
Koronázási szertartásjátékra 
hangolva 5. oldal

Ez a fesztivál nagyon 
elkezdődött	 7. oldal

A belváros rejtett arca 
 8. oldal

Bajnokavatás a Bajnokok 
városában 29. oldal

A Székelyföldi Verstábor 
Székesfehérváré is

16. oldal
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Pótfelvételiből is lehet karrierIskolakezdésre megújul 
az Új csóri út

A pótfelvételire – a Corvinus fehérvári képzésére is – augusztus 7-ig lehet jelentkezni, a pont-
határokat augusztus 25-én hirdetik ki

Kiváló diákok a Corvinuson

A Budapesti Corvinus Egyetem az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is növelni 
tudta a felvett jelentkezők létszámát, 
ráadásul a felvett diákok kiemelkedő 
eredményekkel jutottak be: a nappalira 
felvett hallgatók több mint kilencven 
százaléka rendelkezik 400 vagy annál 
több ponttal, a felvettek több mint fele 
pedig 450 vagy több pontot ért el. 

LászLó-Takács kriszTina

Idén szeptembertől városunkban a Corvinus Egye-
tem, az Óbudai Egyetem és a Kodolányi Főiskola 
képzésein szerezhetnek diplomát a hallgatók, több 
szakon duális formában is. A pótfelvételi időszaka 
augusztus 7-ig tart.

Először nyílik lehetőség a Budapesti 
Corvinus Egyetem székesfehérvári 
campusán tanulni, de az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és 
a Kodolányi János Főiskola is színes 
képzési palettával várja a diákokat. 
Új lehetőséget jelent a hallgatóknak, 
hogy a hagyományos nappali illetve 
távoktatásos rendszer mellett több 
szakon duális formában is tanulhat-
nak. Ez mindenképpen versenyelőnyt 
jelent, mert az egyetemi elmélet mel-
lett a hallgatók által választott cégnél 
sajátíthatják el a legkorszerűbb 
gyakorlati ismereteket, ezzel komoly 
szakmai tapasztalatot szereznek, mire 
megkapják a diplomát. 
A Budapesti Corvinus Egyetem 
székesfehérvári campusán két szakra 
hirdettek pótfelvételit: a gazdálkodás 
és menedzsment szakon húsz, pénz-
ügyi és számviteli szakon harmincöt 
diák tanulhat tovább, mindkét szakon 
lehetőség van duális képzési formára 
is. „A gazdálkodásmenedzsment általá-
nos üzleti és vezetői ismereteket ad, a 
képzés három és fél éves, amely a végén 
szakmai gyakorlattal zárul. A pénz-
ügyi-számviteli szak jóval specializáltabb, 

Jelenleg a városba befelé vezető oldalon 
a buszöblök felújításán és a kifelé vezető 
külső sáv kötő- és kopórétegcseréjén  
dolgozik a kivitelező. A legnagyobb 
munkát, a két belső sáv teljes felújítását 
az augusztusi ünnepségek és az augusztus 
20-i balatoni hétvége után kezdik, és a 
bontással együtt három nap alatt szeret-
nének végezni a 2.6 km hosszú szakasz 
építésével. 

Molnár István, a Magyar Köz-
út területi vezetője elmondta, 
hogy az autóbuszöblökbe 25 cm 
vastag vasbeton szerkezet kerül, 
ami nem süllyed meg néhány év 
múlva, továbbá az útburkolaton 
nemcsak a kopóréteget, hanem 
az alatta lévő kötőréteget is 
cserélik. Összesen tíz buszöblöt 
újítanak fel az Új csóri úton, 
melynek ilyen mértékű felújítása 
a nyolcvanas évek közepi négy-
sávosítás óta nem volt még. A 
kivitelezőnek szerződés szerint 
szeptember 15-ig van ideje be-
fejezni a munkát, azonban a cél 
az, hogy iskolakezdésre a felújí-
tás 2.6 km-es szakaszán minden-
hol készen legyen a kopóréteg, 
és ne legyen semmilyen zárás az 
úton szeptember elseje után. A 
nyári hétvégék átmenőforgalma 
miatt időzítik az augusztus 20. 
utáni hétköznapokra a belső 
forgalmi sávok felújítását.

Népszerű a kisvállalkozások hitelprogramja
Bácskai GerGeLy

Tavaly év végén indult a Székesfehérvári Mikrovállal-
kozások Kamattámogatási Programja, ami a maximum 
tíz főt foglalkoztató vállalkozásoknak nyújt két és fél 
százalékos kamattal egy és tízmillió forint közötti hitelt. 
A program 2020-ig tart, a kétszázötven millió forintos 
hitelezési forrást az RVA biztosítja, míg a program 
teljes időszakára vonatkozóan a fehérvári önkormányzat 
összesen ötvenmillió forintos kamattámogatást biztosít 
a kölcsön felvevőinek.

A program népszerűségét mutatja, hogy 
idén az RVA már az első hét hónapban 
ugyanannyi hitelt tudott kihelyezni 
székesfehérvári vállalkozóknak, mint 
2015-ben egész évben. A program célja, 
hogy a Székesfehérváron székhellyel, 
telephellyel rendelkező mikrovállalkozá-
sok kedvező beruházási és forgóeszköz-
hitelhez juthassanak. Fontos, hogy olyan 
mikrovállalkozások számára is elérhető 
legyen a program, amelyek kicsik, kezdők, 
vagy nem hitelképesek és nem jutnak 
kereskedelmi banki forrásokhoz. 
„Az az ötvenmillió forint, amit biztosít a 
város az alapítványnak, közpénzből való, és 
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„Olyannyira népszerű a program, hogy az idei igények kielégítésére már most biztosítja a város a 
következő évre tervezett forrást.” – mondta Cser-Palkovics András

A Depónia Nonprofit Kft. 
gépjárművezető 

munkakörbe 
„C” típusú jogosítvánnyal, 

gKI kártyával, gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keres.

 

Előny:
•  könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány
• települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés

Jelentkezni a diszpecser@deponia.hu 
e-mail címen lehet. 

itt banki, tőzsdei, értékpapír-beruházási, 
könyvelési, könyvvizsgálói ismereteket 
lehet elsajátítani szintén három és fél 
éven keresztül, szakmai gyakorlattal.” – 
mondta el lapunknak Szántó Richárd, 
a Corvinus Egyetem Gazdálkodástu-
dományi Karának dékánhelyettese.
A műszaki pályák iránt érdeklődők az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karán négy alapszak közül választ-
hatnak a pótfelvételi során: földmérő 
és földrendező mérnök, gépészmér-
nök, műszaki menedzser és villamos-
mérnöki alapszakokra jelentkezhet-
nek a diákok. A duális képzési forma 
minden szakon lehetséges. 
A Kodolányi János Főiskolán is van-
nak még lehetőségek: előadóművé-

szet, emberi erőforrások, gazdálkodás 
és menedzsment, szociális munka, 
turizmus-vendéglátás alapszakokon 
várják a jelentkezőket nappali vagy 
levelező tagozaton, a duális képzési 
forma itt is lehetséges.

joga van tudnia mindenkinek, hogy ezzel mi 
történik.” – mondta Cser-Palkovics András. 
– „Nagyon fontos a mikrovállalkozások világa, 
és helyes az a törekvés, hogy ne az önkor-
mányzat döntsön a finanszírozásról, hanem a 
város szakmai partnerei.” A város polgár-
mestere beszélt arról is, hogy még egy ha-
sonló programot hirdet meg Fehérvár: egy 
nagyvárosnak kell, hogy legyen forrása 
arra, hogy a jövő iparágainak is segítsen 
vállalkozások indításában. Ahogy összeáll 
és dönt a startup programról a közgyűlés, 
tájékoztatni fogják a közvéleményt. 
A konstrukció legkedvezőbb eleme a két és 
fél százalékos kamatláb – az önkormányzat 
hitelenkénti négy százalékos kamattá-
mogatásának köszönhetően. Ezekhez a 
hitelkonstrukciókhoz a nem helybeli vállal-
kozások 6,5-9,9% kamat mellett juthatnak 
hozzá. A hitel összege egy és tízmillió forint 
között lehet, ami három-öt éves futamidő-
vel vehető igénybe – hívta fel a figyelmet 
Szekfű Tibor, az RVA ügyvezetője.
Az első hét hónapban több mint 97 millió 
forint értékben kötöttek hitelszerződést, ez 
közel kilencmillió forint kamatkedvezményt 
jelent az érintetteknek a futamidő végéig.
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A felújítás számokban

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából a NIF Zrt. beruházá-
sában valósul meg a székesfehérvári 
vasúti pálya és állomás felújítása. A 
fejlesztést 85 százalék uniós és 15 
százalék hazai forrás biztosításával az 
SDD Konzorcium végzi. Az új biztosító-
berendezés kiépítését pedig a Thales 
Austria GmbH és a Dunántúli Távköz-
lési és Biztosítóberendezési Építő Kft. 
valósítja meg.

Megnyílt a felújított vasúti csarnok

A patinás padló és a jól ismert festmény is maradt, de felkerült a digitális tábla

Kiszélesítették az aluljárót is

Új utastájékoztató rendszer működik, de a vakoknak és gyengénlátóknak is több segítségük 
van a tájékozódáshoz

A munkálatok egyes vágányokon még zajlanak, várhatóan év végére teljesen befejezik a felújítást

Bácskai GerGeLy, szaBó MikLós Bence

Újra birtokba vehették az utasok a vasútállomás 
teljesen felújított csarnokát, és a jegypénztá-
rak is visszaköltöztek az épületbe.

A felújítás során kicserélték a nyí-
lászárókat és lefestették a falakat. 
Új digitális táblákat szereltek fel, és 
beépített fotocellás ajtók is szolgál-
ják az utazók kényelmét. A mun-
kálatok során kiszélesítették az 
aluljárót is. Fontos változás, hogy 
az utasoknak ezentúl nem kell 
kerülniük ahhoz, hogy eljussanak 
a vágányokhoz. Mészáros Attila 
szerint a vasútállomás fejlesztése 
kiemelkedő jelentőségű Székes-
fehérvár számára, hiszen fontos 
tömegközlekedési központ a város, 
sokan utaznak nemcsak pihenés, 
hanem munka miatt is. „Az is öröm, 
hogy teljes egészében uniós és állami 
beruházásból valósul meg ez a bruttó 
negyvenmilliárdos fejlesztés, aminek 
várjuk a következő szakaszait. Az in-
termodális csomóponttal pedig tovább 
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schéda sziLvia

Tessék nevetni!

A minap a vonaton az indulásra 
várakoztam unottan, amikor egy 
mosolygós, fiatalos hetvenes 
úriember tiniket megszégyenítő 
módon pattant fel, kis híján 
lekésve azt indulást. Igaz, meleg 
volt, de borús, az emberek a 
vonaton szótlanul, ajkukat 
lebiggyesztve utaztak, szinte 
kivétel nélkül mindannyian te-
lefonjuk nyomkodásával voltak 
elfoglalva. Ez a fickó azonban 
körültekintve, és a helyzetet fel-
mérve, majd felismerve, azonnal 
törni próbálta a csendet. Szépen 
sorjában megszólított engem, 
majd a velem szemben ülő 
édesanyámat, aki korban hozzá 
közelebb áll, és végül a vele 
szemben helyet foglaló - mint 
később kiderült - szoftver fejlesz-
tőnek tanuló húszas éveinek 
elején járó lányt. A számomra 
felettébb ismerősnek tűnő úr 
szája az egész utazás alatt járt, 
eleinte annak a típusnak tűnt, 
mint akinek hallatán a fejünket 
szépen elfordítjuk, és hirtelen 
előkerülő könyvünkbe lapozunk, 
vagy eszünkbe jut, hogy azonnal 
haza kell telefonálnunk. Aztán 
percek múlva sem én, sem a 
lány, sem pedig édesanyám nem 
akart hirtelen más elfoglaltságot 
találni a fickó élettörténetének 
hallgatásán kívül. Az utazást 
azzal nyitotta meg, hogy bár 
egészen eddig ő is a telefonját 
bűvölte – emiatt majdnem el is 
késett – de most minket, höl-
gyeket látva, esze ágában sincs 
újra azt babrálni. Az életünkből 
hiányzó nüansznyi kis napi 
plusz színfoltot valahogy neki 
egy órára sikerült visszaadnia. 
Azt, amikor bemész egy helyre 
és hirtelen, mielőtt tudatosulna 
benned, eldől, hogy ott jól vagy 
rosszul fogod magad érezni. Az 
úton nem néztem én sem a tele-
fonomra. Sokkal inkább volt ked-
vemre való a sztoriját hallgatni 
Nagy Imre újratemetéséről, vagy 
arról, hogy húsz évvel ezelőtt 
hogyan ismerte meg Orbán Vik-
tort, vagy hogy hogyan hozott 
létre egyesületet erdélyi magya-
roknak. A vonaton körülötte 
ülők mindegyikéhez volt egy-egy 
kedves szava, és még ha nem is 
tudta, hogy nem éppen jóked-
vemből utazom olyan unottan, 
szimplán tudtomra adta, hogy 
senkinek nincs joga szomor-
kodnia. Ezzel egy időben aztán 
az egyik közösségi oldalon rám 
talált egy videó, amiről ez az 
utazás eszembe jutott: a vonaton 
mindenki csöndben utazik, ami-
kor egy férfi a laptopját fülhall-
gatóval nézve kitör a nevetésben. 
Kiderül, hogy a nevetés fertőző, 
ugyanis egy fél perc leforgása 
alatt mindenki fuldokló röhö-
gésbe kezd. Jó ezt látni! Minek 
is lógatjuk az orrunkat? Vegyük 
észre az apró jeleket, amik arra 
késztetnek, hogy örüljünk az 
életnek! Hiszen élünk!

fejlődik majd ennek a területnek a 
fejlesztése.” – hangsúlyozta Székes-
fehérvár alpolgármestere.
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommu-
nikációs igazgatója hozzátette: „A 
csarnokban és a peronokon is működik 
az új utastájékoztató rendszer. A vakok 
és gyengénlátók közlekedésének segíté-
sére vezető, illetve veszélyre figyelmez-

tető sávokat alakítottunk ki. A héten 
forgalomba helyezik teljes hosszban 
az új V., VI. és IX. számú vágányokat, 
a VIII. számú csonkavágányt és a 
„D” jelű szigetperont, ezt követően az 
utazóközönség teljesen birtokba veheti 
a személyvonatok közlekedéséhez 
kapcsolódó létesítményeket.”
A pályaudvaron zajló mostani fel-
újítás azonban még nem ért véget, 
a második emeleten tovább dolgoz-
nak – itt kormányablak lesz. A beru-
házás befejeztével – várhatóan az év 
végén – a jelenlegi 40-20-10 km/óra 
megengedett sebességgel szemben 
az átmenő fővágányokon 100 km/h, 
a megelőző vágányokon 80 km/óra, 

a mellékvágányokon 40 km/óra lesz 
a vonatok megengedett sebessége.
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Szárazréti Kultúrudvar

Kultúrkorzó ezen a héten is
A 100 Tagú Cigányzenekar köszöntötte az új közösségi tér létrejöttét

A Kodolányi János Főiskola művésztanára szombaton este Nagy Jánossal közösen zenélt a Mátyás király-emlékműnél
Múlt hét végén a Fehérvári KultúrKorzó színpadán Mits Marci 
szaxofonjátékát élvezhette a közönség

vakLer Lajos

LászLó-Takács kriszTina

Átadták a szárazrét-feketehegyi közösségi ház 
szabadtéri színpadát. Új közösségi térrel gazdago-
dott Székesfehérvár.

Ünnepélyes keretek között, a 100 
Tagú Cigányzenekar parádés fellépé-
sével adták át Feketehegy-Szárazrét 
új büszkeségét, a városrész szabad-
téri kulturális központját. A jövő-
ben a beruházás megvalósulásával 
Székesfehérvár kulturális életének 
kiemelt helyszíne lehet a Kultúrudvar 
– hangsúlyozta köszöntőjében Szigli 
István, aki több mint két évtizede a 
városrész önkormányzati képviselője. 
A képviselő köszönetet mondott a 
településrész polgárainak önzetlen 
segítségéért, illetve a város vezeté-
sének azért a támogatásért, amely 
lehetővé tette a terv megvalósítását. 
Az ünnepség díszvendége, Törő 
Gábor országgyűlési képviselő meg-
nyitó beszédében háláját fejezte ki 
mindazoknak, akik az értékteremtés 
jegyében hozzájárultak a kulturális 
központ megépítéséhez. Szigli István 
a megnyitón bejelentette: a 100 Tagú 
Cigányzenekar koncertje után, a 
Királyi Napok rendezvénysorozat 
keretében augusztus 15-én a Nemzet-
közi Néptáncfesztivál egyik legran-
gosabb csoportja lesz a közösségi ház 
vendége.

A hét közepe óta sétálhatunk nem akármilyen utcazene ütemére a 
belvárosban. Séta közben az is előfordulhat, hogy belebotlunk a 
FEZEN Fesztivál fellépőinek valamelyikébe. Érdemes megállni, mert 
péntek este a Kongattack eső miatt elmaradt koncertjét hallhatja a 
közönség, szombaton pedig az ugyancsak eső miatt elmaradt Erdőn, 
mezőn formáció lép színpadra. A KultúrKorzó keretében Fehérváron 
látható-hallható a Bodajki Dzsessztábor zárógálája, és az idei utolsó 
korzós estéről sem hiányozhatnak a Project Prometheus tűzzsonglőrei.

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



5közéleti hetilap FehérVárKultúra

Még több információ: www.koronazas.hu. Az interjúkat 
teljes terjedelemben elolvashatják az oldalon!

Szereplők

II. (Vak) Béla, a fény koldusa – Száraz Dénes
Felicián koronázóérsek – Blaskó Péter
Krónikás – Mihályi Győző
Ilona, II. Béla felesége – Závodszky Noémi
II. István, Könyves Kálmán fia – Sághy Tamás
Első püspök – Porogi Ádám
Második püspök – Kocsis Gábor
Forgatókönyvíró – Matuz János és Szikora János
Zeneszerző – Márta István és Szirtes Edina „Mókus”
Koreográfus – Horváth Csaba
Jelmeztervező – Kovács Yvette Alida
Díszlettervező – Szendrényi Éva
Rendező – Szikora János

Koronázási szertartásjátékra hangolva

Az is hagyomány már, hogy az olvasópróbát követően az alkotócsapat kisétál a Nemzeti Emlékhelyre, és mindenki elhelyez egy szál virágot az 
osszáriumon. Idén sem volt ez másképp.

Az elmúlt hétvégeken már folyamatosan 
ráhangolódhattunk a belvárosban a hamarosan 
kezdődő történelmi forgatagra. Hétfőn este 
a színház kávézójában pedig megkezdődött 
a próbafolyamat. Ekkor tartották ugyanis a 
Koronázási szertartásjáték olvasópróbáját.

A látványvilágot a folytonosság 
jellemzi, tovább bővül a színpad-
kép. Idén felépül mindkét harang-
torony négy haranggal, megjelenik 
a koronázási palást, lesz egy nagy 
ledrács, lesz egy függönyrendszer, 
amin belül és kívül is zajlanak az 
események, illetve idén megválnak 
a nagy, világító koronától, de sok 
mindent megtartanak a régi hagyo-
mányokból is – magyarázta Szikora 
János az olvasópróbán. A liturgikus 
játék rendezője itt mutatta be a 
stábot is, és beszélt az idei előadás 
újdonságairól, majd elolvasták az 
előadás szövegkönyvét.
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az oLdaLT szerkeszTeTTe: 
LáTrányi vikTória

Száraz Dénes mindig szívesen tér vissza Fehérvárra Mihályi Győző, a krónikás

 Száraz Dénest idén II. (Vak) Béla király szerepében láthatja a közönség

Mihályi Győző a produkció rendszeresen visszatérő szereplője

Tavaly Könyves Kálmán testvérét és nagy ellenségét, 
Álmos herceget alakította a Koronázási szertartásjá-
tékban. Idén II. (Vak) Béla király szerepében láthatja 
a közönség Száraz Dénest. A színművész mindig 
szívesen emlékszik vissza a Vörösmarty Színházban 
eltöltött négy évére.

Mi adja a különlegességét a Koronázási 
szertartásjátékoknak más szabadtéri előa-
dásokhoz képest?
A Koronázási szertartásjátékoknak 
különlegesebb a helyszíne, mint 
bármely más szabadtéri előadásnak. 
Ezen a történelmi emlékhelyen, a ko-
ronázótemplom romjai fölött játszani 
felemelő érzés. A hatalmas színpad, az 
arénaszerűen felépített nézőtér ad az 
egésznek egy érdekes hangulatot, plusz 
energiát. Ez a produkció jóval nagyobb 
profizmussal van kigondolva, elké-
szítve, mint azok a szabadtéri játékok, 
amikben eddig lehetőségem volt részt 
venni.
Előző évi szerepe miatt az idei történet 
előzményeit is ismeri. Segít ez a karakter 
megformálásában?
A szerep megformálásában valójában 
az segít, hogy már részt vettem az 
elmúlt évben a szertartásjátékban. 
Tudom, hogy miről van szó, így igazán 
nagy meglepetések nem érhetnek. Ah-
hoz, hogy Vak Béla királyt kell játsza-
nom, nem járul hozzá, hogy a tavalyi 
évben én formáltam meg az édesapját, 
Álmos herceget. II. Béla akkor még egy 

Az idei Koronázási szertartásjátékban Mihályi Győző a krónikás 
szerepében lép színpadra. A Jászai Mari-díjas érdemes művész a 
produkció rendszeresen visszatérő szereplője.

Mitől izgalmas az ön számára ez a liturgikus játék, 
hogy évről évre visszatér?
Szikora Jánossal nagyon sokat dolgoztam együtt 
korábban, így amikor fölkért, hogy vegyek részt 
a szertartásjátékban, természetesen boldogan 
mondtam igent a szerepre. Első évben, amikor 
megtudtam, hogy az egykori koronázási 

kisfiú volt, az ő története onnan indul, 
hogy Könyves Kálmán megvakíttatta. 
Az valóban egy jó dolog, hogy ismerem 
az előzményeket, de különösebben 
nem könnyíti a helyzetemet a karakter-
formálást illetően.
Milyen emlékei, érzései vannak a pro-
dukció helyszínéről, a próbafolyamatról 
és a Szikora János rendezővel való közös 
munkáról?
Székesfehérvárra azért is jövök vissza 
szívesen, mert több évig játszottam 
a városban, négy évig a Vörösmarty 
Színház társulatának tagja voltam. Az 
itt töltött idő alatt végig azt éreztem, 
hogy imádják a nézők a színházat. 
Fantasztikus érzés volt, hogy akárhol 
játszottunk − legyen az a Pelikán Kama-
raszínház, a Kozák András Stúdió vagy 
a Nagyszínpad − mindig tele volt a 
nézőtér, és sose volt kérdés, hogy lesz-e 
elegendő néző, mint Budapesten oly 
sok helyen. Mindig bőven „el voltunk 
látva” nézőkkel, és ez jó volt. Nagyon 
szerettem Fehérváron dolgozni. A Szi-
kora Jánossal való közös munkák pedig 
akkor kezdődtek, amikor átmentem az 
Újszínházba. Szikora tanár úr művésze-
ti vezető volt ott. Nyolc produkcióban 
dolgoztunk együtt. Gondolom, ezek 
alapján hívott meg tavaly a Koronázási 
szertartásjátékokba. Nyáron a színész 
forgat vagy szabadtéri színházban 
szerepel, így én is boldog vagyok, hogy 
újra itt lehetek.

lünk”. Ez mindig Matuz János és Szikora János 
elképzeléseitől és előadás-koncepciójától függ. 
A két szerep hasonló: a szertartásmester és a 
krónikás is „végigvezeti” a nézőt a szertartásjá-
tékban, bemutatja a szereplőket és magyarázza 
az eseményeket. Kevés írásos emlék maradt 
fönn István király koronázásáról, de a későbbi 
időkből már több forrás fellelhető. Könyves Kál-
mánról több történet is fennmaradt, ugyanígy 
Szent Lászlóról is.
Milyen üzenettel bírhat egy ilyen produkció 2016-ban?
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templom romjai fölé épül majd a színpad, 
nagyon meglepődtem. Arra a helyre belépni 
felemelő, megrendítő és magasztos érzés – így 
a szertartásjáték által felidézett koronázás ott 
zajlik, ahol valóban meg is történt évszáza-
dokkal ezelőtt. Az első évben – az újdonság 
okán – nagyon jó érzés volt, a szertartásmestert 
alakítottam. A második évben ugyancsak erre 
a szerepre hívtak. Utána koronázóérsek voltam 
és Blaskó Péter lett a krónikás, idén „cseré-

Mindenféleképpen egy visszatekintést adhat. 
Egy emelt szintű történelemleckéhez hason-
lítanám. A nézők arról számolnak be, hogy 
fantasztikus ott ülni és a hajdani koronázás 
részesévé válni, majdnem úgy, mint több száz 
évvel ezelőtt. A múltunkkal, a történelmünkkel, 
a királyaink életével illik tisztában lenni, nem-
csak a színészeknek, az irodalomtörténészek-
nek és a történelemtudósoknak, hanem minden 
magyar embernek.
Milyen érzésekkel tér vissza Székesfehérvárra 
nyaranta? Szeret itt lenni?
Falun születtem, és nagyon sokáig vidéki 
városokban éltem. Miskolcon nőttem föl, éltem 
Kaposváron, Kecskeméten, majd újra Miskol-
con. Tizenkét évig voltam vidéken színész, és 
amikor visszatérek Fehérvárra, akkor minden 
a helyére rázódik. Budapesten nagyon feszített 
az élet, ezzel szemben Székesfehérvár nyugodt, 
vannak terei, gyönyörű maga a város, nagyon 
szeretem. Hatalmasakat lehet sétálni, az embe-
rek kedvesek, vendégszeretők – így nemcsak 
dolgozni jövök, hanem pihenni is.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

BaLajThy Ferenc

szeGedi kovács GyörGy

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Győri Andor

P. MakLári éva

Már jól elmúlt hét óra, amikor megérkeztek a fiúk a 
patinás keletnémet kisváros, Altenburg sörözőjébe a 
kastély és a játékkártya múzeum szomszédságában. 
A budapesti egyetem gépészmérnök hallgatói tanul-
mányi kiránduláson voltak az NDK-ban, melynek 
egyik állomása az altenburgi játékkártyagyár volt. 
Drezdától Magdeburgig vonattal utaztak városról 
városra, mindenhol előre lefoglalt szállásuk volt, a 
kevés holmit pedig, amire egy diáknak szüksége van, 
hátizsákban vitték magukkal. 
A kártyagyártól a múzeumig a félórás utat gyalog 
tették meg; éhesek és főleg szomjasak voltak, így on-
nan rögtön a sörözőben kötöttek ki. A hátizsákokat 
egy kupacba rakták a sarokban, és a pincér javasla-
tára mindannyian a helyi sörfőzde különlegességét, 
Altenburger Premium Pilsner-t kértek. Még el sem 
fogyott az első korsó sör, amikor az egyik asztaltól 
egy vékony, középkorú férfi billegett hozzájuk kezé-
ben egy félig telt korsóval.
- Egessegedre! Budapest, Balaton, pustaa, tsardaas 
– mondta, mintha régen látott távoli ismerősöket 
üdvözölne.
A férfi ezután saját nyelvét ahol tudta, magyar 
szavakkal megtűzdelve magyarázni kezdte, hogy 
mennyire szereti Magyarországot és a magyar embe-
reket. Nem volt ittas, tán még kapatos sem. A fiúk a 
csoport vezetőjét kérdezgették, hogy mit is akarhat, 
mert alig értettek valamit az egészből.
- Ezek az emberek szinte sehova sem utazhatnak 
Magyarországon meg Csehszlovákián kívül. Lengyel-
országba ugyan mehetnének, de ott meg nem nagyon 
szeretik őket. Így aztán némelyikükben erős szim-

pátia alakul ki a magyarok felé, akiket egyébként is 
különlegesnek tartanak – mondta el a doktorandusz 
srác, aki már több csoportot is vezetett az NDK-ba, 
majd hozzátette – nem kell túlságosan komolyan 
venni.
A német megpróbált a társaságban olyanokat találni, 
akikkel meg tudja értetni magát, ezért az asztalnál 
több helyen is elmesélte magyarországi élményeit. 
A fiú egy soproni barátjával az asztal túloldalán ült; 
beszélgettek, ittak, nem sokat törődtek az idegennel. 
Amikor az odaért hozzájuk, a soproni srác érdek-
lődve fogadta, adta alá a lovat, és beszéltette. A férfi 
egészen belelkesedett, hozatott három sört, és leült 
hozzájuk. A fiú ugyan nem tudott bekapcsolódni 
a beszélgetésbe, mégis elég sokat megértett abból. 
Gyorsan telt az idő, a söröző is egyre hangosabb lett. 
A férfi egyszer csak fölpattant, és szólt soproninak:
- Taníts meg csárdást táncolni!
- Én ugyan nem – hárította el az, és a fiúra bökött – 
majd ő megtanít.
- Taníts meg te! – fordult a német a fiúhoz.
- Na ülj le, és figyelj – szólt a fiú magyarul, a székre 
mutatott, majd két kezét tenyérrel lefelé az asztallap-
ra tette. Tenyerével előbb jobbra lépett kettőt, aztán 
balra, majd megint jobbra és balra.
- Rendesen mutasd, így nem értem – szólt a férfi 
nevetve.
A fiú húzódott, de a többiek biztatására csak fölkelt, 
és mutatta a lépéseket, sőt ha már benne volt, forgott 
is jól kiemelve a bokáját. Aztán fütyülni kezdett, és 
ujjaival csettintett hozzá. Ekkor a férfi mellé állt, és 
nagy derültséget okozva követni próbálta. Mozdula-

tai suták, de szenvedélyesek voltak. Homloka csak 
úgy gyöngyözött az izzadtságtól, annyira igyekezett. 
Jó fél órája tartott a táncoktatás, amikor a társaság 
szedelőzködni kezdett. Másnap hat órakor a vasútál-
lomáson kellett lenniük.
- A barátom vagy, gyere el hozzánk aludni. Reggel ki-
viszlek az állomásra, tíz percre lakunk onnan – szólt 
a fiúhoz a férfi a csárdástól még lihegve.
- Menj, jobb helyed lesz, mint az ifjúsági szállóban – 
biztatta a soproni srác is.
A fiú megvonta a vállát, és azt mondta, rendben. 
Kikereste a hátizsákját, de a német rögtön elvette 
tőle, hogy ő majd viszi. A többieknek odaszólt, hogy 
legyenek nyugodtak, időben a pályaudvaron lesznek, 
majd a fiút karon ragadva elindult kifelé. 
Az asszony elkomorodott, amikor ajtót nyitott nekik. 
A férfi előbb lelkesen, majd egyre erőtlenebbül ma-
gyarázta a helyzetet, a fiú meg csak állt, és legszíve-
sebben máshol lett volna. Végül az asszony, akinek 
arcára volt írva, hogy „a hátam közepébe sem kellesz, 
de tudom, hogy nem te tehetsz róla”, a fiúhoz fordult:
- Kommen Sie – mondta nem barátságtalanul, 
inkább beletörődve, és a konyha melletti kisszobához 
vezette. A fiú elalvás előtt sokáig hallotta még a ve-
szekedést, melyben a férfi részéről a leggyakrabban 
a „schon gut, schon gut” hangzott el. Benne pedig 
keveredett a lelkiismeret-furdalás a bizonytalanság 
érzésével, hiszen azt sem tudta, hol és kinél van.
Reggel a férfi keltette, a konyhában reggeli várta: 
szalámi, vaj, kenyér és tea. Egyedül ő evett. Szótlanul 
mentek az állomásra, a hátizsákot a fiú vitte. A tegna-
pi hangulat már a tegnapé volt.

A parton nagy volt a nyüzsgés. Már harmadik napja tartott 
a hőségriadó, a Balaton kezdett a kellemesből langyos 
kádvízzé melegedni, és a gyerekekkel csak késő délután, 
inkább estefelé volt célszerű lemenni a partra.
A hullámokba vezető lépcsőtől három-négy méterre állt a 
hosszú hajú, szőke kislány, várta a kövek mögé, a járdára 
állított vödörbe pottyanó apró halakat, amiket a pecabot 
félét tartó apai kar szedegetett szorgalmasan a gyerek szó-
rakoztatására. Meg-megállt egy-egy kis csapat, és jó darabig 
nézegette a váltakozó szerencsét.
A hatéves forma, vékony, barna kisfiú az anyja mellett állt, 
s ragyogó nagy szemekkel bámulta a jelenetet, de tekintetét 
nem a halfogás, hanem a szép kislány ragadta meg, aki oda-
fordult, és rámosolygott.
- Köszönj neki! – bíztatta az anyja, de a fiú arca elpiroso-
dott, s szégyenlősen anyja háta mögé bújt. Onnan pillo-
gatott ki félig mosolyogva, de aztán gyors szemlesütéssel 
újból a menedék mögé hajolt. Az asszony megfogta a kezét, 
és a vödörhöz vitte:
- Gyere, nézzük meg a halacskákat! A kislány a tenyerén 
tartott pici edénykével kiemelt egy kis ficánkolót, odavitte a 
kisfiúhoz, aki a merész női támadás elől ismét a bújócskát 
választotta. Édesapja megsimogatta a tüskés feje búbját, 
lehajolva súgott valamit, de a gyerek nem reagált.
– Te gyáva, anyámasszony katonája, te nem az én fiam 
vagy! – korholta, én sokkal bátrabb voltam; s hogy ezt most 
is bizonyítsa, ő maga dicsérte meg a vödörben ficánkoló 
icipici élőlényeket, melyek fehéren vagy ezüstösen csillogva 
verték vissza a fényt. 
- Menjünk fürödni! Add a kezed, nehogy elcsússz! – 
ragadta meg a férfi a fiú karját, aki elrántotta azt, elszánt 
léptekkel indult le a nedves deszkákon, majd a víz színéig 
érve jobbra-balra nézett, mint aki a kislány tekintetét ke-
resi, és - valószínűleg a tanuszodában tanult mozdulattal - 
határozott ugrással belevetette magát a tóba. Négy-öt méter 
víz alatti úszás után felállt, megint hátra nézett a horgászó 
mellett álló felé elismerésre várva. Attól kezdve félórás 
mutatványsorozat kezdődött. Víz alá bukott, kézen állt, 
kalimpált a lábával, bukfencezett, és minden mozdulat után 
diadalittasan fordult a part irányába. Az apja megpróbálta 

beljebb csalogatni, de nem járt sikerrel, így a szülei is part-
közelben maradtak, mosolyogva figyelték a műsort. 
Úgy harminc perc múlva a horgászgató család szedelőzkö-
dött, aztán megindult a hotel felé.
- Nézd! – kiáltott az anya – ugyanott laknak, ahol mi. Akkor 
még fogunk találkozni velük.
A férfi még egy darabig magasba dobálta a nyúlánk srácot, 
hogy bátorságát növelje, s ő nagy visongásokkal csapódott 
a habokba. Kellemesen múlt az idő.
A lassan leereszkedő nap már a harmadik emeleti teraszon 
találta őket vacsorához készülődve. Az anya sürgött-forgott, 
tányérok, finom illatok kerültek az asztalra. Az apa kint 
állva gyönyörködött a nap festette aranyhídban, mikor 
meglepődve hátra fordult.
- Nem fogjátok elhinni! A horgászók az alattunk lévő lakás-
ban vannak. A kislány épp itt áll a korlátnál, látom a kilógó 
szőke copfját.
A kisfiú is odalépett, majd elindult a szobájába. A felnőttek 
helyet foglaltak az asztal mellett, és kellemes beszélgetésbe 
merülve észre sem vették a fejleményt. A srác szorgalmasan 
dolgozott a szobában. Kettévágott egy rajzlapot, gondosan 
lyukat fúrt rá a dugóhúzóval, a játékokat őrző dobozból 
hosszú spárgatekercset vett elő, átfűzte a végét a lyukon, 
gondosan megkötötte, majd az asztalon heverő tollal nagy 
nyomtatott betűkkel írt rá valamit.
Aztán a teraszkorláthoz lépve óvatosan elkezdte leengedni 
a madzagon lógó papírt. Mikor az az alatta lévő korlát fölött 
himbálózott, egy kar nyúlt felé, és behúzta. Ő csendesen 
várakozott. Kis idő múlva kilebbent az üzenet, a fiú elkezd-
te felhúzni, átemelte, elolvasta, és boldogan elmosolyodott. 
A szülők ekkor vették észre a merényletet. 
- Hát te miben mesterkedsz? – kérdezte apja. Megnézhetem 
én is? 
A kisfiú átnyújtotta a rajzlapot, melyen vallomása állt, s 
alatta a válasz:

SZERETLEK
SZUPER VAGY

- Nahát! Nézd anya, milyen klassz, bátor srácunk van! – 
lelkesedett az apa, és büszkén kihúzta magát: Nem hiába 
az én fiam!

KÖZELRINGÓ
(A három hetvenkedőnek)

Ha elmész is, valami tovább visz, --
Az elkövetkezőkben így leszel ér.
A patak az tovaszalad, de friss
Forrását újra fodrozza a napfény.

A verset nem a költő élteti! –
Hanem a beleérző, szép lelkület.
Bújtatja, kitárja, felszenteli,
Megtartja, akár testet a feszület.

A versnek küldetése, iránya van,
Vad idegenből testvére számtalan,
S hamvaiból olvasva életre kel!

Látod, a Minden is tőle énekel, --
Az űrből jön, az űrbe visz parazsat,
Közelringó mégis, mint a kárhozat!

Az Úr locsolóverse

A pusztuló földön jártam
szép harmatos reggel,
bűnös embert sokat láttam
mind halálos sebbel.

Életvízek ereiből
elkülönítettem,
örökélet kútvizéből
most vért merítettem.

Elindultam megmenteni
üdvösség bérével,
szabad-e hát locsolni az
Én Fiam vérével?!

Variációk a szerelemre - 1

Csárdás
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Csütörtöki ajánlatunk

Cadaveres – 19.30, HAMMERWORLD 
Csarnok
Nouvelle Vague – 19.30, HARMAN Színpad
Yngwie Malmsteen – 23 óra, Fehérvár 
Színpad

Pénteki ajánlatunk

Fish! – 19 óra, Rézangyal Petőfi Színpad
Within Temptation – 20.30, Fehérvár 
Színpad
Dub FX – 21.30, HARMAN Színpad

Szombati ajánlatunk

Faithless – 21.30, HARMAN Színpad
Guano Apes – 22.30, Fehérvár Színpad
Paddy and the Rats – 23 óra, Rézangyal 
Petőfi Színpad
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Ez a fesztivál nagyon elkezdődött

„Miért ilyen nagy a szemüveged?” „Hogy jól láthassalak!” A Fezenre már szerda reggeltől 
érkeztek a fesztiválarcok. 

Ez a kép a családbarát Fezen reklámfotója is lehetne

Rockból is megárt a sok. Vagy mégsem?

Ördögvilla tömegesen – több ezren tomboltak már az első nap is

A fesztivál szelídebb arcai WellHello – a populáris Fezen-nyitány

Fiers GáBor

A gépem szerint szerda 18.25 van, 
ülök egy asztalnál a FEZEN Fesz-
tiválon, és tőlem hatvan méterre 
a színpadon a WellHello játszik. 
Fluor Tomi Diaz éppen azt kérdezi a 
megjelent pár ezres tömegtől, hogy 
vajon hány szerelmet bír el még a 
rakpart? A válasz minden refrénnél 
egy hatalmas üvöltés. Én meg arra 
gondolok, hogy nekem van a legjobb 
munkám a világon.
Ez a fesztivál nagyon elkezdődött. 
Egy pillanat, mindjárt folytatom, 
csak éppen idejött egy srác, aki már 
nem szomjas, hogy mit csinálok 
itt. Na, itt is vagyok. Hol jártam? 
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Ja, igen. Közben rájöttem, hogy a 
szerkesztőm kérése egy bizonyos 
karakterszámhoz köt, amit nem ha-
ladhatok meg. Úgyhogy címszavak-
ban összeírom azt, amiért érdemes 
kijönni a hátralévő napokban, és 
úgy emberesen elengedni magun-
kat: hosszú combú lányok, hideg 
sör, grillezett húsok, Tankcsapda, 
fetrengés a fűben, mojito, találkozás 
régen látott barátokkal, pljeszka-
vica, Faithless, haverkodás sosem 
látott arcokkal, váratlan kérdések, 
elképesztő cuccok, rozéfröccs, Dub 
FX.
Közben vége a WellHellónak. Meg a 
karakterekből is kifutottam. Úristen, 
de jó illata van a pljeszkavicának!
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kurucz tünde

Fehérváriként a hétköznapok állandó rohaná-
sában sokszor fel sem tűnik mennyi titkot és 
csodát rejt a belváros. A vaskos kapuk mögött 
eldugott sikátorok, mini arborétumok és 
beépített alagutak vannak, amelyek magukon 
hordozzák a régi korok lenyomatait.

„A Kapun innen és kapun túl” 
könnyed nyáresti, a fehérvári Tour-
inform által szervezett séta előtt kö-
zel százan várakoztak az Országal-
ma előtt. Senki sem gondolta volna, 
hogy ennyien lesznek kíváncsiak a 
régi házak belső kertjeire.

A belváros rejtett arca

Az udvar egy igazi kis miniarborétumot rejtett

Némelyik udvarba alig fért bele a tömeg

Ilyen egy „hétköznapi” barokk lépcső

Horoszkóp
augusztus 4. – augusztus 10.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Bármerre is megy, bármilyen ügyben intézkedik, jó 
benyomást fog kelteni másokban. Felmerülhetnek 
ugyan kisebb pénzügyi nehézségei, és ezek miatt 
sajnos nem tud mindent megengedni magának azok 
közül, amiket erre a hétre tervezett.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nagyon élénk szellemileg és fizikailag is, viszont lé-
nyegesen kevesebb a türelme mindahhoz, amit erre a 
hétre eltervezett. A ház körüli teendői is több energiát 
vesznek igénybe az eddig megszokottnál. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Különféle ötletekkel keresik meg, nem akarják 
kihagyni semmiből sem, ami jó. Ne mondja le a 
meghívásokat! Minden téren egy kiváló hét ígérke-
zik most Önnek. Bőséges pénzbevételi lehetőségek 
tárulkoznak fel, különböző forrásokból. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Előfordulhat, hogy provokációnak lesz kitéve. Ne 
hagyja, hogy bárki is ki tudja hozni a sodrából, kerül-
je ki a méltatlankodókat! Ez a hét nem alkalmas az el-
hamarkodott döntésekre. Rutinszerű feladatok várnak 
Önre, melyeket könnyűszerrel meg is tud oldani.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ha módja van rá, akár korábban is végezhet a 
napi feladataival, és kereshet valami nyugalmas 
helyet, ahol kikapcsolódhat és feltöltődhet. 
Érzelmi téren egy régebben kialudtnak hitt tűz 
újra fellobbanhat.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Legyen óvatos ezen a héten hitelekkel és egyéb idegen 
pénzkezelések ügyében.  Bárminemű pénzügyeket ta-
nácsos most egy pár nappal elhalasztani, ha lehetséges. 
Az őszinteség nem hiba, sőt becsülendő! Csupán az 
nem mindegy, hogy hogyan tálalja azt, ami igaz. 

korát megidéző zománcmadár 
csicsergett. Mindez természete-
sen történelmi köntösben. A ház-
részben valamikor M. Tóth István 
festő élt és alkotott. A halála óta 
özvegye, Klárika ápolja a művész 
emlékét, no és persze a kiskertet. 
„Az udvaron is látszik, hogy a férjem 
mindenben meglátta a szépet: legyen 
az egy égett fatörzs vagy éppenséggel 
valamelyik festőtársai ecsettörlő pa-
lettája. Egyszer például lejött az egyik 
kertbe kitett faszelethez. Hozott egy 
darab papírt és ceruzával végigrajzol-
gatta, és utána fönt a műteremben két 
alakká egészítette ki.”

Olaszos hangulat

Az idegenvezető ezután a szom-
széd, kissé rossz állapotú házba 
csöngetett be. Percekig csak a 
kaputelefon búgott, de aztán végül 
csak kinyílt az a bizonyos kapu.
A dongaboltozat, a csodaszép 
barokk lépcső és a belső gangos 
erkélyek ugyan nem voltak túl 
jó állapotban, mégis az egész 
épület a muskátlikkal, vadszőlő-

„Kevesen tudják, hogy a fehérvá-
ri belváros olyan, mint egy szem: 
hosszúkás és egy picit középen 
kiszélesedik. Géza fejedelem, mikor 
annak idején elkezdte lerakni a város 
alapjait ezen a lápos-mocsaras terüle-
ten, a legnagyobb szigetet választotta 
ki, amelynek ilyen alakja volt. Később 
falakkal, várárokkal vették körbe.” 
– kezdte lelkesen Pintér Ildikó, 
az idegenvezető, majd a tömeget 
– mert ennyi ember széltében 
már annak számított – átvezette a 
Jókai utcába.

Történelem, égett fatörzs és 
a szocialista madárka

Az első megálló tulajdonképpen 
nem zárt udvar, de napközben 
az irodák előtt álló tucatnyi 
autótól fel sem tűnik, miket rejt 
a Jókai u. 4. belső kertje. Ahogy 
beléptünk, a köves feljáró után 
feltűnt a buja növények között 
egy-egy göcsörtös fainstalláció, 
néhány szoborfej és egy a fehér-
vári üveggyárból elhozott furcsa 
üvegtömb. A ház falán egy-egy 
helyen használt festékes paletták 
sorakoztak, egy másik részen 
pedig két színes, a szocializmus 

vel különleges, mediterrán hatást 
keltett.
„Ilyen házakban a gazdag polgári 
családok laktak, akik cselédeket tar-
tottak. Ha egy magára valamit adó úri 
asszony piacra ment, kalapot, kesztyűt, 
harisnyát vett fel, a kezébe kapta a 
kis táskáját, és szólt a cselédlánynak,  
hiszen nem ő, hanem az alkalmazottja 
cipelte a holmikat.”

A szerenádos erkély

Egy házzal arrébb ismét zárva volt 
a kapu, de a hosszú csengetés után 
egyszer csak az emeleti ablakból 
kikukucskált egy néni.
„Sziasztok! Nem úgy volt, hogy szom-
baton jöttök?” – kérdezte meglepve, 
de aztán pikk-pakk beengedte a kí-
váncsi csapatot. A ház udvarán a la-
kók egy kellemes miniarborétumot 
alakítottak ki, melynek közepén egy 
óriási fenyő és egy pazar fügebo-
kor áll. Az ablakokból petúniák és 
muskátlik lógtak, mint valami déli, 
napsütötte országban. Az épület bel-
ső, belvárosi szemmel óriási erkélye 
pedig arról volt híres, hogy rengeteg 
szerenádot adtak alatta.

„No mi van, már megint 
pletykáltok?!”

Ahogy kiléptünk a Jókai utca 8-ból, 
Ildikó szeme felcsillant. Kiderült, 
hogy a sarokerkélyek, vagy póri-
asan csak pletykaerkélyek szerel-
mese, amelyből körülbelül huszon-
négy-huszonöt látható még ma is a 
belvárosban.
„A pletykaerkélyeket leginkább nők 
használták. Kiültek, beszélgettek, kézi-
munkáztak és közben ki-kipillantottak 
az utcára. Akik meg elmentek alattuk, 
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Ez a fal két alagutat is rejt

Egy eldugott belső sikátor a pihenéshez Mintha valamelyik mediterrán országban járnánk
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A hét során a környezetében lényegesen megnőhet 
a feszültség, ami Önre is hatással lehet. Ez kiválthat 
nézeteltéréseket és vitákat a házastársával, legfő-
képp pénzügyi kérdésekben.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Semmit ne vegyen túl komolyan ezen a héten az 
Önhöz közeledőktől szerelmi életében! Ha teheti, 
húzza még az időt egy kicsit, így könnyen kiderítheti a 
közeledők valódi szándékait. Ha házasságban él, akkor 
kapcsolatuk kedvező fordulatot vesz. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kicsit melankolikusan kezdheti ezt a hetet. Az 
elemzőképessége ebben az időszakban mintha egy 
kicsit nehézkesebbnek tűnne, és ez inkább hátrál-
tatja, mintsem erősíti Önt. A hét végére már újra jó 
formába kerül. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy fontos hírt vár, ami késik ugyan, de előbb-utóbb 
számíthat rá. Amennyiben sikerül türelmesnek 
maradnia, lényegesen jobban tud majd pozicionálni. 
Anyagi helyzete ezen a héten lényeges javulásnak 
indul.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A hét első felében úgy érezheti, hogy az utóbbi idő 
összes teljesítménye hiábavaló volt. Úgy érzi, hogy 
senki nem ismeri el az eddigi munkáját, erőfeszítéseit. 
A hét második felétől aztán karrierjében újra meg-
kapja azt a figyelmet, amihez eddig hozzászokott. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Az Ön eszén nehéz túljárni, ezt Ön is jól tudja. 
Gondolkodásban mindig fényévekkel előrébb jár a 
környezetében lévőktől. Legyen nagyon figyelmes, 
ha új projektekről vagy tárgyalásokról van szó! 
Lehetséges ugyanis, hogy valaki blöffölni próbál.

felkiabáltak, hogy no mi van, már 
megint pletykáltok?”
A sarokerkélyek közül az egyik leg-
szebb a Hiemer-házé és a Jókai utca 
5. szám alatti épületé, de sajnos  
vagy szerencsére ez utóbbi plety-
kaerkélyt nem lehetett közelebbről 
is szemügyre venni, mert éppen 
felújítják.

Kocsis a fülkében

A csapat ezután az Oskola utcában 
az egyik legrégebbi fehérvári ház 
udvarába kukkantott be, ahol a 
gótikus kapu mellett egy ülőfülke 
volt vájva a falba. Igaz, csak a fele 
látszott ki, mert néhány évszá-
zaddal korábban lejjebb volt a 
földszint, de így is vígan el lehetett 
képzelni a kocsisokat, akik beálltak 
a fülkébe, amíg az urukat vagy épp 
az asszonyukat várták. idegenve-
zető mellékesen megjegyezte, hogy 

ebben az épületben szállásolták el 
a királynékat, ha például a férjük 
koronázására érkeztek.
A séta ezután a Lakatos utcán 
keresztül a híres rózsás háznál 
folytatódott, ahol meglepetés-
ként egy igazi ceyloni rózsateát is 
megkóstolhattak a résztvevők, sőt 
a legvégén mindenki leguríthatott 
egy ajándék, hűvösen gyöngyöző 
fröccsöt.
A Kapun innen és túl séta bár csak 
egy laza másfél órán keresztül 
tartott, egy olyan világba engedett 
betekintést, ami ma is a város 
közösségének szívét jelenti, sokak 
számára rejtett, de annál fonto-
sabb értékeit őrzi. Mert ahogy 
Márai írja, „a régi házakban, a 
földszintesekben, még családok 
éltek, ellenségek, vagy barátok, de 
föltétlenül olyan emberek, akiknek 
oldhatatlan közük volt egymás-
hoz”.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

A Continus Nova Kft. keres 
nagy gyakorlattal rendelkező 
HEGESZTŐ – LAKATOS 

munkatársat.
Elvárás:

• szakirányú végzettség
• ív–és lánghegesztésben, vágásban való 

nagyfokú jártasság
• AVI hegesztés ismerete
• min. 5-10 év szakmai tapasztalat

Előny:
• érvényes minősített hegesztői bizonyítvány
• tűzvédelmi szakvizsga
• székesfehérvári vagy környékbeli lakhely

 

Szakmai önéletrajzokat várjuk 
a munkaugy@continusnova.hu 

e-mail címre.

szaBó MikLós Bence, LáTrányi vikTória

Ötvenöt esztendővel ezelőtt kezdte meg működését a 
legendás 5. hadsereg-parancsnokság. Az évforduló alkal-
mából koszorúzással egybekötött ünnepséget tartottak 
Székesfehérváron július 29-én, pénteken az Összhaderőnemi 
Parancsnokságon.

Az 1961-ben alapított szervezet volt a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnok-
ságának jogelődje. A jubileumi ünnepségen 
több egykori vezető és itt szolgálatot teljesítő, 
mára már nyugállományú katona is részt vett. 
Az egykori és jelenlegi katonákat elsőként 
Huszár János vezérőrnagy köszöntötte. Mint 
a parancsnok beszédében hangsúlyozta, 1961 
óta sok változáson ment át a szervezet, de 
feladatokból sosem volt hiány. Hozzátette: az 
elmúlt több mint fél évszázad alatt a székes-
fehérvári parancsnokság vezette a magyar 
haderő gerincét, fő erejét jelentő szárazföldi 
csapatokat. A szárazföldi szervezetek járultak 
hozzá hazánk biztonságának szavatolásához. 
Ellátásuk biztosításában, felkészítésük és 
készenlétük fenntartásában ennek a központi 
parancsnokságnak a mindenkori parancs-
nokai, törzstisztjei szereztek elévülhetetlen 
érdemeket.
Az ünnepség keretében elismeréseket adomá-
nyoztak a jogelőd szervezet alapítóinak, majd 
Benkő Tibor vezérezredes is köszöntötte az 
ünnepségen megjelent nyugállományú honvé-
deket: „Végigkísértem a tizennyolcadik életévétől 
ezt a parancsnokságot, és nagyon szép emlékekkel 
gondolok vissza az itt eltöltött időkre, tanítómes-

Több mint fél évszázados múlt

Augusztus elsejei hatállyal Huszár 
János vezérőrnagyot, az eddigi 
megbízott vezetőt nevezte ki Simicskó 
István honvédelmi miniszter a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancs-
nokság parancsnokának.

Huszár János egész életét a 
katonai hivatásnak szentel-
te – emelte ki a kinevezési 
ünnepségen Simicskó István. 
A tárcavezető azt is elmondta, 
hogy a jövőben is rátermett 
vezetők kerülnek majd a kü-
lönböző parancsnoki beosztá-
sokba. „A szigorú, hierarchikus 
rendben működő katonaságnál 
fontos, hogy emberszámba ve-
gyék a honvédeket, kulcskérdés 
az ember- és katonaközpontúság, 
a megbecsülés.” – tette hozzá a 
honvédelmi miniszter. 
Huszár János vezérőrnagy 
azt hangsúlyozta, hogy 
februárban egy jól működő 
parancsnokságot vett át, ami 
a Magyar Honvédség felada-
tainak döntő többségét képes 

ellátni. A még hatékonyabb 
működéshez néhány változás-
ra szükség lesz. „A parancs-
nokság, mint középszintű vezető 
szerv a műveleti képességét, a 
reagálóképességét nem csak, 
hogy meg kell, hogy őrizze, de az 
egyik legfontosabb feladatunk a 
jövőben az, hogy ezt fejlesszük 
is.” – mondta el kérdésünkre 
az új parancsnok. 

A fehérvári eseményen a 
honvédelmi miniszter arról 
is beszélt, hogy a 2016 és 
2026 közötti időszakban 
komoly minőségi változá-
son, technikai fejlesztésen 
megy keresztül a honvéd-
ség, nem feledkezve meg az 
illetmények emeléséről és az 
egyéni felszerelések javítá-
sáról.
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Kinevezték Huszár János vezérőrnagyot

tereinkre, hiszen elődeink alapozták meg azokat a 
dolgokat, melyekkel napjainkban boldogulhatunk, 
melyekre alapozhatunk.”

Az ünnepség annak az emlékműnek a megkoszo-
rúzásával zárult, amit a parancsnokság ötvenedik 
évfordulója alkalmából állítottak öt évvel ezelőtt.
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Gérecz Attila

Karácsonyi ének a börtönben

Fia képe előtt leboruló asszony,
Drága vonásain torzul a fájdalom.
Könnybefúlt hangjában mély kínok 
zihálnak.
– Hallod, Názáreti?
Segítsd az anyánkat!

Nedves zárkák alján összeroskadt árnyak.
Fásult, néma vággyal szent csodára 
várnak.
Vasrácsokon átal halvány fényre néznek.
– Hallod, Názáreti?
Peregnek az évek…

Tágult pupillákon tébolyult kín lángja.
Négy zokogva készül a mártírhalálra.
Torkához kap, s felsír álmában a gyermek:
– Hallod, Názáreti?
„Apámat ne engedd!”

Túl a szitok zaján felcsendül az ének.
Zúg, dagad, hömpölyög, felujjong a lélek.
Megrendül a börtön, recsegnek a zárak,
Rab torkok harsogják szerte a világnak:
Dicsőség Istennek, békesség a népnek:
– Hallod, Názáreti?
Hozzád száll az ének.

Ötvenhatról Csíkcsomortánban 

Szilágyi Zsolt, Wittner Mária és Dékány Árpád Sixtus Nagy Zoltán Péter moderálásával 1956-ra emlékezett

A fiatalok számára a legfontosabb, hogy megértsék a mában ‚56 üzenetét

vakLer Lajos

Az 1956-os forradalom közelgő hatvanadik 
évfordulója alkalmából rendeztek emlékestet 
a csíkcsomortáni VI. Székelyföldi Varga Sándor 
Verstáborban.

Csendes méltósága és könyörgő, 
kiáltó felhívása volt az 56-os for-
radalmat megidéző  emlékestnek. 
Megerősíttetett, hogy a lyukas 
zászló nem pusztán bot és vászon, 
hanem szimbólum. Két emberöl-
tőn át őrzött kincsesláda takarója. 
Lepel, amit harmincöt esztendőn 
át ákombákomokkal firkáltak 
teli, hogy aztán egy új nemzedék 
patyolat tisztára mossa és gyöngy-
betűkkel jegyezze rá gondolatait, s 
emelje büszkén magasba. 
Varga Lóci, a solymári táborlakó 
nagyapja, Lőrincz Vitus, a kiváló 
festőművész visszaemlékezéseit 
hozta el nekünk azokról a sors-
fordító pillanatokról, amikor az 
egri főiskolások nekiindultak a 
szabadság felé vezető útnak, annak 
az útnak, ahol lánggá fényesült a 
zsarátnok. Szilágyi Zsolt, a Fehér-
vári Versünnep egykori kiváló vers- 
mondója – ma már „táborcsináló”, 
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és nem mellesleg szeptembertől az 
ELTE történelem szakos hallgatója 
– pedig egy méltatlanul elfeledett 
költőre emlékezett. Előadásában 
Gérecz Attiláról, a forradalom 
Petőfijéről emlékezett meg, aki 26 
évesen vált hőssé, s akinek versei 
tükröt mutatnak a mának is. 
A verstábor díszvendége Wittner 
Mária volt, aki a maga termé-
szetes igazságait keresi ma is, a 

siralomháztól a Parlamentig. Az 
1958-ban halálra ítélt forradalmár 
hatvan esztendő múltán is várja 
a választ, vajon mikor gyógyul be 
a seb, meddig kell hordoznia a 
keresztet az emberfiának: „Amíg 
Magyarországon a Pálos-rend állt, 
az ország sorsa is ezt követte, amikor 
felszámolták, Magyarország is elesett 
a kommunisták karjai közé. Mennyi 
fájdalom volt az emberben, mikor 

megértette a vádpontokat, és ezek nem 
engednek most sem felejteni, újra és 
újra feltépik a sebeket, hallom ma is 
a halálba menők üzeneteit, ami egy 
végakarat. És mindig a hóhér tépi fel a 
sebet. Meddig még?”
Dékány Árpád Sixtus zirci főapát 
a forradalom misztériumának, az 
egyház, az Isten és ember szol-
gáinak szerepvállalása egyedül-
álló felelősségéről osztotta meg 

gondolatait: „A papnak erkölcsi 
kötelessége, hogy kiálljon az igazság 
mellett, az igazság pedig, ahogy a 
történelem számtalanszor bizonyította, 
felismerhető. Az egyház mindig azt a 
sajátos küldetést töltötte be a történe-
lem folyamán Jézus Krisztus óta, hogy 
megmutassa, miként lehet a veszteség-
ből nyereség. A vértanúság veszteség, 
de valójában mindig is nyereség, máig 
ható lelki tőke a világ számára. A 
vértanúság nem elsősorban azt jelenti, 
hogy az áldozat meghal, vérét ontja 
egy ügyért, hanem hogy vértanúként, 
mártírként minden erejét latba vetve a 
megismert igazságot szolgálja, amiért 
érdemes küzdeni. Ez az 1956-os forra-
dalom hőseinek igazsága is.”
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LászLó-Takács kriszTina

„Ezáltal méltók legyünk az égi áldásra...”
Szent Donát-tisztelet Székesfehérváron

Itt a második világháború előtt egy kétszáz éves barokk kápolna állt. Szent Donát búcsúját a 
kápolna újraépítése óta újra megtartják a fehérváriak.

A búcsújárók ma is hagyományos zászlókkal, énekekkel vonulnak a kápolnához

Szent Donát, kinek kezében összeforrt a 
széttört kehely

Szent Donát neve a fehérváriak többségének 
leginkább azt az öreghegyi kis kápolnát jelenti, 
ahová minden évben búcsújárásra indulnak a 
helyiek. A régi hagyományt sokáig nélkülözte 
a város, mígnem néhány éve újra megtartják 
a Donát-napi búcsút, Szent Donát ünnepéhez 
kapcsolódva rendszerint augusztus első hetében.

Ki volt Donát?

Donát ókeresztény püspök volt, aki 
a közép-itáliai Arezzo püspökeként 
362-ben szenvedett mártírhalált. 
Legendája szerint Donát kezéből 
egy mise alkalmával a pogányok 
kiütötték a szent kelyhet, ami a 
földre esett és darabokra tört. Do-
nát összeszedte a kehely szilánkja-
it, szomorúan az oltárra helyezte, 
majd imádkozni kezdett. A kehely 
darabjai rövidesen összeforrtak és 
Donát kezében ismét egyé váltak. 
Amikor 1652-ben ereklyéit Rómá-
ból a Rajna-vidéki Münstereifel 
városába vitték, a kísérő papot 
villámcsapás érte, ám semmi bán-
tódása nem esett.
Hazánkban is sok helyen van e 
szentnek kultusza: Budán 1724-ben 
Szent Donátot választották a város 
védőszentjévé, Egerben a jégeső és 
a mennydörgés elkerülése érdeké-
ben fohászkodnak hozzá, Székesfe-
hérváron a szőlőművelő polgárság 
kérelmezte, hogy a középkor óta 
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művelt szőlőhegyén, az Öreghe-
gyen kápolnát építsenek, ami 1733-
ban meg is történt.

Öreghegy legrégebbi épülete

A kápolna felszentelését követően 
minden év augusztusában körme-
net indult az Öreghegyre a város 
valamennyi templomából. A kör-
menet időpontját az újságok rend-

szerint hírül adták. Az eseményt a 
szőlőhegy búcsújaként emlegették, 
és szinte minden városinak fontos 
volt, hogy együtt imádkozzon Szent 
Donát közbenjárásáért. A kérés 
fontos volt, a mezőgazdaságból 
élőknek létkérdés: jó legyen a 
termés, és elkerüljenek az elemi 
károk. 

A két világháború közötti idő-
szakban a menet a Berényi út, 
Széna tér, Alsó Király sor, Budai 
út, Aranybulla út és a Donát utca 
vonalán haladva érte el az öreghegyi 
Donát-kápolnát. Közben a Rákóczi 
utca és a Gáz utca sarkánál csatla-
koztak hozzájuk a szemináriumi 
és a Jézus szíve-templom hívei. Út-
közben templomi énekeket, a Szent 
Donáthoz szóló éneket énekelték 

és a rózsafüzért imádkozták. A 
kápolnánál elénekelték a Máriához 
és Szent Donáthoz könyörgő éneket 
is. A kápolna mellett sátrakat 
állítottak fel, itt kegytárgyakat, 
mézeskalácsot, édességet vehettek 
a búcsújárók. Délután a körmenet 
ugyanazon az útvonalon, amelyen 
jött, visszatért a városba, igaz, a 
férfiak le-leszakadoztak a menet-
ről, és a pincékben kerestek hűvös 
hajlékot, itt iszogattak az ünnep 
örömére. A felsővárosiak visszatér-
ve Szent Sebestyén-templomukba 
Te Deumot énekeltek – számukra 
ezzel ért véget a körmenet. 
A háborús időszak utolsó Donát-bú-
csúját 1944 augusztusában tartot-
ták. Öreghegy legrégibb épülete, a 
Donát-kápolna a második világhá-
ború végén a benne tárolt lőszertől 
felrobbant, és ezzel Székesfehérvár 
legdíszesebb és legszebb barokk ká-
polnája pusztult el. Helyén az 1990-
es évekig csupán egy kőkereszt és 
egy harang nélküli harangláb állt, és 
a kápolna 1993-94. évi újjáépítéséig 
csupán az öreghegyi Donát utca 
neve emlékeztetett Szent Donát 
több mint két évszázados székes-
fehérvári tiszteletére. A Schultz 
István építészmérnök tervei alapján 
felépített Donát-kápolnát 1994. 
augusztus 7-én szentelte fel Takács 
Nándor székesfehérvári megyés 
püspök. Azóta minden esztendőben 
megtartják a Szent Donát-kápolna 
búcsúját: az új kápolnában a me-
gyés püspök a jelenlévő papsággal 
koncelebrált szentmisét mutat be.

Fehérvár szőlőskertje

Már csak néhány pince és a Noé-he-
gyi Borlovagrend jelzi, hogy valaha 
Öreghegy (korábbi nevén Noé-
hegy) a szőlőt és a bort jelentette 
a királyi város számára. A székes-
fehérvári szőlőművelésről már az 
Árpád-korból vannak adatok, és a 
történetírások szerint a huszadik 
századig folyamatosan fejlődött 

és bővült ez a terület. Egy 1660-
as években készült összeírásban 
olvasható, hogy a külváros keleti 
részén több mint kétezer szőlőskert 
volt, száz évvel később pedig már 
nagy présházakról szólnak a hírek. 
Sőt, itt volt nyaralója a püspöknek 
és természetesen – ahogy ma is – itt 
állt a kápolna. A hivatalos rendtar-
tást 1897-ben hozták létre, ekkor 
rögzítették a Székesfehérvári Öreg-
hegy Hegyközség belső működési 
szabályzatát. Aztán jött a filoxéra, 
ami szinte teljesen elpusztította a 
szőlőskerteket, de ez sem tántorítot-
ta el a gazdákat: a régi szőlőtőkék 
helyére új, ellenálló fajokat ültettek. 
A századelőn kezdett változni Öreg-
hegy szerepe: ebben az időszakban 
divatba jött a kirándulás, és a hegy 
kellemes természeti környezetével, 
hűvös pincéivel kiránduló és hétvégi 
szórakozóhellyé vált. Majd amikor 
a harmincas években felépült a 
Bory-vár, még ismertebb, kedvel-
tebb hely lett Fehérvár szőlőskertje. 
Egyre többen lettek, akik nemcsak 
kirándulni, de lakni is itt szerettek 
volna. A huszadik század második 
felétől sorra vásárolták fel az akkor 
még megfizethető árú telkeket, 

és építették fel a szebbnél szebb 
házakat. A gazdasági érdek tehát 
felülírta a szőlőművelést, és a szőlő 
visszaszorult a hobbikertekbe és 
szórvány parcellákra. Persze ma is 
találunk pincéket, ahol jó minő-
ségű borok lapulnak a hordóban, 
és egyre inkább feléled az igény a 
helyi bor termelésére. Míg azonban 
a régiek úgy tartották, hogy minden 
valamirevaló embernek van saját 
bora, a maiak úgy gondolják, hogy 
hozzáértő szakembertől vásárolnak 
minőségi bort, s ezt tartják pin-
céikben. A Noé-hegyi Borlovagrend 
azért jött létre, hogy megőrizze 
és továbbadja a helyi bortermelés 
hagyományát: minden évben meg-
rendezik a bormustrát, amellyel sze-
retnék sikeressé tenni a termelést, 
feléleszteni a helyi hagyományokat 
és megőrizni az épített értékeket.
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A háború után Felsővárosban sokan 
ugyan kényszerűségből, de kivetkőz-
tek. A népviseletek nagy része vagy a 
bombázásnak vagy az orosz kato-
náknak esett áldozatul, vagy a tejes 
kannába, ládába rejtést sínylette 
meg. Akadt egy-két ruhadarab, mint 
például a melles kékfestő kötény, 
amit az idősebb férfiak munká-
hoz még a kilencvenes években is 
felvettek.

„Most raboltak ki bennünket harmadszor”

Juci néniék családjában a megmaradt öltözet generációról generációra szállt

Schuller Erzsébet elmondta, hogy a felsővárosi kulákok sok megpróbáltatáson mentek keresztül

kurucz tünde

A felsővárosi svábokat és leszármazottaikat a 
nagy gazdasági válság, a két világháború és 
a kommunizmus ugyan megnyomorította, de 
lelkileg még a legnagyobb bajban sem törtek 
meg. Sorozatunkban az 1800-as évek közepétől 
egészen a huszadik század közepéig mutatjuk 
be ezt a különleges, kívülálló szemek elől zárt 
világot.

A második világháború után 
éppenhogy kezdett visszaállni az 
élet a rendes kerékvágásba, amikor 
megkezdődött a kuláklisták össze-
állítása.

A szőnyeget is elvitték

„Tizenöt-húsz holdtól kulák, ötven 
holdtól nagy kulák. Még a jusstól és az 
örökségtől is féltünk, mert kulák lett a 
több földdel az is, aki addig nem szá-
mított annak.” – olvasható a Felsővá-
ros jussa című könyvben, néhány 
sorral lejjebb pedig az egyik idős 
ember arra is emlékezik, hogy 
a tehetősek lakásaiból az utolsó 
szőnyeget és függönyt is elhurcol-
ták. Ha pedig valaki ellenkezett, 
akkor egyszerűen elvitték, mert 
„se Isten, se ember nem számí-
tott.” Sokszor azok a szegényebb 
munkások vitték el a kuláknak 
bélyegzett gazdát, akik korábban 
nála dolgoztak.

Semmittevés és rabszolgamunka

A „fősővárosi” kulákok Bernát-
kútra kerültek. Egy raktárban 
egymás-hegyén hátán ültek. 
Hol egész napos semmittevéssel 
büntették őket, hol pedig szinte 
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rabszolgaként dolgoztatták őket. 
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet, 
a könyv szerzője megjegyezte, 
hogy a családok megpróbál-
tak velük kapcsolatba kerülni, 
több-kevesebb sikerrel. Amikor 
hazakerültek az apák és a fiaik, 
még otthon sem beszéltek az ott 

mélyen beleivódott az ötvenes évek 
rettegése: „Nagyon féltünk! Ami-
kor az édesanyámmal a Fő utcán el 
kellett mennünk az ÁVH épülete előtt, 
mindig azt mondta nekem: ne kérdezz 
semmit, ne beszélj semmit! És azzal a 
lendülettel átmentünk az utca másik 
oldalára.”

Csak fenyegetéssel ment

Bár Juci néniék családjából nem 
vittek el senkit, de a reszketés, a 
félelem átjárta a mindennapokat. 
Például megszabták, hogy az ajtót 
senki sem zárhatja be.
„Az édesapámhoz a téeszesítés idején 
hetekig jártak az agitátorok. Meg 
akarták győzni, hogy önként és dalolva 
lépjen a gépesített, rendkívül modern 
Szabad Élet Téeszbe, ami hatékonyan 
és gazdaságosan működik. Persze 
mindenki tudta, hogy ez csak a kirakat. 
Egy hónap után megfenyegették, 
hogy tudják, a fia egyetemen, a lánya 
meg gimnáziumban tanul. Édesapám 
ekkor beadta a derekát, mert az volt 
az ő nagy szívfájdalma, hogy annak 
idején, hiába volt okos és tehetséges, 
nem tanulhatott tovább.” – mesélte 
könnyes szemmel az asszony, majd 
hozzátette, hogy az édesapja azt 
mondta: most raboltak ki bennün-
ket harmadszor.

történt dolgokról, nehogy később 
baj legyen belőle.

Átmentek az utca másik oldalára

Az akkor még gyerek Juhász Sán-
dorné Vigh Juliannába, a „fősővá-
rosiaknak” csak Vigh Juci nénibe is 
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00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Agatha 
Christie – Nyaraló gyilkosok

06:00 Heti hírmagazin Heiter Dávid 
Tamás szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

08:10 Vidám szombat délelőtt 
Horváth-Winter Diával

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
 Konyhaműsor receptekkel. 

Vendég: Kurucz Tünde.
12:40 Gazdálkodj okosan! 

Vendég: Galántai Gergely 
vállalkozásfejlesztési 
tanácsadó

13:10 Menekülés a problémák 
elől; A megcsalás okai. 
Vendég: Koller Krisztián

14:10    Minden, amit az 
olajokról tudni érdemes. 
Vendég: Antal Vali.

15:10 Mert olvasni jó…; Hogyan 
szerettessük meg az 
olvasást a gyerekekkel? 
Vendég: Csabai Dorina.

16:10 A tájolás szerepe a 
feng shuiban. Vendég: 
Pocsai Kata.

17:00 Best of Schéda Zoltán
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 8. 7. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin Heiter Dávid 

Tamás szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla.
 Műsorajánló, hosszú 

távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
horoszkóp, kalendárium, 
névnapok, lottószámok, 
programajánló

09:10 Természetesen 
egészségesen. 
Vendég: Supliczné Tóth 
Mária fitoterapeuta, 
egészségtantanár, 
táplálkozástudományi 
szakember

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi (HEROSZ).

11:10 A munkájuk és a 
magánéletük is a házi 
kedvencekről szól. 
Vendég: Selejla Gábor 
és Selejla Gabi. 

12:10 Asztrológia. Vendég: 
Takács Gyöngyi.

13:10 SFG, Kettlebell és FMC. 
Vendég: Temesvári Márta.

14:10 Lelki terror a családban. 
Vendég: Séllei Györgyi.

14:40 Kirándulás. Vendég: 
Kulcsárné Németh Mariann.

15:40 Fehérvár TV – műsorajánló 
Vendég: Látrányi 
Viktória hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka – 
Informatika. Műsorvezető: 
Barabás Ferenc, 
Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

17:10 Best of Schéda Zoltán
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 8. 8. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 

műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla.
 Királyi Napok. Vendég: 

Benkő-Igaz Krisztina.
11:10 Vörösmarty nagyi kocka 

– informatikai műsor. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 FMC.hu. Vendég: 

Bialkó László Gergő 
és Horváth Renáta.

 Önismeret. Vendég: 
Grúz Róbert.

 Életközép-válság. 
Vendég: Egey Tímea.

21:00 Hangoskönyv: A magyarok 
SzentKoronája, 6. rész – 
Kalandos évszázadok

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 9. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Agatha 
Christie – Nyaraló gyilkosok

06:00  Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 

információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés programokról, 
moziról, aktualitásokról. 
Vendég: Tornyai 
Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla.
 Musica Sacra. Vendég: 

Varga Andrea.
11:40 Kis kocka – informatikai 

műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt. 
Érdekességek, napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban. 
Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival.
 Városi fejlesztések. 

Vendég: dr. Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár 
polgármestere.

 Portré. Vendég: Blaskó 
Borbála színész.

 Portré. Vendég: Máhr Zoltán 
módszertani referens.

21:00 Hangoskönyv: A magyarok 
Szent Koronája, 7. rész – 
Habsburgnál, töröknél

22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 8. 10. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Agatha 
Christie – Nyaraló gyilkosok

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése 

10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla.
 Könnyűzenei koncertek 

és Fény utca. Vendég: 
Benkő-Igaz Krisztina.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája. Vendég: Udvardi 
János tűzoltó alezredes, 
helyettes szóvivő.

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt. 
 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség. 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Borlovagrendek országos 

találkozója. Vendég: 
Bognár Zoltán.

 Portré. Vendég: Zsolnai 
Tímea textilszobrász.

 A pályamódosítás. Vendég: 
Somogyi Erika grafológus.

21:00 Hangoskönyv: A 
magyarok Szent Koronája, 
8. rész – A pozsonyi 
koronázások századai

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 8. 11. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Bagdy 

Emőke – Párkapcsolat 
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr. 
Lorászkó Gábor állatorvos

10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla. 
  Receptek, konyhai 

praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

10:40 Néptáncfesztivál. 
Vendég: Juhász Zsófia.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: László-
Takács Krisztina szerkesztő

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Szófogadó gyermekek. 

Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna.

 Utazások. Vendég: 
Igari Antal építész.

 Portré. Vendég: Varró 
János népzenész.

21:00 Hangoskönyv: A magyarok 
Szent Koronája, 9. rész 

– Csaták közepette 
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 12. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Bagdy 
Emőke – Párkapcsolat

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla.
11:10 Vörösmarty nagyi kocka 

– informatikai műsor. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
 Környezetvédelmi óra. 

Vendég: Mihály Gyula 
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég: Dr. 

Bakonyi István József Attila-
díjas irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 E-útdíj. Vendég: Bali Péter.
 Házassági tanácsok. 

Vendég: Pap Csilla.
 Portré. Vendég: Drimus 

Gábor grafikus.
21:00 Hangoskönyv: A magyarok 

Szent Koronája, 10. 
rész – A föld mélyén

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

Királyi napok és Alba Regia Feszt
Programok augusztus 5-től 14-ig

szaBó PeTra

Augusztus 5.
IV. Emlékparki Nyár
18 óra, Pákozdi Katonai Emlékpark
A Történetek a világháborúk 
nemzedékéről 1918–1945–2015 
című kiállítás megnyitója. Ezt 
követően Tata helyőrségi zenekara 
ad koncertet Balázs Attila őrnagy 
vezényletével.

Fáklyás körbevezetés
21 óra, Országalma
Fáklyás körbevezetés indul az 
éjszakai belvárosban és a Nemzeti 
Emlékhely Szent István-mauzóleu-
mában.

Augusztus 6.
Nemzetközi teljesítménytúra
Általános Iskola, Gánt
Az indulók térképet, útvonalleírást, 
útközben vizet és „meglepetést” 
kapnak, majd lekváros és zsíros 
kenyérrel várják a célba érkezőket 
– az 50 km távon indulók útközben 
is kapnak némi harapnivalót. A 
résztvevők 50, 25, 10 és 5 km-
es távok közül választhatnak. A 
sikeres teljesítőket névre szóló 
emléklappal és kitűzővel díjazzák.

Táborok augusztus 8-tól 12-ig

Nyári napközi tábor – táncfesztivál
Püspökkert Játszóház
A mozogni vágyó gyerkőcök tábora, ahol a 
kicsik minden nap új táncstílussal ismer-
kedhetnek meg.

Csillagtúra
Egyházmegyei Múzeum
Az ismeretterjesztő séták az Egyházmegyei 
Múzeumból indulnak. A múzeumi játékos 
programok mellett minden napra jut egy úti 
cél is a városban.

Bitbázis programozótábor
Katedra Nyelviskola 
A tábor ideje alatt a gyermekek megismer-
kedhetnek 3D animációs programokkal, 
logikát fejlesztő társasjátékokkal, progra-
mozással, videóvágással, az angol nyelvvel 
és egyéb építő jellegű foglalkozásokkal is, 
melyek a logikus gondolkodást, a tanulási 
és problémamegoldási készségüket segíti.

Programozótábor
Mátyás király krt. 11.
Nyári napközis programozótábor sakkok-
tatással, szabadtéri programokkal általános 
iskolás gyermekek számára.

Csak játék és semmi más!
Kincses Sziget Játszóház
Vidám, kalandos, rejtélyes nyári foglalko-
zások.

Mi a pálya?
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
15-18 éveseknek. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
10 óra, Országalma
A résztvevők felkereshetik Szé-
kesfehérvár legkülönösebb 
építményét, mely a hitvesi szeretet 
örök példája és a szerelmespárok 
kedvelt helye.

Ericsson SzerCode Challenge
10 óra, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épület
Az Ericsson és a Szertár csapata 
ingyenes hordhatóáramkör-készítő 
foglalkozásra hív minden érdeklő-
dőt 5 és 99 éves kor között, aki szí-
vesen tenné egyedivé a szerkóját. 
Az esemény célja, hogy bemutassa, 
milyen egyszerű kreatív gondolko-
dással akár egy már nem használt 
ruhadarabból vagy elektronikai 
eszközből valami újszerűt alkotni.

Szent István nyomában
18 óra, Országalma
Ismerkedés a város történelmi 
értékeivel és a Szent Korona hiteles 
másolatának megtekintése a Város-
házán.

Augusztus 8.
Ultimatefrizbi-edzés – kezdőknek 
is
18 óra, MÁV-pálya

A Fehérvár Lionz egész nyáron 
nyitott edzésekkel várja azokat a 
fiatalokat, akik szeretnék kipró-
bálni az ultimate frizbi csapatspor-
tot.

Augusztus 9.
Hétvezér est
19 óra, Országzászló tér
Fuksz Sándor Bizonyítva van Petőfi 
Szibériai élete című előadása. Va-
sziljevics Tyivanyenko professzor új 
könyvének bemutatója.

Augusztus 12.
Szubjektív Objekt
18 óra, Pelikán Galéria
Pálné Hencz Teréz és Arany „Gold” 
Zoltán közös tárlata. Megnyitja 
Czinki Ferenc író. Megtekinthető 
szeptember 9-ig, keddtől péntekig 
10-től 18 óráig.

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
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. augusztus 6-tól augusztus 12-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

   2016. 8. 6. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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:	Kaiser	
Tamás. Vendég: Lengyel 
Zsófia,	Tóth	Zsófia	

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Schneider Éva 

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Dudich Ákos 

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Vaszi Levente 

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Szöllősi	Istvánné	

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	

– a babák és a divat 
17:40 Fény-szín-harmónia
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
Szilvia. Vendég: 
Gyarmati Gábor 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12)
20:50 Gyimesi csángók 

Patakországból
21:50 Virtuózok Gálaest 2015
22:25 Jó estét, Fehérvár! – 

ismétlés 
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 8. 7. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendég: 
Gyarmati Gábor 

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Lengyel 
Zsófia,	Tóth	Zsófia	

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Schneider Éva 

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából 

13:50	 Kallós	Zoltán	90	éves	I-III.
16:20 Kolonics György, 

a kenuslegenda
16:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Dudich Ákos 

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Vaszi Levente 

17:30 A Fehérvár televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendég: 
Köteles Leander 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12) 
20:50 A világ Koczka módra
21:45 Vershúron 2015
22:45 A hét hírei 
23:05 Képes hírek

2016. 8. 8. Hétfő

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

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Üzleti negyed
10:50 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	
Petra. Vendég: 

Köteles Leander
17:00 Üzleti negyed
17:30 A Fehérvár Tv 

archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Szilveszter Zsombor

18:30 A Fehérvár Tv 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek - ismétlés
20:20 Gyimesi csángók 

Patakországból
21:20 A világ Koczka-módra
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2016. 8. 9. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések  
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Szilveszter Zsombor

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Török 
Máté (Misztrál Együttes)

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta 
20:15 Hírek
20:20	 Versünnep	2016	–	döntő
22:35 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:20 Képes hírek

2016. 8. 10. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képeshírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

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

Lajos   Vendég: 
Kubik Anna

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	I.

20:50	 Mezőföldi	
Néptáncgála	I-II.

22:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:50 Képes hírek

2016. 8. 11. 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

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Kubik Anna

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos. Vendég: 
Rubold Ödön

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt
20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	II.
20:50 Liturgikus Királylegenda 

– Koronázási 
szertartásjáték

22:05 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:50 Képes hírek

2016. 8. 12. pénTeK

00:00 Képes hírek
07:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
07:45 Képes hírek
10.00 Jó estét, Fehérvár! 

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

archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Rubold Ödön

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

Lajos. Vendég: 
Heinczinger Mika 
(Misztrál Együttes)

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér
20:00 Honvéd7
20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	I-II.
21:30 Székesfehérvári Királyi 

Napok ünnepélyes 
megnyitó: Fény utca

22:10 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:55 Köztér – ismétlés 
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 11. 20:50 Liturgikus Királylegenda – Koronázási szertartásjáték

Székesfehérvári Királyi Napok
Augusztus 12-21. Belváros

Alba Regia FesztFehérvári KultúrKorzó

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

A Szent István ünnepe köré szervezett tíznapos, 
augusztusi rendezvénysorozat a történelmi 
főváros legfontosabb eseménye. Olyan kulturális 
csemegékkel várja vendégeit, melyek valóban 
csak Székesfehérvárhoz köthetők.

Augusztus 12.
A Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes 
megnyitója
20.30, Városház tér
Az esemény díszvendége: Habis László, Eger 
polgármestere
Közreműködők: az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar, Bágyi Balázs és dobosai, Blaskó Péter, Cserta 
Balázs, Szirtes Edina Mókus valamint a Koroná-
zási Ünnepi Játékok óriásbábjai. A megnyitót a 
Fény utca ünnepélyes felkapcsolása zárja.

Fény utca
21 óra, Fő utca

Miklósa Erika és a Bon-Bon zenekar koncertje
21.30, Zichy színpad

Augusztus 13.
Az osszárium ünnepélyes megnyitása, tisz-
teletadás virágelhelyezéssel az óriásbábok 
kíséretében
9.30, Nemzeti Emlékhely

Koronázási Ünnepi Játékok
10 óra, Belváros

Fenyő Miklós zenekaros nagykoncertje
19.30, Zichy színpad
(Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmarad.)

Fény utca
21 óra, Fő utca

Koronázási szertartásjáték: II. (Vak) Béla – a 
fény koldusa
21.30, Nemzeti Emlékhely (esőnap: augusztus 
15.)

Augusztus 14.
Koronázási Ünnepi Játékok
10 óra, Belváros

A Magyar Szent Család – Szent István, Boldog 
Gizella és Szent Imre – ereklyéit ünnepélyesen 
átkísérik a püspöki palotából a székesegyházba
17 óra, Püspöki palota
A körmenethez csatlakozókat 16.45-re várják a 
Püspöki palota udvarára.

Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje
18 óra, Szent István-bazilika
A szentmise után a hívek visszakísérik az 
ereklyéket a Püspöki palotába.

Rúzsa Magdi élő koncert
19.30, Zichy színpad
Kedvezőtlen időjárás esetén a program 
elmarad.

Fény utca
21 óra, Fő utca

Koronázási szertartásjáték: II. (Vak) Béla – a 
fény koldusa
21.30, Nemzeti Emlékhely (esőnap: augusztus 
15.)

Augusztus 9.
Nagyszínpad (Hotel Magyar Király előtti 
tér)
18 óra: Munkácsy Eszter
20 óra: Szakcsi Lakatos Béla, Kőszegi 
Imre, Orbán György
22 óra: Varga János Project

Múzeumudvar
19 óra: Santa Diver
21 óra: Vörös Janka

Augusztus 10.
Nagyszínpad (Hotel Magyar Király előtti 
tér)
18 óra: Zabos Regina
20 óra: Garami Funky Staff
22 óra: Mo’Blow (D)

Múzeumudvar
19 óra: Little Wings
21 óra: Oláh Krisztián Trio

Augusztus 11.
Nagyszínpad (Hotel Magyar Király előtti 
tér)
18 óra: KosziJanka
20 óra: Kéknyúl Hammond Band
22 óra: Sena

Múzeumudvar
19 óra: Varga Bendegúz Quintet
21 óra: Várallyay Petra Trió

Augusztus 5. 17 óra, Mátyás király-em-
lékmű
Fezen meglepetészenekar

Augusztus 5. 20.30, Hotel Magyar király 
előtti tér
Kongattack – agárdi kongások

Augusztus 6. 17 óra, Mátyás király-em-
lékmű
Erdőn, mezőn

Augusztus 6. 20.30, Hotel Magyar Király 
előtti tér
A Bodajki Dzsessztábor zárógálája

Augusztus 6. 21:30, az Országalmától a 
Hotel Magyar király előtti térig
Project Prometheus
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A Székelyföldi Verstábor Székesfehérváré is

Csíkországban is otthon, a Kárpát-medencei fiatalok körében

vakLer Lajos

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármes-
tere meglátogatta a Székelyföldi Varga Sán-
dor Verstábor résztvevőit Csíkcsomortánban.

Milyen gondolatokkal érkezett? 
Régóta vártam, hogy eljöhessek, 
és megtapasztaljam, mi is történik 
itt, hiszen minden évben, amikor 
a Fehérvári Versünnep résztvevői 
hazaérkeztek Csíkcsomortánból, 
mindannyian arról beszéltek, hogy 
ez a tábor nemcsak arról szól, 
hogy Kubik Anna és Rubold Ödön 
segítségével verseket tanulnak és 
elemeznek, hanem komoly lelki 
töltet is, hiszen számtalan helyszí-
nen a székelyföldi népi kultúra és 
történelem semmihez sem hason-
lítható eredendőjéhez kerülhetnek 
közel. A megnyitón ezért kértem 
a fiataloktól, hogy éljék át minden 
pillanatát, s ha csak egy-egy gon-
dolatot hazahoznak, már megérte 
az itt eltöltött idő.
Az hogy a város támogatja a 
tábort, természetes, hiszen amikor 
hét évvel ezelőtt Varga Sándor 
javaslatára elindult a Fehérvári 
Versünnep, majd a következő 
esztendőben a csíkcsomortáni 
Székelyföldi Verstáborral folyta-
tódott, egészült ki, vált egésszé, 
bebizonyosodott, hogy a szervezők 
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egyedi értéket hoztak létre. Így 
aztán számunkra ez nem pusztán 
egy sor a költségvetésben Székes-
fehérváron, hanem egyfajta elkö-
telezettség az érték támogatására.
A Bálványosi Szabadegyetemen 
Tőkés László, az Erdélyi Nemzeti 
Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy 
a nemzeti összetartozás nemcsak egy 
fikció, hanem jelképe minden Kár-
pát-medencei magyar-magyar talál-
kozónak. Ez itt hatványozottan igaz, 
hiszen ebben a táborban képviselteti 
magát Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 
Székelyföld is.
Azzal, hogy itt nemcsak versekkel, 
hangképzéssel, tánccal, beszéd-
technikával foglalkoznak, hanem 
a mentoroktól és egymástól is ta-
nulva megismerik társaik otthona-
it, körülményeit, sokat segítenek 
nekünk felnőtteknek is abban, 
hogy megértsük történelmünket.
Ebben az évben az 56-os forradalom 
hatvanadik évfordulójára emléke-
zünk, így volt ez a Verstáborban is. 
A ”Tűzből tüzet” hívógondolatnak 
milyen üzenete van 2016-ban?
Annak a szabadságtudatnak, amit 
a fiatalok ma átélnek, komoly ára 
volt az elmúlt évszázadokban. Ezt 
hangsúlyozni kell mindenkor. El 
kell mondani, meg kell mutatni, 
hogy elődeink mi mindent áldoz-
tak fel azért, hogy mi szabadon 

élhessünk. A legendák, mint 
Wittner Mária, hitelesen tudják 
elmondani, mi is történt abban a 
sorsfordító időben.
Az 56-os programokon túl számos 
színes, változatos program várta a 
fiatalokat. Milyen tapasztalatokat 
szerzett az együtt töltött idő alatt?

Az ezeréves határ, a Rákóczi-vár 
és megannyi más emlékhely, az 
ötven fiatal éneke példa lehet min-
denki számára, hazaérkezve pedig 
megoszthatják ezeket a kincseket. 
Célunk, hogy ezt a Varga Sándor 
által megálmodott verstábort 
továbbvigyük, megőrizzük.
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Megkopott harangszó

A zenekar (Heinczinger Miklós alias Mika, Tóbisz Tinelli Tamás és Török Máté) a Szent Márton 
Csűr 1956-os szórólapjaival, plakátjaival kitűzdelt fala előtt tartották koncertjüket

Tóbisz Tinelli Tamás, a Misztrál énekes-gitárosa a Kisbütöknek nevezett fenyveserdő tisztásán 
tanítja a verstáborosokat ősi imánk, a Boldogasszony anyánk éneklésére

A tábor udvara megtelt – a táborlakókon kívül Csomortán apraja-nagyja is meghallgatta a 
zajos sikert aratott koncertet

Erdély fenyőfái alatt megszólalni is nehéz, ott csak a zene segíthet, de az nagyon...

vakLer Lajos

A csíkcsomortáni Székelyföldi Verstábor 
állandó vendége a kortárs magyar zene egyik 
legeredetibb együttese, a Misztrál. Koncertjük 
évről évre nagyon várt és beteljesült csoda.

Tíz éve jelent meg a Misztrál Meg-
kopott harangszó című lemeze, 
amely az 1456-os nándorfehérvári 
diadalnak és az 1956-os forra-
dalomnak állított emléket. Egy 
évtized múltán a legendás dalok 
érvényessége mit sem kopott, ma 
is azt a kérlelhetetlen igazságot 
hordozzák, amit a költők meg-
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fogalmaztak, s amit a Misztrál 
zenéje örök érvényűvé tett. Tóbisz 
Tinelli Tamás, az együttes tagja 
mindenesetre maga is úgy véli, a 
hiánypótló dalok a 60. évfordulón 
is gondolkodásra késztetik az 
embereket: „Azokban az időkben a 
verseket nem publikálhatták szerzőik, 
egy részüket mi is az asztalfiókoknak 
köszönhetjük, és ma is hálát adok 
a sorsnak, hogy rájuk leltünk, s így 
a nagyközönség is megismerhette, 
miként gondolkodtak 56-ról költőink a 

harcok idején. Célunk az volt, hogy az 
emberek lelkében a dalokkal megszó-
laljon az a harang, ami a harcok idején 
megszólalt a felkelők szívében, s a 
koncertjeinken egyfajta film jelenjék 
meg az emberek előtt. Mintha isteni 
sugallatra ott lenne előttük a harcok 
története.”
Török Máté számára ezekben 
a dalokban nemcsak a forrada-
lom napjainak története jelenik 
meg, hanem az előzmények, a 
hozzá vezető út és a megtorlás 
időszakának emberi tragédiái is: 
„A Megkopott harangszó jelmonda-
tául azt választottuk, hogy „Emlék-e 

csupán az emlékezés?”. Tettük ezt 
azért, mert mi sem éltük meg 

‚
56-ot, 

de a szüleink, nagyszüleink igen. Ők 
meséltek erről, illetve művészbará-
taink is sokat segítettek. Elkezdtük 
olvasni azokat a verseket, amelyek a 
forradalom napjaiban illetve előtte és 
utána születtek, ezt követően indulha-
tott el a műhelymunka, melynek már 
részese volt Tolcsvay Béla és Kobzos 
Kiss Tamás is. Eredendően egy olyan 
anyagot szerettünk volna összeállí-
tani, amely nem része a politikának, 

aztán rájöttünk, hogy 1956 kapcsán 
ezt nem lehet megtenni. Megpróbál-
tuk laikus harmincévesként beleszőni 
a történetbe 1456-ot is, hiszen ötszáz 
év telt el a magyarság számára sors-
fordító két esemény között. Nagyon 
érdekes párhuzamok vonhatók, még 
akkor is, ha nem feltétlenül van 
szoros kapcsolatban Kapisztrán János 
1456. október 23-i halála és az 1956-
os forradalom. De abban bizonyosan 
van párhuzam, hogy ugyanaz a 
nép küzdött azért, hogy szabadon 
élhessen. 1456 már olyan távlatokban 

van, hogy mindenki nyíltan beszélhet 
róla, de 1956 még ma is tabu, amiről 
kevéssé vagy egyáltalán nem esik szó. 
Vagy azért, mert részesei voltak, egyik 
esetleg a másik oldalon, s nekünk 
igenis dolgunk, hogy helyettük is 
megszólaljunk.” 
A Misztrál, ahogy Török Máté 
elmondta, így egy másik, de ugyan-
olyan természetes utat választott, 
megszólította azokat, akik mint 
minden korban, áldoztak földnek, 
szabadságnak, hívő szellemnek, 

hazának. Megszólították a költő-
ket: „Arra jutottunk, hogy a költőkkel 
kell beszélgetni, azokkal a költőkkel, 
akik ezt megélték és leírták. Előke-
rültek olyan versek, amiket még nem 
publikáltak. Barátságok születtek, így 
találkoztunk Buda Ferenccel is, aki 
erre az alkalomra, ide a verstáborba 
küldött egy verset. Hét sor az egész, 
amit itt hallhattak először. Ez a vers 
már nem ötvenhatról szól, hanem a 
hatvan évvel későbbi történetről, a 
máról, és arról az eljövendő tíz-húsz 
évről, amit nekünk meg kell élni. És 

azokat a fiatalokat szólítja meg, akik-
nek feladatuk lesz a történelem alakí-
tása velünk együtt. Ahhoz, hogy ne 
vitrinben tartsuk az eleinktől kapot-
takat, és hogy maradjunk hitelesek és 
elkötelezettek. Arra hív, hogy legyünk 
jelen a saját életünkben, nyissunk a 
történelmünkről egy saját dossziét, és 
gyűjtsünk bele szépet és szomorút, jót 
és gonoszt. Adjunk esélyt magunknak 
és gyermekeinknek, hogy megismerjük 
a múltunkat, a maga felmagasztosult 
egyszerűségében!”
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Tudta-e?

Tanulmányok szerint az emberek hetven szá-
zaléka nem jut megfelelő mennyiségű D-vi-
taminhoz. Tizenöt perc napozás elegendő 
ahhoz, hogy kellő mértékben feltöltődjünk 
D-vitaminnal. Azonban óvatosan napozzunk, 
figyeljünk oda arra, hogy a kritikus déli 
órákban inkább húzódjunk árnyékba. Ne 
feledkezzünk meg a jó minőségű fényvédő 
krémek használatáról! A táplálkozás során 
D-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe 
például tojással, gombával, olajos halakkal, 
lazaccal, tonhallal vagy makrélával.

révy orsoLya

Augusztus elseje világszerte az anyatejes táplálás, 
a szoptatás napja. Ehhez csatlakozva július 29-én 
Székesfehérváron, a Szabadművelődés Házában 
is megrendezésre került egy program, melyen az 
anyatejadásra hívták fel a figyelmet.

A szoptatás évezredekre visszanyúló 
hagyomány az emberiség történeté-
ben, a fáraók, a görögök és a rómaiak 
is anyatejjel táplálták gyermekeiket. 
Az uralkodói illetve arisztokrata csalá-
dokban szoptatós dajkákat bízták meg 
e feladattal, őket és családjukat emiatt 
különleges tiszteletben tartották. Mára 
azonban ez, akárcsak sok minden 
más, átalakult: az anyák maguk 
szoptatják gyermekeiket, ha viszont ez 
nem lehetséges, akkor vagy a tápszert 
választják, vagy az orvostudomány és 
a többi anya segítségére van szükség.

Anyatejjel a babákért

A baba nemcsak egészséges lesz az anyatejtől, de nyugodt és elégedett is

Ha a köhögés eredménytelen, a 
fuldoklót enyhén döntsük előre, 
hogy a kimozduló akadály előrees-
hessen. Legfeljebb ötször üssünk 
nyitott tenyérrel, erőteljesen a há-
tára, a lapockák közé. Ha az öt háti 
ütés eredménytelen volt, alkalmaz-
zunk öt hasi lökést (Heimlich-féle 
műfogás).

 Álljunk a beteg háta mögé, 
törzsét döntsük kissé előre és 
karoljuk át hasának felső részét. 
 Szorítsuk egyik kezünket ököl-
be, és helyezzük az illető gyom-

Amíg a mentő megérkezik – félrenyelés

A jótékony D-vitamin Több pénz a háziorvosoknak
LáTrányi vikTória MoLnár diána
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A napfényvitaminnak is nevezett D-vitamin fontos 
szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésé-
ben. Lassítja ugyanis a csontritkulást. Több kutatás 
is megerősíti azonban azokat a vizsgálati adatokat, 
miszerint ez a vitamin ennél jóval többre képes!

A D-vitamin tulajdonképpen nem is 
vitamin, hanem egy hormon, orvostör-
téneti okokból nevezzük vitaminnak. 
Az elnevezés több, zsírban oldódó 
D-vitamint foglal magába. A D3-vita-
min a bőrben képződik, a D2-vitamin 
növényi eredetű. A D-vitamin egy 
részét szervezetünk az elfogyasztott 
ételekből nyeri. Másik részét pedig 
saját maga állítja elő napfény hatására. 
Legfontosabb feladata a kalcium-
háztartás szabályozása és a csontok 
ásványosítása. Az egészséges felnőttek 
D-vitamin szükségletét márciustól 
októberig fedezheti, ha elegendő időt 
(legalább napi tizenöt percet) töltenek 
a napfényen. A D-vitamin a kalcium 
felszívódását segíti elő, mely a csontok 
és fogak erősítéséhez járul hozzá, 
megelőzi a csontritkulás kialakulását. 
Emellett a D-vitaminnak hangulat-
javító hatása is van, így a depresszió 
megelőzésére is ajánlatos a rendszeres 

Az idén tízmilliárd forintot kapnak a házi-
orvosok, a házi gyermekorvosok, ezen felül 
kétmilliárd forintot az alapellátásban dolgozó 
fogorvosok, illetve szintén kétmilliárd forint 
jut a védőnőknek. A pluszforrás az idén 
január elsejétől jár, annak visszamenőleges, 
egyösszegű kifizetését hamarosan megkezdi az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

„Igazándiból ez nem plusz pénz, mivel 
a tavaly év végén meghozott költség-
vetésben benne volt, csak egy kicsit 
késleltetve kaptuk meg. Ez ahhoz 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015.okt.1.-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Belevaló Akció!
Ez fekszik neked!
Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása esetén 
mindkettő árából

25 % kedvezményt adunk!
Az akció 2016. augusztus 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

rához, a köldök és a szegycsont 
közé. 
 A másik kezünkkel ragadjuk 
meg öklünket és rántsuk meg 
erőteljesen be– és felfelé. 
 A hasi lökés egymás után legfel-
jebb ötször ismételhető. 
 Ha nem szűnt meg az elzáródás, 
váltogassuk az öt háti ütést és az 
öt hasi lökést. 
 Ne alkalmazzuk a Heimlich-féle 
műfogást egyéves kor alatt és 
várandós nőknél.
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„Ma már ritka, hogy egy baba kapott tejet 
fogyasszon, az édesanyák saját tejükkel 
táplálják babájukat. Örökbefogadásnál, 
ikres anyukáknál és koraszülötteknél 
szokott jelentkezni az igény, többek közt 
az ilyen családoknak próbálunk segíteni, 
kérés esetén tejet szerezni. Bár régebben 
több tejadó édesanya volt, még ma is van-
nak, akik fontosnak tartják és szívesen is 
adnak, mert tudják, hogy ezzel mások gye-
rekein segíthetnek.” – mondta Simonné 
Korvin Márta védőnő.
A Szabadművelődés Házában megren-
dezett eseményen számtalan anyuka 
jelent meg gyermekével.
„Azért jöttem ma el, mert támogatom ezt 
a tevékenységet, hiszen az anyatej révén 
nem csupán értékes tápanyaghoz jut a 
baba, de a szoptatás fontos része a kötődő 
nevelésnek is, mellyel szorosabb kapcsolat 
jöhet létre anya és gyermeke között.” – 
mondta az egyik résztvevő édesanya.
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szükséges, hogy lehetőleg azonos 
szinten, vagy egy kicsit jobban tudjuk 
üzemeltetni a praxist.” – mondta el 
Mráz János, a FAKOOSZ Alapellátó 
Orvosok Szövetségének regionális 
elnöke. A háziorvosoknak és a házi 
gyermekorvosoknak praxisonként 
– hasonlóan a tavalyi juttatáshoz – 
átlagosan százharmincezer forinttal 
jut több havonta, amit a háziorvo-
sok a praxisra költenek. A döntés 
egy újabb előrelépés az egészség-
ügyi dolgozók életkörülményeinek 
javítása és az alapellátás megerősí-
tése érdekében.

Műsorajánló 

Augusztus 18-án az Együtt magazin vendége 
lesz dr. Pulai Judit, akitől további részletet 
tudhatnak meg a témáról. Nézze a Fehérvár 
Televíziót 19 óra 45 perctől!

bevitele. Nemcsak a csontritkulás, de 
a kóros izomfájdalom is megelőzhe-
tő D-vitaminnal, sőt az autoimmun 
betegségek és a rák kezelésében is 
szerepe van. 
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Így használjuk a klímát!
kurucz tünde

Amikor kint tombol a kánikula, sokan a hőséget el sem 
tudják viselni klíma nélkül. Azonban nem árt néhány 
fontos szabályt betartani, hogy mindenki el tudja kerülni a 
légkondizás kellemetlen mellékhatásait.

Kevesen tudják, hogy a klíma nem cseréli, 
hanem csak hűti a levegőt, így meleg ide, 
meleg oda, bizonyos időközönként szellőz-
tetni kell. A légkondi ezen kívül szárítja a 
levegőt, ezért bárkinél könnyedén köhögést 
idézhet elő. Ezt a problémát legegyszerűb-
ben egy párásítóval vagy egy tál vízzel lehet 
kiküszöbölni.
Szellőztetés nélkül a klímás helyiségben 
lévő levegő nemcsak a légcsövet ingerli, ha-

Székesfehérvár, Rákóczi út 3.
(Skála mellett)

Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

Gyermek/ifjúsági
íróasztalok és székek.

KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00 Az
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Az Olimpiára készülve:
Platinum RIO színes falfesték most 10% kedvezménnyel
2,5 l  4.650 Ft  (1.860 Ft/l)  helyett  4.185 Ft (1.674 Ft/l)

Inntaler beltéri falfesték 15 l  6.000 Ft (400 Ft/l)

Policolor vakolat 1,5 mm 25 kg 8.090 Ft (323,6 Ft/kg)

nem a szemet is szárítja, ami, ha valaki nem 
figyel oda, hamar kötőhártya-gyulladást 
okoz. Ezért célszerű néha a szembe csepeg-
tetni valamilyen könnyesítő folyadékot.
A klíma rendszeres takarításáról sem sza-
bad elfelejtkezni, hiszen ellenkező esetben 
a baktériumok, a gombák elszaporodnak a 
készülékben és allergiás tüneteket okozhat-
nak. Az sem jó, ha valaki magára irányítja a 
hideg levegőt, hiszen ezzel növeli a reumás 
betegségek kialakulásának esélyét.
Az egyik leggyakoribb konfliktusforrás, 
főleg a munkahelyeken, hogy hány fokra 
legyen beállítva a klíma. Vannak, akik a 
húsz-huszonkét fokban érzik magukat a 
legkomfortosabban az irodában még akkor 
is, ha kint a hőmérő higanyszála jóval 

Lakáshűsítés gazdaságosan

 Húzzuk le az összes redőnyt, így akár hat-nyolc fokot is nyerhetünk. A legjobban 
a fehér redőnyök hűsítenek, hiszen ezeknek a legnagyobb a hő- és fényvisszaverő 
képességük.

 Ha a nyílászárók nem zárnak tökéletesen, a kritikus helyekre tegyünk takarót vagy 
más textíliát, hogy meggátoljuk a meleg bejutását!

 A hideg vizes felmosás is hűsíti a lakást. Ha van rá lehetőségünk és időnk, teker-
jük fel a szőnyegeket, és a helyüket is mossuk fel!

 Mosás után szárítsuk bent a ruhákat, mert a párolgás során csökken a hőérzetünk.

 Estére, amikor valamennyire lehűl a levegő, csináljunk kereszthuzatot, hogy a 
lakás alaposan át tudjon szellőzni!

harminc fok feletti értéket mutat. Azonban 
ha a benti és a kinti hőmérséklet között öt-

hat foknál nagyobb az eltérés, bárki simán 
megfázhat.

Sajnos az időjárás továbbra is kedvezőtlen a kertészeknek. 
A sok csapadék megteszi hatását, de érésben lévő gyümöl-
cseinknél a rothadással is számolnunk kell. A gyümölcsöknél 
monília ellen, a szőlőben rothadás ellen is kiváló készítmény 
a Teldor. Rövid várakozási ideje mellett, felszívódó hatással 
rendelkezik, és biztos védelmet nyújt az egészséges gyü-
mölcsnek. Fontos hangsúlyozni, hogy csodaszer nem létezik, 
a már penészes szőlő, vagy gyümölcs nem fog „meggyógyul-
ni” semmilyen kezeléstől, a megelőzés lehet a megoldás.
A szőlőnél az aktuális növényvédelmi munkák a fajtától füg-

genek. A kora csemegéket, már ne permetezzük, az augusztus végi szüretelésű fajtá-
kat már csak kontakt szerekkel (Thiovit, Champion, Cuproxat), vigyázva arra, nehogy 
megperzseljük a leveleket. A kései borszőlőknél még bogyónövekedésnél járunk, itt 
még van értelme a felszívódó készítményeknek (Curzate Super, Ridomil Gold, Topas, 
Systhane Duplo, Cyflamid, Bumper). 
Az utóbb évek jelentős kártevője a vándorpoloska, melynek legnagyobb kártételét a 
paradicsomon találjuk, a megszúrt bogyók elrohadnak, és nyomukban könnyebben 
felüti fejét a paradicsomvész is. 
Harmadik hete elhúzódó rajzásban van a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly. A 
még egészséges szilvára, őszibarackra, kajszira fáj a foguk. Figyeljünk az élelmezés 
egészségügyi várakozási időre, érésben lévő fajtáknál válasszuk a Karate-t, vagy a 
Full 5CS-t.
Ahogyan júliusban is javasoltuk, továbbra is fontos a kalcium adagolása a paradi-
csom, és paprika növényeinknek, illetve a téli alma esetén.
A sok csapadék hatására a gyomnövények növekedése is beindult. Ne hagyjuk elsza-
porodni és felmagzani a gyomokat, mert a következő évek munkáját fogják nehezíte-
ni. Érdemes zöldtrágyaként visszaforgatni a talajba a friss kelésű gyomokat, majd az 
így nyert területekre korai borsót (őszi termesztésre), vagy hagymát (Tisza 1) vetni, 
vagy előkészíteni az őszi vetésekre.
Ha már megtelt a spájz a kiváló befőttekkel és lekvárokkal, akkor a maradék gyü-
mölcsből tökéletes cefre készíthető, melyből a későbbi hideg téli napokra nyerhetünk 
ízletes, illatos pálinkát. A cefrekészítés mikéntjéről is bátran kérdezhet tőlünk.
Szélsőséges időjárástól mentes augusztust kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Augusztusi feladatok a kertben

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

Molycsapdáink fogási adatai 2016.08.01-án:
barackmoly: 22 db • almamoly: 18 db 
keleti gyümölcsmoly: 100 db elhúzódó rajzás! 
szilvamoly: 192 db elhúzódó rajzás!



20 2016. augusztus 4.FehérVár Portré

vakLer Lajos

Lukácsy evangéliuma

Érvekkel, szenvedéllyel, emberi hangon

„Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat, mely 
nem szorul fegyverre, se vértre, mert nem holt 
rög, hanem élő lélek.” Akár ez a Babits-idé-
zet is lehetne Lukácsy József Könyvnapokra 
megjelent kötete, az Agyfogyatkozás hívó 
gondolata. A szerző, a Vörösmarty Társaság 
alelnöke azokat az elmúlt negyedszázadban 
megjelent írásait gyűjtötte csokorba, amelyek 
a közélet mindennapok során megtapasztalt, 
kínzó visszásságait, felhőtlen örömeit kínálják 
az olvasónak – kicsit másként.

voltam a FIDESZ városi vezetésé-
nek tagja, alapítóként vettem részt 
a Magyar Polgári Együttműködés 
Egyesület munkájában, ami a 90-
es években alakult. Az egyesület 
tevékenysége a Magyar Szemle 
szerkesztőségéhez kötődött, 
elsősorban konferenciaturizmussal 
foglalkozott, azokon a területeken 
– irodalom, kultúra, művészet – 
amelyek a közösségformálásban is 
fontos szerepet játszanak. Emellett 

A közéleti szereped ismert, de mi bírt 
rá arra, hogy ily módon és formában 
is megszólalj, hogy megidézd, megerő-
sítsd önmagad?
Nagyon sokan feltették azt a 
kérdést, hogy miért éppen most 
szántam rá magam. Nos, az elmúlt 
közel harminc évben annyi min-
dennel foglalkoztam, oly sokfajta 
közösségi ügyet szolgáltam, hogy 
nehéz volt a választás. Tíz évig 

az uniós tagság előkészítésében 
is kiemelt szerepet vállaltunk. 
Valamit mindig szolgálni kellett, 
valamit mindig írni kellett. Időn-
ként a jegyzeteim megjelentek, 
amíg lehetett publikálni a helyi és 
az országos sajtóban. A barátaim 
biztatására gyűjtöttem csokorba 
publicisztikáimat, amelyek felöle-
lik a rendszerváltás történetét. A 
kötet második részében az elmúlt 

években megjelent művészeti, filo-
zófiai, kultúr- és művészettörténeti 
esszék kaptak helyet.
Miként zárja keretbe a polgári-keresz-
tény léted, a marosvásárhelyi gyökere-
id, a kulturális közéleti szereplői léted 
a mindennapjaidat?
Ezeket a kérdéseket szigorúan 
kezelem, azok közé tartozom, 
akiknek nincsen szülőföldje, csak 
szülőhelye, mert a konvergencia 
azt hozta, hogy ez a szülőhely kive-

tett magából. Ez az én esetemben 
azt jelenti, hogy a különböző po-
litikai szerepvállalásaim okán ezt 
nem vettem, nem veszem zokon. 
Amikor az egyik vásárhelyi men-
toromnak, Bethlen Anikó grófnő-
nek elmondtam, milyen érzéseim 
vannak, azt mondta, én egy olyan 
Marosvásárhely után vágyódom 
olvasmányaim alapján, amilyet 
még ők sem éltek meg. Különös 

dolog, de mégis írtam róla, hiszen 
mégiscsak harminc évet ott éltem 
le, ott végeztem az iskoláimat, ott 
születtek barátságaim.
A kötet a csupa nagybetűs ÉRTÉK 
jegyében született: teremtés, megőrzés, 
közvetítés. Ezek a kulcsszavak?
Ebben a könyvben van egy vezér-
cikk, amit a 2000-es évek elején 
írtam önkormányzati képviselő-
ként, a polgári frakció tagjaként. 
A mi városunk című kiadványban 

jelent meg, s az indító lapszám 
vezércikkében szerepel ez a három 
stratégiai célkitűzés. Ez azt jelenti, 
hogy a kultúra nem más, mint 
párhuzamos és egyszerre történő 
hagyományőrzés, értékteremtés és 
újrafogalmazás. Nekünk köteles-
ségünk, hogy az állandó kihívá-
sok közben is újrafogalmazzuk a 
magyar történelmi, civilizációs és 
kulturális hagyományokat, s te-
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„A munkánkkal evidenssé tenni a történelmi főváros rangját”

gyük mindezt a múlt ismeretében, 
a jelen és a jövő érdekében.
Lehetséges ma is ennek megfelelően 
élni, tenni, alkotni?
Egyre jobban szeretnék megfelel-
ni ennek a hármasnak, ezeket a 
dolgokat ma sem lehet elválasztani 
egymástól. Az én székesfehérvá-
riságomnak az jelenti az alapját, 
hogy a munkánkkal evidenssé 
tegyük a történelmi főváros rang-
ját. Ez kell, hogy legyen modern 
politikai, marketing műszóval a 
város brandje, amit tartalommal 
kell megtöltenünk.
Mi az, ami mindig előretekintésre 
sarkall?
Az elsődleges, összefoglaló ok a 
közösség szolgálata. Úgy érzem, 
egyre többet tudok tenni ezért. Az 
motivál, hogy 1990 előtt úgy gon-
doltam, a rendszerváltás kapcsán 
mindenki egy olyan Magyarorszá-
got szeretne, amely megőrzi gaz-
dasági és politikai függetlenségét, 
amely megfelelő életteret biztosít 
állampolgárainak, elérjük 1956 esz-
méinek megtisztítását a kommu-
nista hordaléktól, s az elhallgatott 
történelem és irodalomtörténet 
megjelenhet a nyilvánosságban.
Amikor tavaly, a huszonötödik 
évfordulón felkértek, hogy írjak a 
rendszerváltás óta eltelt időszakról, 
leírtam a tapasztalataimat, mind-
azt, ami meghatározta az elmúlt 
negyedszázadot. Erről szól a kötet 
címadó írása. Az Agyfogyatkozás 
az én olvasatomban azt jelenti, 
hogy a saját bőrömön megtapasz-
talt szenvedés, félreértés, társadal-
mi és politikai megosztottság, ami 
az országban volt és van jelenleg is, 
komoly veszélyt jelent. Az írásaim, 
ahogy ez is, nem más, mint egy 
igazságtalan minősítéssel szembeni 
védekezés. Tudomásul kell ven-
nünk, ha a társadalom megosztott-
ságán nem tudunk változtatni, ha 
nem jön létre nemzeti konszenzus, 
akkor a jövőt veszítjük el.

A szellemi, lelki udvarod tiszta és 
rendes. Kik azok, akiket szívesen látsz 
benne?
Látok és keresem az ilyen em-
bereket, csak az a baj, hogy ők a 
csendes kisebbséghez tartoznak, 
és jó néhányan abban érdekeltek, 
hogy semmi se változzon. Szomorú 
vagyok, hogy a határokon kívül 
és belül a média ahelyett, hogy a 
közös nevezőt keresné, a megosz-
tottságot növeli.
Essék szó egy új kifejezésről, ez 
az aberralizmus, az aberráció és a 
liberalizmus egymásra találásának 
„gyümölcse.”
Nemrégiben halt meg Koltay 
Tamás, a kiváló színikritikus, aki 
a Színház hetilap főszerkesztője-
ként egyike volt azoknak, akik a 
színházi világ rendszerváltás utáni 
megváltozott helyzetét képtele-
nek voltak elfogadni. Vehemens, 
gyűlölködő írásaiban a vidéki 
színházak művészeit, rendezőit és 
látogatóit egy csirkefarm lakói-
ként jellemezte, legalábbis azokat, 
ahol nem az ő elvbarátai voltak 
az igazgatók és a főrendezők. 
Kötelességemnek éreztem, hogy 
megszólaljak, mert a legszörnyűbb 
történetek akkor alakulnak ki, 
amikor közéleti kérdésekben 
valaki provokatív módon kijelent 
valamit, s erre nem reagálunk 
érdemben. Eperjes Károly bará-
tom szójátékát erre a szituációra 
alkalmaztam, mint az aberráció és 
a liberalizmus felsőbbrendű meg-
fogalmazásának elutasítását.
Van-e az agyfogyatkozásnak tényszerű 
megfogalmazása?
Huszonöt év után a társadalom 
legnagyobb része a rendszerváltás 
vesztesének érzi magát, joggal. Az 
emberek elfáradtak, hitetlenné, 
reményvesztetté váltak, lelkileg 
kiüresedtek, közben naponta a 
műveletlenség, a szellemi le-
épülés, az intellektus hiányának 
jeleit tapasztaljuk. A közélet teljes 

vertikumában megjelentek egy 
harsány, redukált magyar nyelvet 
beszélő és mindent tudó meg-
mondó emberek. Amilyen ritkán 

vagyunk tanúi a napfogyatkozás-
nak, olyan gyakran, mondhatni 
naponta tapasztaljuk az agyfo-
gyatkozást.

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.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;
• Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2 iroda;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(132  m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

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



22 2016. augusztus 4.FehérVár Bulvár

LászLó-Takács kriszTina

Jó helyen vagy! 
Elindult az fmc.hu

Az fmc.hu megtalálható a legfontosabb közösségi oldalakon is, így a Facebookon, a Google+-on, 
a Twitteren, az Instagramon, a Youtube-on és már most érdemes feliratkozni a hamarosan induló 
heti hírlevélre a Mailchimpen, amin keresztül exkluzív tartalmak is elérhetővé válnak

A Fehérvár Médiacentrum új honlapja, mely a 
város kevéssé ismert oldalára világít rá, komolyan 
gondolja a címben szereplő szlogent. A szerkesztők 
szándéka, hogy közönség helyett közösséget vonz-
zanak. Az fmc.hu kedd este startolt, és már most 
rengeteg friss információt, érdekességet olvashat 
rajta a nagyérdemű.

„Az FMC rövidítés talán eddig sem volt 
ismeretlen azok számára, akik fogyasztói 
a székesfehérvári médiának: a Fehérvár 
TV, a Vörösmarty Rádió, a FehérVár ma-
gazin és a szekesfehervar.hu is a Fehérvár 
Médiacentrum családjába tartozik, ahová 
a mai naptól az fmc.hu is. Fehérvár Mé-
diacentrum, azaz FMC.” – magyarázta 
a névválasztást Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum ügyvezetője.
A szándék egyszerű, mégis újszerű, 
hiszen Fehérváron ilyen tematikával 
rendelkező weboldal eddig nem volt: 
a város új oldala a szórakoztatásra, 
az érdekességek felkutatására, a meg-
szokott dolgok új nézőpontból való 
vizsgálására vagy az olykor szürke 
hétköznapok színessé tételére jött 
létre.
Az új weboldal ötlete 2015 végén 
született meg, és közel kilenc hónapos 
előkészítő munka után döntött úgy 
a szerkesztőség, hogy készen áll az 
olvasók fogadására. Ahogy a készítők 
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fogalmaztak: „nem közönséget keresünk, 
hanem közösséget”. Tehát interaktív ol-
vasó- és nézőtábort, akik napi szinten 
beleszólnak a tartalom alakításába. 
„Egy olyan kritikus közösséget keresünk, 
akik felhívják az esetleg általunk sem 
észlelt technikai hibákra a figyelmünket, 
és ha éppen eszükbe jut valami, szívesen 
ajánlanak új témákat szerkesztőink figyel-
mébe.” – mondta Látrányi Viktória, a 
Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója. 
Az fmc.hu nem csupán Fehérvárra 
koncentrál, hanem a környező tele-
pülések, a város szűkebb és tágabb 
környezete, például a Velencei-tó tér-
ségének történéseire, érdekességeire.
„Az fmc.hu kialakításánál fontos volt, 
hogy egy a napjaink technológiájának 
megfelelő, de mégis könnyen kezelhető 
felületet hozzunk létre. Legalább annyira 
fontos volt a kutatások eredménye, mint a 
saját tapasztalataink, olvasási szokásaink, 
amikor úgy döntöttünk, hogy elengedjük a 
hagyományos rovatrendszert, és helyette 
a sokkal izgalmasabb, szerteágazóbb és a 
különálló tartalmakat jobban összekötő 
címkerendszer kialakítására helyezzük a 
hangsúlyt. Ennek következtében az fmc.
hu-n mindig a legfrissebb posztok kerül-
nek majd a fókuszba és korábbi írásainkat 
csak akkor ajánljuk, ha azok kapcsolód-
nak az éppen pörgő témákhoz.” – tud-
tuk meg Hagymásy Andrástól, mire 
számíthatnak az fmc.hu olvasói.
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Régi-új hangmérnök a Fehérvár TV-ben
Bodonyi Krisztián a színház világából visszatérve ismét a televízió hátterében felel a jó hangzásvilágért

Krisztián a Vörösmarty Színházban eltöltött 
nyolc év után újra a Médiacentrum oszlopos 
tagja

A televízió hátterében zajló adáslebonyolítás az egyik legnagyobb figyelmet kívánó munkafolyamat

schéda sziLvia

Túlzás nélkül az ország egyik legjobb hang-
mérnökével büszkélkedhet újfent a Fehérvár 
Médiacentrum csapata. Bodonyi Krisztián 
évtizedek óta a háttérből segíti a reflektor-
fényt és hangzástechnikát, hol a színházban, 
hol a televízióban. Most, hogy ismét a tévét 
választotta, reményeink szerint jó ideig 
élvezhetjük társaságát, aminek gyümölcsét 
természetesen a kedves tévénézők arathatják 
majd le, ha a jövőben is a Fehérvár Televíziót 
választják.

Mindig vonzott a színpad, színház, 
televízió. A hasonló jellegű munkák 
mindig is közel álltak hozzád.
Egész kisgyerekkoromtól kezdve, 
amikor a tévét néztem, vagy rádiót, 
lemezeket hallgattam, mindig arról 
ábrándoztam, hogy egyszer hason-
ló közegbe tartozhassak. Később 
szerencsésen úgy alakult az életem, 
hogy belecsöppenhettem a szakmá-
ba. Vonzott a zenekarok, zenészek, 
énekesek világa.
Hogy kerültél a tévé és a színház 
közelébe?
Középiskolás koromban sokat 
jártunk a mai Fezen elődjeként  
ismert zenei klubba. Abszolút a 
ranglétra aljáról indultam – pla-
kátragasztóként kezdtem: jártam 
a várost, és a koncertek plakátjait 
ragasztottam ki. Aztán jegyszedő 
lettem, majd ruhatáros, és egy-
szer csak jött egy lehetőség. Egy 
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alkalommal nem jött el a világosító, 
így beugrottam a helyére. Akkor 
belekezdtem, onnantól pedig már 
nem volt megállás. Örültem, hogy 
odakerülhettem, így gyorsan bele-
tanultam.
Később aztán a hangosítás felé sodort 
az élet.
Igen, úgy alakult, hogy a világí-
tásról áttértem a hangra. Ehhez 

képeztem is magamat később. A 
Magyar Rádió médiaiskolájában 
végeztem, ott szereztem hangmes-
ter képesítést.
Volt egy olyan időszakod is, amikor 
az Öreghegyi Művelődési Házban 
dolgoztál. Tóth Pista és Kolozsvári 
Kende szárnya alatt fejlődhettél. Meny-
nyiben volt más az a fajta színpad, ami 
rendezvényekhez kötődött?
Úgy lehet megtanulni igazán ezt 
a szakmát, amikor azonnal és 
gyorsan változik minden. Kendé-
ék mellett megemlíteném Ignácz 
Attilát is. Ők olyan mestereim 
voltak, akik nélkül lehet, hogy nem 
tudtam volna idáig eljutni. Nagyon 
jó alapot adtak ehhez. Ignácz Attila 
szakmailag, Kende pedig a hozzá-
állásban és a munka minőségében 
segített sokat, hogy minél jobban 
végezzem a dolgomat.
Mit csinál pontosan egy hangmérnök? 
Kicsit avassuk be a munkádba az 
olvasókat! Laikusként annyit látni a 
munkátokból, hogy az adáskiadóban 
ültök és nyomkodjátok a gombokat. 
Ennél azonban sokkal összetettebb a 
feladatotok.
Ez változó, a színház és a televízió 
tekintetében is más. A színházban 
annyiból könnyebb a helyzet, hogy 
egy bizonyos számú nézőnek kell 
a hangot felépíteni, megmutatni. A 
televízióban pedig nincsenek jelen 
a nézők, nekik nincs helyi akuszti-
kus élményük, ezért mindent meg 

kell mutatni. Azt szeretnénk, hogy 
akár a színházban vagy a tévében 
a nézők hibák nélkül kaphassanak 
információt.
A kétezres évek környékén kerültél a 
Fehérvár TV-hez, aztán sokat ingáztál 
a tévé és a színház között az elmúlt 
évek során.
Abszolút a Fehérvár TV és a Vörös-
marty Színház között telt az életem. 

Még középiskolás voltam, amikor 
a színházban kezdtem dolgozni vi-
lágosítóként Adorján Viktor egyik 
darabjában. Utána kerültem át a 
tévéhez. Ezek viszonylag rövid idő-
szakok voltak, hiszen még nagyon 
fiatal voltam. Nagy Judit vezetése 
alatt dolgoztam a tévében, és utána 

még analóg technika volt a Fehér-
vár Televízióban, most pedig egy 
teljesen digitális adáslebonyolító 
rendszerrel dolgozunk, ezt magam 
is most tanulom.
Milyen viszonyt sikerült kialakítani 
a színházi kollégáiddal? Úgy hírlik, 
hogy a Vörösmarty Színháznak 
nagyon összetartó, családias társulata 
van.
Szerencsre nagyon jó csapat volt 
mellettem is, és a színház is egy 
nagyon jó színház. A műszaki te-
rületen nagyon jó szakemberekkel 
dolgozhattam együtt.
Ez alkalommal mi az oka annak, hogy 
távozol a színháztól?
Egyrészt az ottani munka száz 
százaléknyi időt kívánt tőlem ahhoz, 
hogy azt jól tudjam csinálni. Mellet-
te nem tudtam mással foglalkozni. A 
másik ok, hogy nem volt már lépés 
onnan semerre. Elértem a tárvezetői 
pozíciót, és azt hiszem, onnan nem 
lehetett volna tovább lépni. Ezért 
úgy gondoltam, hogy ideje váltani. 
Egyébként bizonyos időközönként 
mindenkinek váltani kell.
Az ország más tájaira vagy akár a 
fővárosba sem csábultál volna el?
Nem, ez egyáltalán nem jött 
számításba. A színházakban nem 
nagyon van különbség. A Vörös-
marty Színház is felveszi a versenyt 
az országos színházakkal, így ebből 
a szempontból nem gondolom, 
hogy nagy előrelépés lett volna, ha 
máshova megyek.
Milyen céljaid vannak most, hogy újra 
a tévéhez kerültél?
Először is szeretném utolérni 
tudásban két kollégámat, akik a 
vezérlőben dolgoznak. Nagy fela-
dat, mire az összes gép, szoftver és 
rendszer működési elvét megtanu-
lom. Ebben elég nagy a lemaradá-
som hozzájuk képest, de dolgozom 
rajta, a kollégáim pedig nagyon 
segítőkészek.
Az előző néhány évedet javarészt a 
munka tette ki, miközben családos 
ember vagy. Tizennégy éves fiad 
is hasonló babérokra tör? Figyeli a 
munkádat?
Igen, amikor még kisebb volt, 
gyakran elkísért a tévébe. Mindig 
nagyon érdekelte, hogyan kell 
mozgatni a kamerákat és az egyéb 
technikai eszközöket. A színház-
ba is sokat járt be segíteni, de azt 
gondolom, hogy ő egy kicsit más 
irányba fog menni. Nagyon érdekli 
a számítástechnika. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy már most jóval 
többet tud erről a világról, mint én. 
Miután a világ úgyis errefelé tart, 
ez nem is baj.
Mivel töltöd az idődet, ha lazításról 
van szó? Azt tudom, hogy szeretsz 
bringázni.
Az egyik kollégám segített abban, 
hogy megszeressem a kerékpá-
rozást. Korábban rettentő hosszú 
túrákra vitt el. Valahogy a sok kín 
és szenvedés a hosszú utakon – 
főleg a hegyekben – egy idő után 
átváltott a biciklizés szeretetébe. 
Remélem, hogy erre és a családra 
is több időm marad majd a tévés 
munkám mellett.

kezdtem el főállású munkatársként 
a színházban dolgozni. Onnan már 
ez így ment: hol itt, hol ott.
Az akkori technikára visszaemlékezve 
milyen különbségeket látsz most, hogy 
visszatértél? Most te magad is tanul-
gatod a szakma más területeit is, mint 
adáskiadó, de az akkori technikával 
még másként zajlott akkor a munka.
Amikor elmentem innen, akkor 
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Vőfély helyett női ceremóniamester: Kovács Kata

kovács v. orsoLya

Javában zajlik az esküvők szezonja, Kovács Kata 
ceremóniamester és szertartásvezető azonban 
már a jövő évre készül. A székesfehérvári 
édesanya naptárában sorra gyülekeznek az idő-
pontok a 2017-es esküvőkre. Egyre divatosabb 
ugyanis női ceremóniamestert hívni vőfély 
helyett. Akik pedig különleges helyszínen 
szeretnék kimondani az igent, az esketéshez 
anyakönyvvezető helyett egyre inkább szertar-
tásvezetőt kérnek fel. Székesfehérváron Kata az 
első nő ilyen minőségben. Év közben általános 
iskolai tanárnőként dolgozik, minden szabad 
percét pedig kétéves kislányával és férjével 
tölti. A legtöbb szombat estéjét azonban 
mostanában a házasulandó ifjú pároknak és 
násznépüknek szenteli. Már a szervezésbe és 
az előkészületekbe is szívesen bekapcsolódik, 
hogy a nagy napon minden gördülékenyen 
menjen. 

Egy esküvő stílusát nemcsak a zene, a 
helyszín vagy a dekoráció határozza 
meg, hanem az a személy is, aki az 
eseményeket levezényli. Jól gondolom, 
hogy egy vőfélyes lagzihoz képest a 
női ceremóniamesterrel bonyolított 
esküvő elegánsabb, kifinomultabb?
Igen, valóban. De a násznép 
sokkal meghatározóbb abban, 
hogy visszafogottabb-e egy esküvő. 
Ha a násznép bulizós, én lehetek 
szolidabb, akkor is reggelig tartó 
mulatozásra lehet számítani. Való-
ban teljesen más a női és a férfi ce-
remóniamester, nem a feladataikat, 
inkább a hangvételüket tekintve. 
Könnyen megtalálom a hangot a 
gyerek vendégekkel is, odajönnek, 
kérdeznek, kezdeményeznek. De 
talán ez a pedagógus lényemből is 
adódik. Gyakran szokták kérdezni, 
hogy a násznép figyel-e rám any-
nyira, mint egy férfire. Szerencsére 
elég hangosan tudok beszélni, 
nálunk ez családi vonás, szóval 
a figyelem felkeltésével nincs 
gond. Egyébként is sok esküvőn 
még mindig a meglepetés erejével 
hatok. De ha belegondolunk, az 
esküvő egyértelműen nőies műfaj. 
A szervezés, az előkészületek 
többnyire a menyasszonyokat 
foglalkoztatják inkább. Ők pedig 
egy nővel könnyebben megtalálják 
a hangot.
Valóban, a legtöbb nő kislány korától 
álmodozik arról, hogy milyen lesz az 
esküvője, a ruhája, a frizurája. A te 
kislányod játszik már menyasszonyos-
dit?
Az esküvői magazinokat imádja 
lapozgatni, de leginkább a koszo-
rús kisfiúk érdeklik belőle. A szép 
ruhákat szereti, a kopogós cipőt 
meg a pörgős szoknyát már nagyon 
élvezi. Tátott szájjal figyel, amikor 
készülődöm, szépítkezek, sminke-
lek. Az esküvős műsorokat pedig 
úgy követi, mint valami mesét a 
menyasszonyi ruhás hercegkisasz-
szonyokkal. Koronája is van itthon, 
sőt sokszor anyának és apának is 
koronában kell járkálnia.
Egy esküvőn nemcsak a hangulatért 
vagy felelős, de azért is, hogy minden 
gördülékenyen menjen. Nőként hogyan 
kezeled a merészebb helyzeteket, 
például amikor kapatosabb vendégek 

Hogyan legyen különleges esküvőnk? 
A női ceremóniamester titkai

magukhoz ragadják a mikrofont, vagy 
felborítják az események menetét?
Valóban akadnak olyan esetek, 
amikor jól jön, ha nagyobb darab 
vagy, esetleg férfi. De nagyon 
kirívó szituációk nálam még nem 
fordultak elő. Inkább jópofa, vic-
ces helyzetek állnak elő. Szerin-
tem a jó hangulat fokmérője, ha 
elengedik magukat a vendégek. 

Akkor legalább biztos, hogy nem 
politizálnak az asztalnál, hanem 
azt teszik, amiért az esküvőre jöt-
tek: jól érzik magukat. Éjfél után 
már engem is szeret bevonni a 
násznép a szórakozásra, felkérnek 
egy-egy táncra, ez még belefér. A 
mikrofont is próbálták már ma-
gukhoz ragadni, de résen voltam. 
Megesett, hogy amíg a zenekar 
szünetet tartott, a bátrabb vendé-
gek megtámadták a szaxofont és 
a dobot…
Ezek szerint mulatozósabb esküvőre is 
hívnak női ceremóniamestert?
Persze. A vőfély inkább az igazán 
népies stílusú esküvőkre jellemző 

már, nyilván a falusi lakodalomba 
ő jobban illik. Csárdában tartott, 
hagyományosabb lagziba, ahol 
a pár esetleg népviseletben van, 
nem is egy női ceremóniamester 
való. Akkor szokott kiéleződni a 
különbség, amikor a pár nagyon 
nem szeretne vőfélyt, városban van 
az esküvő, viszont a vendégek nagy 
száma a vőfélyhez szokott, és azt 

sem tudta, hogy létezik ceremó-
niamester, nemhogy női. Ilyenkor 
értetlenül állnak a helyzet előtt. 
Várják a megszokottat, nem azt 
kapják, kérdezősködni kezdenek, 
hogy ez mégis micsoda. Előfordult, 
hogy vendég állt ki versekkel szó-
nokolni minden előzmény nélkül 
a táncparkett közepére. Ebből 
látszik, hogy ha a pár elképzel 
valamit, ahhoz nem biztos, hogy a 
násznép is tartani fogja magát. Erre 
is fel kell persze készülni. Igyek-
szem ezt a stílust is megkedveltetni 
az emberekkel.
Ugyanakkor ha meghökkented ezzel az 
embereket, fel is figyelnek rád, és lehet, 

hogy legközelebb a saját esküvőjükre is 
téged hívnak.
Volt is rá példa. Éppen ezért mon-
dom, hogy nem szokott probléma 
lenni azzal, hogy figyelnek-e rám 
az esküvőkön. Hiszen mivel meg 
vannak lepődve, mindenképpen 
figyelnek. Illetve szokták monda-
ni, hogy engem nem lehet nem 
észrevenni.

Ha kiválasztott téged egy pár, és felkér-
nek, attól kezdve hogyan veszel részt 
az előkészületekben?
Az attól függ, melyik fázisban 
kapcsolódom be az eseményekbe. 
Vannak olyan menyasszonyok, akik 
már másfél évvel az esküvő előtt 
lefoglalják a szolgáltatókat. Nyilván 
akkor bőven ráérünk. De egy 
személyes találkozó már az elején 
mindenképpen szükséges. Akik 
külföldön élnek, azokkal skype-on 
oldjuk meg az ismerkedést. Van, 
akinek a ceremóniamester az első, 
akit megkeres, mint szolgáltatót, 
miután megálmodták a napot. De 
van, akinél a ceremóniamester vagy 
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a vőfély az utolsó. Sokan nem is 
akarnak, de menet közben, mikor 
rájönnek, mennyi gonddal is jár 
egy esküvő szervezése, átgondol-
ják, és felfogadnak egy ceremónia- 
mestert. Ha én vagyok az első, akit 
megkeresnek, szívesen ajánlok 
olyan szolgáltatókat, akikkel már 
dolgoztam, és tudom, hogy jó a 
munkájuk emberként és szakem-
berként is. Ha én vagyok az utolsó, 
akkor már hozott anyagból kell 
dolgoznom. De ekkor is sok tippet 
tudok adni, mire figyeljenek a szer-
tartás során, milyen kellékekre van 
szükség, mikor kell bejelentkezni 
az anyakönyvvezetőhöz, van-e az 
adott napon városi rendezvény. Ha 
jártam már az adott városban, fotó-
zási helyszínhez is tudok tanácsot 
adni.  Van, aki ezt igényli, és még a 
meghívó szövegét is átküldi nekem 
egyeztetésre. Játéklistát is már az 
elején küldök, hogy legyen idejük 
kiválasztani, mit építsünk bele a 
forgatókönyvbe. Személyes talál-
kozó után, ha már közel vagyunk 
az esküvő napjához, megírom ezek 
alapján a forgatókönyvet, és meg-
kezdődik a levelezés az elképzelé-
sekről, változásokról. Egy-két héttel 
az esküvő előtt már szeretem, ha 
fix a forgatókönyv, hiszen a többi 
szolgáltatónak is meg szoktam 
küldeni.
Miért fontos a forgatókönyv egy 
esküvőn?
Hallottam olyan esküvőről, ahol 
elfelejtették betolni a tortát, és már 
rég elment a vendégsereg, amikor 

hajnali kettőkor megjelent a torta. 
Kell egy menetrend, hogy az ilyen 
eseteket kiküszöböljük. Általában 
időközben döbbennek rá a párok, 
hogy muszáj időbeosztást készíte-
ni. Nem tudják, mennyi ideig tart 
egy szertartás, egy gratuláció, egy 
vacsora svédasztallal vagy anél-
kül. Ebben a párok nem lehetnek 
tapasztaltak, hiszen jobb esetben 
ez az első és egyetlen esküvőjük. 
Ezért segíthetek én átlátni a napot. 
Van olyan menyasszony, aki már 
a délelőtti készülődésnél is igényli 
a jelenlétemet, de többnyire a 
szertartásnál kapcsolódom be az 
eseményekbe. 
Az előzetes szervezési és adminiszt-
ratív feladatokat a tanítás és a család 
mellett hogyan illeszted bele a minden-
napjaidba?
Éjszaka dolgozom, miután a kislá-
nyomat lefektettem. Vagy órákra 
készülök, vagy forgatókönyvet írok 
és e-mail-ekre válaszolok. Vagy 
ha egyiket sem, akkor ötletelek, 
tájékozódom és az újdonságo-
kat mérem fel. Hiszen nap mint 
nap bukkannak fel az esküvői 
szakmában is új trendek. Most a 
vendégkönyv helyett nagy divat 
az ujjlenyomatfa, ahol a vendégek 
ujjlenyomataival töltjük ki egy üres 
fa lombjait. Poénkodnak is közben, 
hogy ha a buli a rendőrségen vég-
ződik, már nem kell azonosítaniuk 
magukat. A legfrissebb újdonságo-
kat, ötleteimet a honlapomon egy 
blogbejegyzés formájában is meg 
szoktam írni. A személyes talál-

kozókat pedig mindig a párokhoz 
kell igazítani, hiszen ők a megren-
delők. Van, hogy erre vasárnap 
délután kerül sor, mert csak akkor 
érnek rá. Erre sem mondhatok 
nemet. Mindenkinek az az érdeke, 
hogy az esküvőjük tökéletesen 
sikerüljön.
Saját esküvőtökre mennyi ideig készül-
tetek?
Fél évig. Azért volt elég ennyi idő, 
mert nem volt lakodalom, csak 
két szertartás és egy állófogadás. 
Ráadásul pénteki esküvő volt, szep-
temberben. Négy évvel ezelőtt ez 
még nem számított telített időpont-
nak. Ma már nagy divat hétköznap 
tartani az esküvőket, és az egyre 
melegebb nyarak miatt az őszi, téli 
esküvők egyre felkapottabbak.
Nemcsak ceremóniamesterként, de 
szertartásvezetőként is dolgozol eskü-
vőkön. Ez utóbbi miben más, mint egy 
anyakönyvvezető?
A hivatalos házasságkötéshez 
mindenképpen meg kell jelenni az 
anyakönyvvezető előtt, de ezt meg-
teheti a pár hétköznap, teljesen in-
gyen. De egy köztisztviselőnek, aki 
naponta akár tíz esküvőt is levezet, 
nincs ideje arra, hogy személyesen 
leüljön a párral beszélgetni – hol 
találkoztak, milyen romantikus 
események történtek az életükben, 
hogy történt a lánykérés. Ezeket én 
mind be tudom építeni a szertartás 
szövegébe, ettől sokkal egyedibb, 
személyesebb lesz. Nem kell tör-
vényi feltételeknek megfelelnem, 
tarthatok esküvőt szilveszter éjjel, 

karácsony este, vagy éppen éjfélkor 
egy golfpálya közepén. Egy egyedi 
szertartás arra is jó megoldás, ha a 
párok nem akarnak találkozni még 
aznap öt másik menyasszonnyal. 
Bár itt Fehérváron remekül oldot-
ták meg a Hiemer-házban, mert 
máshol vezetik ki a násznépet, 
mint ahol be. Ilyennel máshol nem 
találkoztam.
Szeretnéd még újra átélni az esküvő 
izgalmát? Terveztek fogadalommegújí-
tást a férjeddel?
Én már a házasságkötésünkkor 
mondtam a férjemnek, hogy benne 
lennék ilyesmiben, de ő kevésbé 
lelkesedett az ötletért. Bár mi már 
többször is kimondtuk az igent. 
A esküvőnk után tartottunk egy 
szertartást Kubában a tengerparton 
is, azt felülmúlni nem nagyon lehet.  
A kislányod esküvőjéről szoktál álmo-
dozni?
Ceremóniamester vagy vőfély 
legyen a talpán, aki megfelel majd 
oda! Egyelőre a kislányt koszorús-
lányként vagy versmondóként von-
nám be az esküvők világába, mivel 
szeret szerepelni. Az esküvőjén 
pedig megpróbálok majd – bár-
milyen nehéz is lesz – a háttérben 
maradni.
A férjed hogyan viseli, hogy szomba-
tonként nélkülözniük kell téged?
Olyankor ő vigyáz a lányunkra, 
profi apuka! Fürdet, öltöztet, pelust 
cserél, mesét mond. Vasárnap pe-
dig mindig nagyon örül, mert álta-
lában kapok a pároktól süteményt, 
és azt reggelizi.
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Legutóbb júniusban jelentkeztünk rejtvénnyel, éppen akkor, amikor kitört a vakáció és 
elindultak a táborok. Fehérváron évek óta kedvelt helyszín az önkormányzat napközis 
tábora a Bregyóban. Első megfejtésünkben a tábor nevére voltunk kíváncsiak: Napraforgó 
Városi Napközis Tábor.
Második feladványunkban arra kerestük a választ, hogy melyik az a fehérvári szervezet, 
amely évről évre megrendezi a Tűzzel-Vassal Fesztivált a Rác utcában: Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete.
Végül sporttal zártuk a rejtvényt: öttusázóink nagy sikerrel vettek részt a világbajnoksá-
gon, és Székesfehérvár is otthont ad egy rangos öttusa-megmérettetésnek, igaz, ezúttal 
országos szinten. Melyik ez a verseny? A harmadik megoldásból kiderülhetett: Nu Skin 
Felnőtt Országos Öttusabajnokság.

E heti rejtvényünk megoldásai a közelgő ünnepekhez kapcsolódnak, hiszen augusztus 
a koronázóváros legfontosabb hónapja. Imre herceg, István fia volt a trón várományosa, 
azonban fiatalon vadászbaleset – egyesek szerint politikai gyilkosság – áldozata lett. Hol 
történt ez a haláleset?
A Szent Korona évszázadokig a legitim uralkodás jelképe volt Magyarországon: aki nem 
birtokolta a koronát, nem lehetett magyar király. A második világháború után azonban 
sokáig nem volt a korona Magyarország területén, és csak 1978-ban tért vissza. Az, hogy 
honnan, kiderül a második megfejtésből.
Augusztus 7-én ünneplejük Szent Donát ünnepét. Az Öreghegy védőszentjének búcsúja 
is ekkor van, a városrész lakói a megyés püspökkel együtt zarándokolnak ilyenkor a Szent 
Donát-kápolnához, ahol búcsút tartanak. Milyen csoda fűződik az ókeresztény püspökhöz?



TUDTA?

Tavaly másfél millió 
illegális bevándorló 
érkezett Európába.
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Fehérvár olimpiai bajnoka
Az olimpiák története – 17. rész

soMos zoLTán

Csodás helyszíneken rendezték a XXI. század 
első olimpiáit. 2000-ben, a játékok során 
másodszor, a déli féltekén találkoztak a világ 
legjobb sportolói, 2004-ben pedig „hazatért” 
az olimpia. És az athéni játékokon megszületett 
a székesfehérvári sport első, és máig egyetlen 
olimpiai bajnoki címe, Vörös Zsuzsannának 
köszönhetően.

2000, Sydney

Ez volt az az olimpia, amikor tényleg 
minden stimmelt. A fantasztikus lé-
tesítményekben a résztvevő nemze-
tek száma elérte a kétszázat, és még 
mindig voltak új csatlakozók, bár az 
Eritrea, Palau, Mikronézia hármas 
összesen tizenhárom olimpikont 
delegált. Csak a helyszín volt szokat-
lan, hiszen mindössze másodszor 
fordult elő, hogy a déli félteke várta 
az olimpiai családot. De az európai 
sportolók számára kissé kései (szep-
tember 15. és október 1. közötti) 
rendezés sem jelentett semmi prob-
lémát, nekünk magyaroknak pedig 
különösen jól sikerült a játékok 
utolsó pár napja. Mert bár a kajak- 
és kenupályán a viharos szél a papír-

generáció, amely már junior kora 
óta végigverte a világot, felnőttként 
is a csúcsra jutott. Természetesen 
vízilabda-válogatottunkról van szó, 
melynek zsenijei Kemény Dénes 
irányítása alatt a döntőben szinte 
kiütötték az oroszokat. Hihetetlenül 
közel álltunk hozzá, hogy egy másik 
csapatsortban is a mieinket koro-
názzák meg, de Mocsai Lajos női 
kézilabda-válogatottja másképpen 
tette emlékezetessé a Dánia elleni 
finálét. A hatgólos előnyről elbukott 
meccs emléke talán ma is kísérti az 
érintetteket, nem mintha egy olim-
piai ezüstöt magyarázni kellene.

2004, Athén

Nyolc évvel a centenárium után 
az újkori olimpia mégis visszatért 
a bölcsőhöz, és 1896-ot követően 
másodszor Athénba hívta a spor-
tolókat. Mindent áthatott az ókori 
játékok szelleme, s ha voltak is 
zökkenők, nagyszerű hangulat jelle-
mezte az olimpiát. Más kérdés, mire 
jutott vele (de aligha csak emiatt) 
Görögország. Ambivalens lehet az 
is, ahogy a magyar sportbarátok 
visszagondolnak rá, hiszen a játékok 

fordult elő, rosszul aludtam, aztán az 
evéssel is gondjaim voltak. Reggel még 
pityeregtem is, annyira izgultam, és az 
sem segített, hogy az első szám előtt 
másfél órát ücsörögtünk az öltözőben. 
Bezzeg később mindig rohanni kellett! 
A melegítésnél lőttem én mindenhova, 
össze-vissza, aztán az edzőm, Kulcsár 
Tóni kizökkentett valamivel, és végül 
182 kört lőttem, ami jó volt arra, hogy 
versenyben maradjak. Vívás előtt 
már alig volt idő melegíteni, de mi 
erre tudatosan készültünk, sikerült is 
ráhangolódni, sokakkal ellentétben. 
Normálisan vívtam, voltak kifejezet-
ten nagy élményeim, például amikor 
lábon szúrtam a kínaiakat, akik 
direkt ez ellen készültek. Az edzőjük 
majd felrobbant… Nem tudtam, hogy 
állok összetettben, nem figyeltem 
a többieket, csak rohantunk megint 
az uszodába. Ott két másodperccel 
elmaradtam a legjobbamtól, de utána 
végre lehetett kicsit szusszanni. Nem 
sorsoltam jó lovat, a fiúknál két 
lovassal tizenöt verőhibát vétett. De 
nekünk, Gallai Istvánnak hála volt 
egy videós elemzésünk az összes lóról, 

így eldönthettem, milyen stílusban 
lovagolom. Két verőhibám volt, a má-
sodiknál egyértelműen én rontottam, 
de akkor már lehetett tudni, hogy a 
dobogó biztosan megvan. Olyan fizikai 
formában voltam, hogy a futással 
nem lehetett gond. Amikor leszálltam 
a lóról, azt mondták, első vagyok, 
harmincegy másodperc előnnyel. Em-
lékszem, mondtam a masszőrünknek, 
ez nagyon jó, elég lehet, de az igazi az 
lenne, ha lenne még plusz tíz másod-
perc. Erre jön rohanva Tóni, hogy 
elszámolták, valójában negyvenegy 
az a harmincegy… Ekkor már tudtam, 
hogy megnyertem, úgyhogy még én 
nyugtattam mindenkit, ne izguljanak, 
meglesz az arany. Megbeszéltük, hogy 
a futópálya melyik pontján kapom meg 
a magyar zászlót, Komlódy Zsolt be is 
nyújtotta, így azzal futhattam át a cé-
lon. Addigra már nagyon elfáradtam, 
de a szenvedést a nézők előtti részen 
nem mutattam, könnyednek tűnhetett 
az egész. A verseny előtt sokszor elter-
veztem, hogyan ugrom vagy lépek fel a 
dobogóra – csodálatos érzés volt, hogy 
amit elképzeltem, megvalósult!”

Újabb magyar hegemónia kezdődött Sydneyben, hiszen vízilabda-válogatottunk nemcsak ezt, 
hanem a következő két olimpiát is megnyerte

A sportág hagyományait folytatta, de úttörő is volt Vörös Zsuzsa, aki első női öttusa olimpi-
ai-bajnokunk lett Athénban, teljessé téve fantasztikus aranygyűjteményét

A tavaly elhunyt nagyszerű mesteredző, Kulcsár Antal az első fehérvári olimpiai bajnok klubedzője 
és szövetségi kapitánya is volt
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formát is felborította, ez inkább jót, 
mint rosszat jelentett a mieinknek. 
Vereckei Ákos biztos esélyesként 
ugyan negyedik lett kajak egyes 500 
méteren, ám a hullámos víz, a nagy 
szél jól jött Kolonics Györgynek, és 
még nagyobb meglepetésre a Pulai 
Imre, Novák Ferenc kenu kettesnek. 
Ők, valamint a férfi kajak négyes és 
a Kammerer Zoltán, Storcz Botond 
kajak kettes is megnyerte az olim-
piát, ami azt jelentette, hogy ebben 
a sportágban több aranyat szerzett 
Magyarország, mint az előző két 
hétben az összes többiben. (Nagy 
Tímea a páston, Kovács Ágnes az 
uszodában, Csollány Szilveszter a 
tornacsarnokban hallgathatta meg 
a tiszteletére játszott Himnuszt.) 
És az olimpia zárónapja még hátra 
volt, amikor egy csodálatos arany-

történetében itt érintette leginkább 
a doppingbotrány a magyar küldött-
séget. A Fehérvár magazin hasáb-
jain engedtessék meg, hogy mégis 
a számunkra legszebb és legfonto-
sabb momentumra fókuszáljunk: 
2004-ben Athénban szerzett először 
székesfehérvári sportoló olimpiai 
bajnoki címet! Vörös Zsuzsanna, 
az Alba Volán öttusázója három-
szoros világbajnokként érkezett, s 
bár Sydney neki nem sikerült jól, 
ezúttal valóban mindenre felkészült. 
Innentől övé a szó: 
„Abban az évben a tíz előző nemzet-
közi versenyből kilencen dobogón 
voltam, a legrosszabb esetben is 
második, mindenki tudta, hogy esélyes 
vagyok. Mégsem mondhatom, hogy 
simán ment, bár a vége sima lett. A 
döntő előtti napon, bár ez szinte sosem 
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Az ifjú titánok, vagyis Velenczei Ádám és Vincze Ferenc (a képen) sokáig remekül mentek, és 
olykor még az oroszlán bajszát is meghúzogatták. Velenczeiék két szakaszt is nyertek, de az 
utolsó gyorson a második helyről kiestek, míg Vincze Ferencéket egy defekt akadályozta meg 
abban, hogy dobogóra állhassanak.

Szombaton látványos prológgal indult a Székesfehérvár Rallye. A Palotai úton kialakított hét-
száz méteres, kanyargós pályán a verseny teljes mezőnye, vagyis több mint százharminc autó 
száguldott végig. De érdekes betétfutamokkal is szórakoztatták a kilátogató több ezer nézőt, az 
egyik ilyen a fehérvári driftes családé, vagyis Zángóéké volt.

Vasárnap tíz aszfaltos gyorsasági várt az első osztályra. Herczig Norbert kezdett a legjob-
ban, az első szakaszt nyerte is, de ifj. Tóth Jánossal szinte végig keményen harcoltak. Igaz, 
Herczigéknek egyáltalán nem kellett kockáztatniuk ezen a napon.

A hétszeres bajnok ifj. Tóth János egész nap kiválóan autózott, a harmadik szakasztól vezette is a 
Székesfehérvár Rallye-t, de a nyolcadik gyorson előbb egy defekt miatt bukott majd fél percet, a 
kilencediken, Nagyvelegen pedig odacsapta az autó hátulját, így fel kellett adnia a futamot.

Hadik Andrásék az első gyorsasági szakaszon, Csákberényben viszonylag sokat kaptak, utána 
viszont remekül versenyeztek, és végül a második helyet szerezték meg a Székesfehérvár 
Rallye-n. Mögöttük a harmadik helyen Spitzmüller Csaba végezett.

Herczig Norberték ebben az esztendőben mind az öt bajnoki futamot megnyerték, a Székesfe-
hérvár Rallye-t is. Ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert a címvédő páros, így 2015 után 
2016-ban is a Herczig Norbert–Igor Bacigál-kettős lett az abszolút magyar bajnok.

Bajnokavatás a Bajnokok városában
kaiser TaMás

Remek csatákat, igazi drámát valamint bajnokavatást hozott az idei Székesfehérvár Rallye. Sokáig 
ifj. Tóth János vezetett, de az utolsó előtti gyorsaságin kiesett. Herczig Norbert nem hibázott, 
és 2014 után ismét győzött Fehérváron, ezzel pedig már július utolsó hétvégéjén bebiztosította 
bajnoki címét.
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soMos zoLTán

Akadémiai minőség

Mini olimpiának hívni persze túl-
zás lenne a Bregyó közben lezajlott 
országos bajnokságot, elvégre most 
nem a világ legjobb atlétái verse-
nyeztek (ellentétben a sztárparádét 
felvonultató Gyulai Memoriallal). 
Hanem ami a szervezettséget, az 
esemény gördülékenységét illeti, 
senkinek egy rossz szava nem 
lehetett, és biztos vagyok benne, az 
ötkarikás játékokon tevékenykedő 
önkéntesek és segítők se lesznek 
hatékonyabban kiképezve, mint a 
magyar atléták nagy seregszem-
léjének közreműködői. Minden 
klappolt: az időrendet betartották, 
a versenyzőket szólították, a me-
legítőket begyűjtötték, az elhajított 
kalapácsot, diszkoszt elektromos 
kisautóval precízen visszagurítot-
ták, közben minden rész- és vég-
eredményről hangos tájékoztatást 
adtak a nézőknek. Látszott, hogy 
itt nem kezdő társaság dolgozik 
a háttérben, és akik ismerik az 
ARAK vezetőit, edzőit és tanítvá-
nyaikat, tudják, nemcsak a szakmai 
munkában profik. Nem először 
vizsgázott kiválóan rendezőként 
a nagyszerű atlétikai centrum 
házigazdája. Akadémiai minősítés-
sel rendelkezik a fehérvári műhely, 
ami a szakmai munka színvonalát 
dicséri – de versenyrendezést is 
taníthatnának az ARAK-nál, és 
nem középiskolás fokon.

Szabó Dániel (sárga mezben) mindkét sprintszámban kifutotta magát, ami egy bronz-, majd 
egy ezüstérmet eredményezett

16,46 méternél ért földet László Dávid, ezzel nagy fölénnyel nyerte a hármasugrást, elviselve 
az esélyesség terhét is

A 2000-es születésű, tehát még ifikorú Mátó Sára a felnőttek között szerzett bronzérmet, 
szakértők szerint nagyon sokra viheti, akár hétpróbában

Márton Anita most nem lökte olyan messze a súlyt, mint két hete, de így is biztosan nyert az 
olimpia előtti utolsó versenyén

Főpróba és főműsor
soMos zoLTán

A Bregyó közi Regionális Atlétikai Centrumban 
rendezték három napon át az atléták 121. 
országos bajnokságát. Az ARAK Utánpót-
lás-akadémia a szervezésre és az eredményeire 
is büszke lehet.

Mintegy ötszáz magyar atléta tette 
tiszteletét az országos bajnokságon. 
Szép nagy szám, pláne, ha hoz-
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esetleg főpróba volt a fehérvári 
verseny. De ahogy Gyulai Miklós, a 
szövetség elnöke rámutatott, a nagy 
többség nem megy az olimpiára, 
számukra bizony ez volt az idei 
„főműsor”. És nagyon sokan szeret-
tek volna bajnokok lenni, amiből 
jó versenyek születtek. Szerencsére 
fehérvári szereplőkkel is, hiszen 
az ARAK mindenféle éremből 
szerzett legalább egyet. Az utolsó 

závesszük az edzőket, kísérőket, 
hivatalos személyzetet – valóban 
nagyüzem volt a Bregyóban. Még-
pedig szinte óramű pontossággal 
és zökkenőmentesen, ami egy 
ilyen bonyolult logisztikát kívánó 
eseménynél igen komoly dicséret a 
rendezőknek. 
Persze az Alba Regia Atlétikai Klub 
nem először igazolta, hogy jó házi-
gazda. Egyedül az időjárásra nem 
volt befolyásuk a fehérvári szerve-
zőknek, de talán ezt sem bánták 
azok az sportolók, akik a riói olim-
pia előtt most szokhatták a nagy 
meleget. Ahogy Erdélyi Zsófia, az 
olimpián maratonfutásban indu-
ló, itt ötezer méteren ezüstérmet 
szerző atléta fogalmazott, Rióban is 
meleg lesz, plusz nagy pára, szóval 
még rosszabb, mint az ob-n. 
Igen, főleg az olimpikonok kerültek 
fókuszba, számukra egy állomás, 

nap különösen fényesre sikerült, 
Mátó Sára bronz, Szabó Dániel 
ezüst és László Dávid aranyérmé-
vel. Előtte Szabó már egy bronzot is 
szerzett, bár kissé elkenődött, hogy 

nem tudta megvédeni címét 100 
méteren. Összességében azonban 
nincs oka keseregni, hiszen a juni-
or világbajnokságról hazaérve állt 
rajthoz, vagyis nemzetközi szinten 
is számolni kell vele. Akárcsak 
Mátó Sárával, aki most 400 gáton 
indult, de egy igencsak bennfentes 
szakértő azt mondta róla, hétpró-
bában nagyon sokra viheti. Ennek 
megfelelően az összetett számban 
szerepelt az ifjúsági Európa-bajnok-
ságon. 
Ami pedig olimpikonjainkat illeti, 
Baji Balázs tartja kiváló formá-
ját, amit a Gyulai Memorialon is 
láttunk, Pars Krisztián pedig jön fel 
műtétje után. Márton Anita, Kővá-
gó Zoltán, Szabó Barbara, Zsivocz-
ky-Farkas Györgyi kivétel nélkül el-
mondták, hogy kemény edzésekből 
érkeztek az ob-re, ahonnan szinte 

már csak csomagolni ugranak 
haza. Nemsokára mindannyiukat 
Rióban láthatjuk, és igen jó esély 
van rá, hogy a Bregyóban szerepelt 
válogatottak között lesz, aki pont-
szerzőként zárja az olimpiát.
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Vasárnap délután ötkor rajtol a félmaraton

Volt helyzete a Vidinek a Midtjylland ellen, de Géresi is hibázott. A visszavágón gólokat kell lőni a továbbjutáshoz!

Vasárnap újra félmaraton

Sikerélmény nélkül

kaiser TaMás

soMos zoLTán

Vasárnap rendezik az április 
végére tervezett, akkor azonban 
a rossz, szeles, esős időjárás 
miatt elhalasztott II. CEP Fehérvár 
félmaratont.

Az időjósok szelet ezúttal 
is ígérnek, de nem olyat, 
mint amilyen az eredeti 
időpontban volt. Az előre-
jelzés szerint sok napsütés 
mellett 28-29 fok várható. 
Az augusztusi időpont 
miatt a szervezők egyéb-
ként is úgy döntöttek, 
hogy délelőttről délután-
ra, egészen pontosan 17 
órára teszik a rajtot, hogy 
a napközbeni kánikulától 
megóvják a futókat. De a 
folyamatos folyadékpótlás 
és a megfelelő, könnyű, 
légáteresztő ruházat 
viselése így is kiemelten 
fontos! 

Két vesztes mérkőzés emlékével utazott el a 
dániai Európa-liga-visszavágóra a Videoton. A 
Midtjylland ellen egygólos hátrányt kellene le-
dolgozniuk a piros-kékeknek a továbbjutáshoz.

Múlt csütörtökön nem tudta foly-
tatni a sormintát az Európa-ligában 
a Vidi, amely az első selejtezőkör-
ben 3-0-ra, a másodikban 2-0-ra 
nyert hazai pályán, és ha a futball 
matematika lenne, bizonyára 1-0-ra 
legyőzi a Midtjyllandot a harmadik 
körben. Végül is az 1-0 stimmelt, 
csak éppen nem a fehérváriak nyer-
tek, márpedig így nagyon nehéz 
lesz kiharcolni a továbbjutást. Igaz, 
a nemzetközi színtéren tavaly már 
bizonyított, az Európa-liga csoport-
köréből is továbbjutó dán csapat 
a napokban elvesztette legtöbbre 
taksált játékosát, az ugandai szüle-
tésű, dán állampolgár Sistót, vagyis 
papíron gyengült. (Csak egy adalék 
a két együttes vagy talán a két 
ország futballja közti különbségre: 
a csatárért hatmillió eurót fizetett 
a spanyol Celta Vigo, majdnem 
annyit, amennyit az első meccs 
teljes Vidi-kezdője ért a mértékadó 
transzferportál szerint.) 
Kérdés, tud-e meglepetést okozni 
Henning Berg együttese, amelynek 
vasárnap a Vasas is túl nagy falatnak 
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6 db teniszpálya vár Rád a hét minden napján  7 órától 21 óráig.
Telefonszám: 30-947-3402

Megtalálsz Minket a facebook-on is „Kiskút Tenisz Klub Székesfehérvár” néven.

Kynsburg Zoltán, a II. CEP 
Fehérvár félmaraton egyik 
főszervezője elmondta, 
hogy a halasztás után 
rögtön keresték a lehetősé-
get, és mindenki számára 
megtalálták a legjobb meg-
oldást, hiszen sokan már jó 
előre betáblázzák futóver-
senyekkel a hétvégéiket. De 
elmondható, hogy vasárnap 
délután a Bregyó előli 
rajtnál nem lesz kevesebb 
résztvevő, mint amennyi az 
eredeti, áprilisi időpontban 
lett volna. 1350-en neveztek 
előzetesen (a futók 80%-a 
már át is vette rajtszámát és 
rajtcsomagját), így vélhe-
tően valóban részvételi 
csúcsot hoz a félmaraton. 
Kynsburg Zoltán elmondta, 
nevezni már csak a helyszí-
nen lehet vasárnap 13 és 
16 óra között, szabad hely 
pedig már csak a félmarato-
ni távra van.

bizonyult: 2-1-re kikapott Felcsúton. 
A norvég vezetőedző szerint ugyan 
halad a csapatépítés, de a kettős ter-
helés látszik a játékosokon, és főleg a 
helyzetkihasználáson. Szó se róla, ha 
Vinícius nem szépít az utolsó percek-

ben a Vasas ellen, akkor ismét lőtt 
gól nélkül zár a Vidi, pedig lehetőség, 
akárcsak a Midtjylland ellen, ismét 
adódott a csatárok előtt. Többen el-
mondták, nem érezték erősebbnek a 
dánokat, ezért nyílt a visszavágó – re-

méljük, ennek megfelelő lesz a játék 
képe. Mert utolsó versenyben maradt 
klubcsapatunkként a Vidi a magyar 
futball becsületéért is játszik. Sajnos 
hamar véget ért az Európa-bajnokság 
eufóriája...
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. ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• BÉRÜGYI ÉS TÁRSADALOM-
BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• PÁLYAGONDNOK

• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

A FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu


