itt élő 
embereknek.”  A 2,5 tonnás 
vasmacska eredetét tartalmazó 
táblát közösen pótolják a két 
város kapcsolatának 60 éves 

szabó peTra

Hőség, víz, barátság – egy csata képei
Kecskeméti kezdeményezésre harcba indul-
tak a vízi csaták hercegei és hercegnői még 
évekkel ezelőtt. A hétvégén Székesfehér-
váron is szólt a hat- vagy Isten tudja, hány 
lövetű vízipisztoly.

A forróságban a közösségi 
portálokon szerveződött vízi 
csaták gyorsan népszerűek lettek 
Magyarországon. A nagyvárosok 

naGy zoLTán péTer

évfordulójára. „Az emléktábla 
visszaállítását a finn baráti kör 
kezdeményezte, az önkormányzat 
természetesen partner benne. Két 
éven belül megújul a Csónakázó-tó. 
Ha akkora hajók nem is lesznek itt, 
mint a horgonyhoz tartozó hajó, 
azért a csónakázók biztosan szeret-
ni fogják a tavat” – mondta Róth 
Péter alpolgármester.
„A testvérvárosi kapcsolatok kiépí-
tése és ápolása minden esetben egy-

más kultúrájának, történelmének, 
irodalmának, hagyományainak az 
elmélyítését, megismerését jelenti”
– kezdte gondolatait Veikko
Kumpumäki a Finn-Magyar
Társaság városi elnöke, Székes-
fehérvár tiszteletbeli polgára. 
„Ez a találkozás azért is jelentős, 
mert hármas évfordulóra kerül sor, 
részben az idei évben, részben pedig 
jövőre. 1955-ben alapították Hel-
sinkiben Aleksis Kivi finn nemzeti 

író-költő napján azt az országos 
egyesületet, amely a kulturális kap-
csolatokat mélyítette el a két ország 
között. Jövőre pedig Székesfehérvár 
és Kemi testvérkapcsolatának kerek 
évfordulóját ünnepeljük, hiszen tud-
juk azt, hogy az országos egyesület 
után Kemiben 1956-ban elsőként 
vették fel a kapcsolatot a magyar 
várossal.”
Prépost Károlyné, a SAMPO 
Székesfehérvári Finnbarátok 
Körének elnöke a találkozó 
alkalmával elmesélte, hogy 
sajnos a baráti kör hosszú évekig 
nem tevékenykedett, míg tavaly 
április elsején újraalakult. „Mi 
minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy minél több tagunk legyen és 
kutatjuk a lehetőségeket, hogy mi-
ként tudjuk felvenni a kapcsolatot 
Kemivel és mik azok a pontok, ahol 
szorosabbá fűzhetjük ezt a barátsá-
got” – mondta.
Heikki Koivisto finn evangélikus 
nyugalmazott lelkész, Székesfe-
hérvár tiszteletbeli polgára arról 
beszélt, hogy nem csak világi, 
hanem egyházi kapcsolatok is 
léteznek a két város között. „Ezek 
a látogatások azonfelül, hogy remek 
alkalmat kínálnak egymás megis-
merésére, az egyházi kapcsolatok 
elmélyítésére is szolgálnak. Nagyon 
jó alkalmat kínálnak a hittel élő 
emberek egymásra találásához.” 

A finn-magyar társaság a közös kapocsnál, a horgonynál találkozott

A látszat erősen csal, a hölgyek profi módon védték ajkukat, illetve zsebkendőjüket Először a gyermek unszolta szüleit a csatára, aztán a szülők voltak képtelenek letenni a fegyvert
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közül Fehérvár sem „úszhatta” 
meg szárazon. A palotavárosi 
szökőkút tövébe toborozták a 
szervezők a harcra kész daliákat 
és úrhölgyeket szombaton. A 
lelkes társaság legfőbb ismertető-
jele, hogy pokolian melegük volt, 
emellett vágytak egy kis játékra, 
s adta magát, hogy ismerkedtek, 
talán még barátságok is születtek 
a víz „hevében”. A játékszabály 
egyszerű volt. A csatába indu-

lók csak vízi fegyverzetet, azaz 
pisztolyt, géppisztolyt, puskát 
használhattak, vödröt, poharat, 
kancsót és egyéb öntöző szer-
számot nem. Mindenki a szájába 
vett egy száraz zsebkendőt, és 
akinek zsepije csatakokban állt 
a szájában, az kiesett. Az nyerte 
az egyes fordulókat, akinek a 
szájában levő papírzsebkendőnek 
volt még száraz felülete. Voltak 
alkalmi győztesek, de ez nem 

nagyon foglalkoztatta még az 
adott bajnokot sem, itt a víz és a 
barátság számított. Bár egy kicsit 
brutális volt látni a nők és férfiak 
párharcának végét, amikor hat-
nyolc férfi gyakorlatilag kivégezte 
az egyetlen talpon maradt leányt. 
Bár a hölgy lehet, hogy örömmel 
fogadta a vödörnyi mennyiségű 
vizet. 
(A vízi csata képei megtalálhatók a 
www.totagas.hu/vizicsata oldalon)
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Csak még egyszer előre – játékfilm a 17-esekről
Elkezdődött a 17-es gyalogezred katonáiról 
szóló film forgatása Székesfehérváron.
Burján Zsigmondnak, a város történelmét 
feldolgozó Fehéredő múlt trilógia alkotójá-
nak legújabb játékfilmje a háborús hősök-
nek, köztük nagyapjának állít emléket.

A forgatás a Rác utcában kezdő-
dött, ami a forgatókönyv szerint 
egy fiatal házaspár otthona. A 
férfinak ide kézbesítik a behívót, 
és az asszony itt kap híreket a 
háborúban szolgáló uráról. A 
Csak még egyszer előre a törté-
nelmi hűséget szem előtt tart-
va, emberi sorsokon keresztül 
mutatja be a Magyar Királyi 17-es 
Honvéd Gyalogezred katonáinak 
életét. A film rendezőjét, Burján 
Zsigmondot erős kapocs fűzi a 
magyar, pontosabban a székesfe-
hérvári történelemhez, hiszen az 
elmúlt években három filmben 
is feldogozta mindezt. A Csak 
még egyszer előre a rendező régi 
álmát teljesíti be, Burján Zsig-
mond nagyapja ugyanis ennek az 
alakulatnak a tagja volt és az első 
világháborúról először ő mesélt 
neki fél évszázaddal ezelőtt. 
Talán a személyes szálak, az 
emberi sorsok ezért kapnak olyan 
hangsúlyos szerepet a filmben. 
„A film nagyon fontos jeleneteinek 
forgatásán vagyunk most túl. 1915-
öt írunk, a háború egy éve dúl már, 
és ilyenkor nagyon nehéz, fájdalmas 
az elválás. A háborús eufórián 
mindenki túl van és rendszeresek 
az eltűntekről, sebesültekről és az 

noVák riTa

A stáb a Rác utcában forgat. Burján Zsigmond a Csak még egyszer előre című film rendezője (a képen középen) felméri a helyzetet.

Ez már a reggel, amikor útra kelnek a férfiak a hajnali fénnyel
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A második isonzói csata idején a 
17-es gyalogezred elveszítette 
puskáinak zömét és az embervesz-
teségek is óriásiak voltak. Ekkor 
mondta Sipos Gyula ezredparancs-
nok azt a mondatot, ami a film címe 
lett: „Csak még egyszer előre”. A 
fiatal Sipos Gyulát Kelemen István 
alakítja, az idős parancsnokot pe-
dig Matus György játssza a filmben, 
amelyben Rangel István, Szabó 
Miklós Bence, Balogh Mihály, 
Barbély Gábor és Szigeti Anna is 
szerepel. A játékfilm dramaturgja 
Adorján Viktor.

elhunytakról szóló hírek a frontok-
ról. Rögzítettünk olyan jelenetet 
az elmúlt napokban, amikor a stáb 
kivétel nélkül minden tagjának 
kicsordult a könnye. Kazó Ferenc – 
az anyai nagyapám – ötven évvel 
ezelőtt elvitt az oroszlános emlék-
műhöz és akkor mesélte el először, 
hogy ő is a 17-esekkel harcolt. Erre 
ő nagyon büszke volt és persze én is 
büszke vagyok rá, ezért valameny-
nyire az ő élményei is benne vannak 
a filmben. Például a búcsúzásnál.” 
Szigeti Anna A Szabadművelődés 
Házában működő Péntek3 szín-
játszócsoport tagjaként alakítja 
az otthon maradt feleséget. Ez az 
első filmszerepe. „A nehézséget 
az adta a forgatás során, hogy a 
történetet nem egyszerre vettük 
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Csak még egyszer előre – játékfilm a 17-esekről

A sminkes még igazít egy kicsit, aztán forgatják az utolsó, a búcsúéjszakát. A katona (Barbély Gábor) másnap indul a frontra, elköszön hát 
feleségétől (Szigeti Anna).

fel, hanem darabokban. Nem volt 
egyszerű egyik pillanatról a másikra 
visszahelyezkedni ugyanabba a lel-
kiállapotba újra és újra, mert példá-
ul ugyanazt egy másik szögből is fel 
kellett venni. Érdekes élmény volt 
ez számomra és nagyon élveztem. 
Eddig csak színpadon játszottam és 
kíváncsi voltam, hogy működik egy 
forgatás, ezért mondtam a szerepre 
annak idején igent. Azt hiszem, jól 
döntöttem, mert kifejezetten élve-
zem a munkát.”
A film premierje várhatóan 2016. 
július 18-án, a Magyar Királyi 17-
es Honvéd Gyalogezred Emlék-
napján lesz.

A forgatás augusztus végén a Zichy 
ligetben, a 17-esek emlékművénél 
folytatódik, de a helyszínek között 
a bakonyi térség, a Várpalota 
fölötti nyolcas őrhely és a pákozdi 
katonai emlékhely is szerepel. A 
történelmi hűségért Stencinger 
Norbert hadtörténész, valamint 
Pintér Tamás és Rózsafi János had-
színtér kutatók felelnek a filmben, 
de a történelmi hűség Siklósi Gyula 
régész nélkül is elképzelhetetlen 
lenne – nyilatkozta lapunknak 
Burján Zsigmond.
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A Bregyó közi Atlétikai Centrum ismét 
kiváló házigazdája volt az Atlétikai országos 
bajnokságnak. A 120. hazai ob-n több mint 
ötszáz atléta állt rajthoz, a kilátogató kö-
zönség pedig öt hazai ARAK-os érem mellett 
szinte valamennyi vb-résztvevőt láthatta.

Igaz, ami igaz, sajnos jelen pilla-
natban nincs olyan erős állapot-
ban a magyar atlétika, hogy több 
ezer ember látogasson ki egy-egy 
országos bajnokságra, azonban 
több számban is láthattak a nézők 
nemzetközi klasszist, illetve kivá-
ló versenyt. A házigazda ARAK 
Utánpótlás Akadémiánál előze-
tesen három éremmel számoltak, 
ezt sikerült megduplázni a hétvé-
ge folyamán (1 arany-, 3 ezüst- és 
2 bronzérem maradt a koronázó 
városban).
Szabó Dániel rögtön az első 
napon meglepetést szerzett, az 
ARAK mindössze tizennyolc 

esztendős sprintere érett verseny-
zéssel, új egyéni csúcsot jelentő 
10,65-tel szerezte meg élete első 
felnőtt bajnoki címét. Szabóval 
érthetően madarat lehetett fogat-
ni a célban. „Nem tudom szavakba 
foglalni, hogy mennyire boldog 
vagyok most – értékelt fülig érő 
mosollyal a célban Szabó Dáni-
el. – A felkészülés alatt végig arra 
vágytam, hogy itt, a felnőtt ob-n a 
lehető legjobban szerepeljek, és hogy 
esetleg dobogóra kerüljek! Az álmo-
mat most valóra váltottam ezzel a 
bajnoki aranyéremmel. A döntő előtt 
nagyon izgultam, pedig általában 
nem szoktam. Most végig az volt 
bennem, hogy itt a helyem, most 
kell jót futnom, és szerencsére ezzel 
együtt így alakult és nyertem!”
A péntek még egy fehérvári érmet 
hozott, az ARAK 4x100 méteres 

kaiser TaMás

Komplex
Rehabilitáció
GáRdonyban

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001.

A rehabilitációs létesítmény építésével folytatódik a VVSI fejlesztése
Második szakaszához ért a Velencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi telephelyének fejlesztése.  
A kiemelt állami beruházásnak minősített, uniós forrásból megvalósuló projekt eredménye-
ként egy európai viszonylatban is egyedülálló rehabilitációs- és fejlesztőközpont jön létre.
Az épület szigetelése már elkészült, jelenleg a közművek cseréje van  
folyamatban. A kültéri bútorok beépítése és a parkosítás vár-
hatóan nyár végére fejeződik be. A második ütemben a 
rehabilitációs blokk épül meg, melynek szerkezeti ala-
pozása már megtörtént.
Az átadást követően fejlesztésre szoruló gyer-
mekek és felnőttek vehetik birtokba a léte-
sítményt, ahol minden feltétel adott lesz a  
kezelésükre, rehabilitációjukra.

rehabilitacio.vvsi.hu

VVSI_hird_106x152.indd   1 06/05/15   12:04

Az atlétika hazai ünnepe Székesfehérváron

női váltója Huszár Kitti, Pálinkás 
Dóra, Zsiga Mónika, Frey Virág 
összetételben a VEDAC stafétája 
mögött ezüstérmes lett.
Az ob második napján már szó-
hoz jutottak a pekingi világbaj-
nokságra készülő versenyzők is. 
Orbán Éva női kalapácsvetésben 
69,67 méterrel a kilencedik bajno-
ki aranyérmét szerezte, és biza-
kodóan várja a vb-t. „Még van egy 
kis időnk, hogy még jobban menjen a 
dobás – kezdte Orbán Éva. – Négy 
érvénytelen kísérlettel kezdtem, 
nagyon nehézkesen indultam be, de 
ezt a nagy melegnek tulajdonítom. 
Hamar elfáradtam, de a végére kijött 
ez a dobás, ezért bizakodó vagyok a 
vb-t illetően. Úgy érzem, egyre jobb 
formába kerülök, kezd visszajönni 
a gyorsaságom, ami nekem nagyon 
fontos. Pekingben egyértelműen a 

döntőbe jutás lesz a célom!”
Nagyon sokan várták a 110 
méteres gátfutás döntőjét, ahol 
Baji Balázs számított egyértelmű 
esélyesnek. Az Európa-bajnoki 
negyedik futó 13,51-et futott 
ellenfél nélkül, de ellenszélben. 
Baji kérdésünkre „elszólta” magát, 

kijelentette: döntőbe akar jutni a 
vb-n. „Én már azzal is elégedett le-
szek, ha egyéni csúcsot tudok futni, 
legyen elég ez bármire – mondta 
Baji Balázs néhány perccel a dön-
tője után. – De legalább szeretnék 
ott lenni a középdöntőben, titkon 
pedig a döntőbe jutás a célom! A leg-

Szabó Dániel remekelt a hétvégén: 100-on győzött és 200-on is dobogós lett

Maradt még benne - Kővágó Zoltán egy nagy dobással a világbajnokságról is szép ered-
ménnyel távozhat
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Az atlétika hazai ünnepe Székesfehérváron
fontosabb azonban, hogy magamra 
figyeljek Pekingben és azt nyújtsam, 
amit tudok!”
Baji Balázs egyébként a héten 
még Székesfehérváron edz, mint 
elmondta, kiválóak a körülmé-
nyek az Atlétikai központban, 
a városban pedig nyugodtan ki 
tudja magát pihenni két edzés 
között.
Fedett pályás Európa-bajnokunk, 
Márton Anita két aranyéremmel 
gazdagodott Székesfehérváron. 
Fő száma, a súlylökés mellett, 
diszkoszvetésben is magabiztosan 
utasította maga mögé a mezőnyt, 
mindkét számban métereket 
vert a második helyezettre. Egy 
ellenféllel biztosan nem kell majd 
számolnia Pekingben, a súlylökés 
címvédője, Valerie Adams le-
mondta a szereplést. „Mindenkép-
pen egy riválissal kevesebb, de iga-
zából ez nem számít, annyi minden 
befolyásolhatja az aktuális versenyt 
– jelentette ki Márton Anita. – 
Fontos, hogy ott legyek a döntőben, 
ott pedig már bármi megtörténhet. 
Úgy érzem, jól felkészültem, most 
már a pihenésé lesz a főszerep.”
Az olimpiai bajnok kalapácsvető, 
Pars Krisztián már nem volt eny-
nyire boldog és nem túl optimista 
a világbajnokságot illetően. Pars 
78,35 méterig jutott, amivel ugyan 
nagy fölénnyel győzött az orszá-
gos bajnokságon, de egyáltalán 
nem elégedett saját magával. Mint 
elmondta: ez az év már elment. 
„Sajnos nagyon sok sérülés hátrál-
tatott idén, és ezzel nagyon sok időt 
vesztettem – magyarázta London 
bajnoka. – Sajnálom, hogy nagyon 
sok olyan edzés kiesett, amiben a 
mozgást kellene összerakni. Egyálta-
lán nem vagyok elégedett, őszintén 
meg kell hogy mondjam, én már 
lemondtam a világbajnoki címről. 
Van még ugyan pár hét a verse-
nyig, de az idő már nem elég ahhoz, 
hogy összerakjam magam. Az erőm 
megvan, ezt látom, de sajnos a 

országos bajnokságot diszkoszve-
tésben. Athén ezüstérmese 62,71 
méterig jutott, de ami mindenfé-
leképpen jó hír, hogy Kővágó sze-
rint maradt még jó néhány méter 
a legnagyobb dobásában. „Nincs 
még kihegyezve a forma. Van még 
egy kis időnk a világbajnokságig, 
szerintem van még bennem bőven. 
Világbajnokságon a legjobb eredmé-
nyem a hatodik helyezés, ezt sze-
retném megdönteni vagy legalább 
beállítani. Összességében optimista 
vagyok” – mondta Kővágó Zoltán, 
akit kisfia mindenhová elkísér, 
így a bajnoki arany is a gyerkőc 
nyakába került.
Nagyon biztatóan teljesített 
Szabó Barbara magasugró. A 
szintén világbajnoki utazó 192 
centiig minden magasságot elsőre 
vitt, megpróbálkozott az egyéni 
csúcsot érő 195 centiméterrel, de 
nem járt sikerrel.
A zárónapra is jutott ARAK-os 
érem, nem is egy. Zsiga Mónika a 
400 méteres gátfutás döntőjében 

futott kiválóan, 1:00,57-es ered-
ménye ezüstérmet ért, a számot 
a HÓDIÁK versenyzője, Szűcs 
Noémi nyerte. A 200 méteres 
női síkfutás döntőjében is volt 
székesfehérvári: 25,63 másod-
perccel Frey Virág hetedik lett, az 
uraknál ugyanebben a számban 
a pénteken 100 méteren győz-
tes, tizennyolc esztendős Szabó 
Dániel 21,72-t repesztett, jutalma 
ezüstérem lett. A hármasugrók 
mezőnyében László Dávidért szo-
ríthattak a hazai szurkolók, aki 
rögtön elsőre 15,28 métert ugrott. 
Ezzel az első sorozat után még 
második volt, később azonban 
már nem tudott javítani, ráadásul 
„be is ugrottak” elé, így harma-
dikként zárt.
Az ARAK így végül hat éremmel 
zárta a 120. Atlétikai országos 
bajnokságot. Az egy arany-, há-
rom ezüst- és két bronzérem iga-
zán szép teljesítmény a felnőttek 
között egy vállaltan utánpótlással 
foglalkozó műhelynél.

Baji Balázs (elől, lilában) nagyon jól érezte magát Székesfehérváron, így még néhány napig marad, és készül, hogy döntős lehessen Pekingben

Az egyéni csúcsát nem tudta megjavítani László Dávid, de így is érmes lett a hazai ob-n

Az olimpiai bajnok Pars Krisztián szíve szerint megállítaná az időt, hogy legyen esélye a hőn 
áhított világbajnoki arany megszerzésére

sebességem és technikám nincs meg 
az igazán nagy dobáshoz. Az a baj, 
hogy igazi célt ki sem tudok tűzni 
magam elé, mert nem érzem, hogy 
mire lehetek képes, sajnos ez az 
évem tényleg teljesen meghalt. Ab-
ban bízom, hogy a következő évem 
nem lesz ennyire sérülésekkel teli. 
Most már tényleg Rió és az olimpia 
került a fókuszba.”
Az ARAK-os Budai Boglárka 
nagyon szoros küzdelemben, 
57,21-es időeredménnyel bron-
zérmet szerzett 400 méteren a 
bajnokság második napján, így 
szombaton is volt minek örülni az 
ARAK-nál.
Vasárnap is több válogatott 
versenyzőt láthattak a nézők: 
Kővágó Zoltán simán nyerte az 
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Egy legenda elköszönt

A Vasas és Poznan ellen kell javítani

Nyolc szezonon keresztül elképzelhetetlen volt 
a Fehérvár AV 19 összeállítása Tokaji Viktor 
nélkül. A válogatott védő négy alkalommal 
jutott be csapatával az EBEL rájátszásába.Csu-
paszív teljesítményével, kemény, de mindig a 
sportszerűség határain belül mozgó játékával 
a fehérvári közönség kedvenceként köszön el 
a csapattól.

Tokaji Viktor a MOL Ligában 
induló MAC gárdájában folytatja 
pályafutását, a népszerű védő azon-
ban, mint megfogalmazta, élete 
legmeghatározóbb éveit Fehérváron 
töltötte. Dunaújvárosi játékosként 
sikerült gyorsan elfogadtatnia 
magát a királyok városában, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az a 
tény, hogy az elmúlt években ő volt 
a Fehérvár AV 19 csapatkapitánya.
– A távozásról szóló döntésemet a 
szívemre hallgatva nem tudtam volna 
meghozni, most a fejemre, az eszemre 
kellett hallgatnom. Életem legmeghatá-
rozóbb nyolc évét töltöttem Fehérvá-
ron, ezt soha nem fogom elfelejteni. 
Mint ahogy azt sem, ahogy elindul-
tunk az EBEL-ben, azt sem, amikor 
először kerültünk be a rájátszásba, 
azt sem, ahogy a szurkolók kiabálják, 
hogy „még, még, még”, azt sem, hogy 
ez egy olyan különleges hely, ahol 23. 
játékos is ül a padon. Reggelig tudnám 
sorolni, miért különleges érzés itt ját-
szani, hiányozni fog nagyon, ez biztos!
Tokaji Viktor fehérvári elismertsé-

A Ferencváros elleni hazai vereség világo-
san megmutatta, komoly gondokkal küzd a 
Videoton FC a 2015/2016-os idényben. Nem 
állt össze a csapat játéka, sok a fegyelmezet-
len megoldás, a támadójáték hatékonysága 
pedig meg sem közelíti a legutóbbi szezon-
ban látottakat. Javítani persze lehet, erre egy 
héten belül két kiváló alkalom is adódik.

A Ferencváros 3–1-re nyert Sóstón, 
pedig a nagy rangadó kiváló lehe-
tőséget jelentett a Vidinek, hogy 
feledtesse a gyengébb szezonrajtot. 

néMeTh zoLTán

néMeTh zoLTán

Poznani párhuzam
A Videotonhoz hasonlóan a pi-
ros-kékek Európa liga selejtezős 
ellenfele, a lengyel Lech Poznan 
számára sem diadalmenettel in-
dult a 2015/2016-os szezon. Lov-
rencsics Gergőék simán kiestek 
a BL kvalifikáció során a svájci 
Basel ellen, a helvétek kettős 
győzelemmel (3–1, 1–0) mentek 
tovább, a Lech ráadásul hazai 
porondon sem tündököl. Míg a 
Vidi négy forduló alatt 3, addig 
a poznani gárda szintén négy 
meccsen 4 pontot gyűjtött, ezzel 
címvédőként a 12. helyen áll. A 
Lech Poznan számára is létkér-
dés a javítás, így a párharc igen 
izgalmasnak ígérkezik. Az első 
összecsapást augusztus 20-án 
Lengyelországban, a visszavágót 
egy héttel később Székesfehérvá-
ron rendezik majd.

Tokaji Viktor és Cser-Palkovics András az elismerő Ezüstéremmel. A kiváló sportember ígéri, 
sűrűn feltűnik majd a Volán meccsein az ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban

Sejben Viktor személyében egy olyan tehetséges fehérvári fiatal debütált a Vidiben, aki hosszú 
távon a csapat erőssége lehet

Ez az esély elúszott, így a hétvégi 
fordulóban, a Vasas vendégeként 
szinte kötelező a győzelem. Az 
FTC elleni találkozó egyetlen nagy 
pozitívuma a fiatal Sejben Viktor 
élvonalbeli debütálása, a fehérvári 
korosztályos csapatokban rendre 
bizonyító támadó a jövőben ko-
moly erőssége lehet a Vidinek.
– Nagyon boldog vagyok, hogy 
a Ferencváros elleni mérkőzésen 
bemutatkozhattam a Vidi színeiben 
az élvonalban. Gyerekkorom óta 
erre készülök, ez volt az álmom már 
serdülő labdarúgóként is. Fehérvári 
gyerekként nagyon sokat jelent ne-
kem a Vidi, büszke vagyok arra, hogy 
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csak ebben a csapatban futballoztam, 
és hogy itt lettem NB I-es játékos. Az 
is öröm számomra, hogy egy remek 
hangulatú találkozón léphettem 
pályára, még akkor is, ha sajnos az 
eredmény végül nem alakult kedvező-
en számunkra – beszélt bemutat-
kozásáról a fiatal játékos a vidi.hu 
kérésére.
Remélhetőleg a Vasas ellen már si-
kerélményben is lesz része Sejben 
Viktornak, az pedig még fonto-
sabb, hogy az Európa Liga selejte-
zőjében is jól szerepeljen a csapat, 
ám a csoportkörbe jutásért zajló 
párharcban a lengyel Lech Poznan 
kőkemény riválisnak ígérkezik.

gét jól mutatja, hogy Polgármesteri 
Elismerő Ezüstérmet vehetett át 
Cser-Palkovics Andrástól.
– Egy olyan játékos-egyéniségtől kö-
szön el Székesfehérvár, aki rengeteget 
tett a magyar hokiért és azon belül még 
többet tett az elmúlt majd egy évtized-
ben a jégkorong fehérvári fejlődéséért, 
a közösség fejlődéséért, az EBEL-ben 
aratott sikerekért. Egy olyan tiszteletre 
méltó személyiségtől köszönünk el, aki 
példaértékű munkát végzett és értékes 
példakép lehet minden fiatal számára, 

űzzön bármilyen sportágat is.
A FehérVár kérdésére Tokaji Viktor 
elárulta, hogy a MAC vezetésével 
kötött megállapodás értelmében a 
2015/2016-os szezonban játékos-
ként erősíti a gárdát, a távolabbi 
jövőben viszont megkezdi majd 
edzői pályáját is. Érdekesség, hogy 
Toki nemcsak Fehérvártól, hanem 
megszokott 32-es mezszámától is 
búcsút vesz: a fővárosi együttes-
ben már 33-as számmal állhatja a 
csatárok útját.

Mi lesz veled Videoton?
Egyre égetőbb a kérdés, mikor 
tér magához a vergődő bajnok-
csapat. Mert vergődés van, 
jutott belőle bőven mostanság 
a fehérvári szurkolóknak, pe-
dig a szezon még egy hónapja 
sem startolt el. A Bajnokok 
Ligájának selejtezőjében ugyan 
összejött egy nyögvenyelős 
továbbjutás a walesi bajnok 
ellen, de a fehérorosz BATE 
ellen valljuk meg, szinte alig 
volt esély a továbbjutás kiví-
vására. A pontvadászatban 
még elszomorítóbb a helyzet, 
nincs rá jobb szó, szörnyű 
rajtot vett a bajnoki címvédő.
Négy meccsen három pontot 
még az újonc Vasas is összeka-
part. Nem véletlenül említem a 
fővárosi együttest, a hétvégén 
az angyalföldiek vendége lesz 
a Vidi, melynek égető szüksége 
lenne a győzelemre, külön-
ben...
Nos, itt akad el e sorok író-
jának digitális pennája, mert 
ha újra kikap a Vidi, akkor 
bizony sok dolog megtörtén-
het. Bernard Casoni eddig 
nem igazolta, mennyire nagy 
igazolás is volt az ő szerződ-
tetése a vezetőedzői posztra, 
de ugyanez a kritika a frissen 
érkező játékosokkal szemben is 
megállja a helyét. Ha hétvégén 
nem nyer a csapat, akkor már 
most, augusztus közepén el 
lehet kezdeni szórni az első 
göröngyöket a bajnoki címvé-
désről szőtt álmok koporsójá-
ra, ami a fehérvári szurkolók-
nak bőven felér egy komoly 
horrorfilmmel.
Ha viszont ezt a horrort 
forgatja le az élet, akkor akár 
jöhetnek is azok a változások, 
melyekről már az egész város 
pusmog. Megy az edző, mond-
ják sokan. Van, aki tudni véli, 
annak az embernek is el kell 
hagynia a klubot, aki Casoni 
szerződtetését szorgalmazta. 
Sokan kórusban követelik 
vissza a bajnokcsapatot 
irányító Joan Carrillot, míg 
megint mások biztos forrásból 
tudják: a közelmúlt szurkolói 
számára legunszimpatikusabb 
szövetségi kapitány veszi át a 
kormányt.
Valljuk be, a lehetőségek tár-
háza végtelen, a pakliban még 
az is benne van, hogy minden 
marad a régiben, mindenki 
marad a helyén. Tudják mit? 
Ha a Vidi sziporkázó játékkal 
simán kiüti a Vasast, majd jövő 
héten továbbjutással kecseg-
tető eredményt ér el a lengyel 
Lech Poznan elleni Európa 
Liga selejtező első meccsén, 
tőlem minden maradhat úgy, 
ahogy van.
Csak egy a bökkenő: most 
ezt a koreográfiát látom a 
legnehezbben megvalósítható 
forgatókönyvnek.

néMeTh zoLTán
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Teke
I. Szijjártó László
emlékverseny

Szijjártó László emlékversenyt szervezett a 
Köfém SC Tekeszakosztály Székesfehérvár 
Önkormányzata támogatásával a Köfém SC 
tekecsarnokában. 

Szijjártó László a székesfehérvári 
tekesport kiemelkedő alakja, az 
Alba Regia SC és a Köfém SC 
játékosa, később sikeres edzője 
volt, tavaly decemberben, 79 
éves korában hunyt el váratla-
nul. A színvonalas versennyel 
méltóképpen kívánnak emlé-
kezni az egykori tekejátékosra. 
A versenyre közel háromszázan 
jelentkeztek, például Szlovákiá-
ból, Csehországból, Ausztriából 
és Szerbiából is érkeztek tekések. 
A megmérettetés augusztus 16-ig 
tart. A legerősebb nap augusz-
tus 13-a, ugyanis pályára lép az 
aktuális világbajnok Kiss Tamás, 
az aktuális egyéni világbajnok 
Kakukk Levente és a világhí-
rű szegedi csapat, valamint a 
többszörös világbajnok Zavargó 
Vilmos is. A rendezvény megnyi-
tóján részt vett Mészáros Attila. 
Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, a város fontosnak tartja a 
sportesemények támogatását. Az 
I. Szijjártó László emlékversenyt 
hagyományteremtő szándékkal 
szervezték meg.

Torna után – torna előtt
Három mérkőzés, három győzelem. Ezzel a mér-
leggel, vagyis 100%-os teljesítménnyel zárta 
idei első felkészülési tornáját a szeptemberi, 
Győr elleni bajnoki rajtra készülő Fehérvár KC.

Bakó Botond együttese Zilahon 
két nap alatt három meccset ját-
szott, ami a taktikai elemek gya-
korlása mellett jól szolgálta a fizi-
kai felkészülést is. Az FKC előbb 
az NB I-es Békéscsabát fektette 
két vállra: többek között a nyári 
szerzemény, Bandelier-Filipovics 
hat góljának köszönhetően 31–24-
es sikerrel várták a fehérvári 
hölgyek a torna második meccsét. 
A 2012-es EHF-kupa döntős HC 
Zalau ellen szépen eloszlottak a 
gólok, amire nagy szükség is lesz 
a bajnokságban, hiszen a házi gól-
királynő, Tilinger Tamara legalább 
öt hónapot kell, hogy kihagyjon 
térdműtétje miatt. Herr Anita, Ta-
nabe Yuki és Tápai Szabina is öt-
ször-ötször voltak eredményesek, 
a meccset pedig 27–26-ra nyerte a 
Fehérvár. A záró találkozón már 
többet voltak pályán a fiatalok, 
Májer Krisztina pedig meg is há-
lálta a bizalmat: a HC Alba Sebes 
elleni 27–21-es siker alkalmával 
öt találatot jegyzett a fiatal szélső. 
Nyilván a felkészülés ilyen korai 
szakaszában messzemenő követ-
keztetéseket nem szabad levonni, 

kaiser TaMás

bár nem elhanyagolható, hogy jót 
tett az önbizalomnak a tornagyő-
zelem. Az előttünk álló hétvégén 
pedig ismét lehet bizonyítani, és 
nem is kell olyan messzire utazni. 
A Fehérvár KC a IV. Kohász-Hum-
mel Kupán szerepel pénteken és 
szombaton. Az első nap a csoport-
meccseket rendezik meg, Tápaiék 
előbb 9:30-tól ismét a HC Zalauval 
meccselnek, majd 13:30-tól a Vác 
ellen lépnek pályára. A másik 
csoportba a házigazda Dunaúj-

város mellett az orosz Zvezda 
Zvenyigorod és a Debrecen kapott 
besorolást. A körmérkőzések 
után szombaton a helyosztókra 
kerül sor. Elmondható tehát, hogy 
Bakó Botond nem csak sűrűre, 
de minőségire is tervezte az idei 
felkészülési programot, hiszen ne 
feledjük, a gárda már játszott (és 
majd játszik is) az osztrák Hypó-
val, de még vár egy újabb torna 
a Fehérvárra az ünnepi hétvégén 
Vácott.

Tápai Szabina egyre jobb formában – három meccsen tizenegyszer volt eredményes
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augusztus 14. péntek
10.00 óra „Király és Városa” címmel konferencia a Városháza Dísztermében

12.15 óra Osszárium ünnepélyes megnyitása a Nemzeti Emlékhelyen 
Szakvezetések időpontja:  augusztus 14.  13.00 óra, 15.00 óra 

augusztus 15.  15.00 óra 
augusztus 20.  15.00 óra 
augusztus 22.  15.00 óra

Az osszárium ingyenes megtekinthető: augusztus 14-23. között.

17.00 óra Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele 
a Püspöki Palotából a Szent István Bazilikába

18.00 óra Fogadalmi Szentmise a Szent István Bazilikában, 
a misét követően a Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes 
visszavitele a Püspöki Palotába

20.30 óra Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitása 
a Városház téren
Fény utca felkapcsolása
Díszvendég: Szita Károly, Kaposvár polgármestere

21.10 órától Burján Orsi és a Pálinkálom koncert a Zichy színpadon

22.30 óra Caramel koncert a Zichy színpadon

augusztus 20. csütörtök
10.30 óra Szent István napi ünnepi szentmise a Szent István Bazilikában

10.00-17.00 óra Tele élettel! - rendezvények a Belvárosban

17.00 óra Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál a Nemzeti Emlékhelyen
Ünnepi beszédet mond: dr. Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

17.00 óra               Fehérvári királyok menete - történelmi felvonulás az 
óriásbábokkal a Koronás Parktól a Szent István térig

18.00 óra Ünnepi Közgyűlés a Szent István téren 
(esőhelyszín: Városháza Díszterme)
Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja: 
dr. Cser-Palkovics András polgármester

19.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál - „Táncra Magyar” 
a Zichy színpadon
Határon túli táncegyüttesek gálaműsora 
(esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

22.30 óra Ünnepi tűzijáték a Palotavárosi tavaknál

augusztus 18. kedd
11.00 óra Múltidézés - székesfehérvári kötődésű művészek kiállításának 

megnyitója a Szent István Király Múzeum Megyeház utca 17. 
épületében

16.00 óra Katonazenekarok térzenéje a Városház téren, 
Alba Plaza előtti téren, a Virágóránál, Zichy ligetben

16.30 óra III. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál 
a Zichy színpad előtt

18.00 óra Szent István-díj ünnepélyes átadása 
a Szent István Művelődési Házban

20.00 óra GringoSztár koncert a Zichy színpadon

21.00 óra „Musica Sacra” – Puccini: Messa di Gloria a Nemzeti Emlékhelyen, 
Vezényel: Carlo Ponti Jr.  
(További információk, jegyvásárlás: www.koronazas.hu)

augusztus 17. hétfő
16.00 óra Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj, Deák Dénes Díj és 

Deák Dénes Ösztöndíj ünnepélyes átadása a Bory-várban

20.00 óra Budapest Jazz Orchestra koncert a Zichy színpadon

augusztus 19. szerda
15.00-24.00 óra XXIV. Öreghegyi mulatság a Bory téren

20.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gálája a Zichy színpadon 
(esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

augusztus 23. vasárnap
18.30 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál tánccsoportjainak felvonulása

20.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál záró  gálája a Zichy színpadon 
(esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

augusztus 20-23.
XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál - Napközben gyermekjátszók, 
gyermekfoglalkozások, táncházak, muzsika a Belvárosban és a Fesztiválligetben, 
megyei tánccsoportok bemutatkozása a Fesztiválliget színpadán, a Zichy ligetben

augusztus 15. szombat
16.00 óra Dicső évszázadok nyomában - a királyi koronázó bazilika c. 

kiállítás megnyitója a Szent István Király Múzeum Dísztermében

18.00 óra Nagyboldogasszony napi ünnepi szentmise 
a Szent István Bazilikában

20.00 óra Polyák Lilla és Homonnay Zsolt musical-operettest 
a Zichy színpadon

21.00 óra Koronázási Szertartásjáték a Nemzeti Emlékhelyen
(További információk, jegyvásárlás: www.koronazas.hu)

augusztus 16. vasárnap
20.00 óra Ferenczi György és a Rackajam világzenei koncert 

a Zichy színpadon

21.00 óra Koronázási Szertartásjáték a Nemzeti Emlékhelyen 
(További információk, jegyvásárlás: www.koronazas.hu)

augusztus 15-16-17.
10.00-20.00 óra Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban

Napközben óriásbábok látványos bemutatói, történelmi fesztivál 

augusztus 14-18.
21.00 órától Fény utca a Belvárosban

augusztus 14-23.
10.00-20.00 óra Nyitott Városháza – a Szent Korona másolata és a történelmi 

Városháza megtekinthető

www.szekesfehervar.hu www.facebook.com/fehervar

Királyi Napok 2015
Székesfehérvári


