
Több mint fesztivál
 2. oldal

Vihar utáni takarítás
 3. oldal

Folytatódik a sztárparádé a 
KultúrKorzón 8. oldal

Győzelem után jöhet a baj-
noki rajt! 14. oldal

Munkában a Fehérvár KC
14. oldal
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Elbontották a szociális bérlakásokatIn memoriam dr. Kovács Tibor

Az önkormányzat elszánt: az emberi életre 
alkalmatlan lakótömböket jogszerű eljárás 
keretében mindenütt felszámolja a városban

Heiter DáviD tamás

Elbontották az önkormányzat tulajdonában lévő 
Széchenyi út 76. szám alatti „A épület” szociá-
lis bérlakásait, mert emberi életre alkalmatla-
nok voltak. Kedden a helyszínen Cser-Palkovics 
András polgármester és Mészáros Attila alpol-
gármester, a terület önkormányzati képviselője 
tartott sajtótájékoztatót.

Néhány évvel ezelőtt indította el 
az önkormányzat azt a programot, 
aminek keretében az emberi életre 
alkalmatlan ingatlanokat jogszerű 
körülmények között felszámolják. 
Ez történt most a Széchenyi út 
76-tal is. Cser-Palkovics András a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatón 
kiemelte, hogy korábban hasonló 
történt a Móri úton, teljes átala-
kítás mellett a Hosszúsétatéren, 
és ennek a folyamatnak fontos 
állomása a Széchenyi út 76. szám 
alatti ingatlan is. Kiemelte, hogy 
a Gyümölcs utcában, valamint a 
Széchenyi út 76. alatti „B épület” 
későbbi felszámolásával folytatódni 
fog ez a munka. Székesfehérvár 
polgármestere felhívta az érintett 
családok figyelmét arra, hogy az 
önkormányzat jogszerűen járt el 
minden esetben, és ugyanígy tesz a 
jövőben is.
A körzetben néhány évvel ezelőtt 
egy hasonló telepen, a Hosszúsé-
tatér 64. szám alatti ingatlanon 
alakítottak ki akadálymentes 

Hálásak vagyunk azért, hogy Kovács Tibort Székesfehérvárra irányította a gondviselés, és 
oly sok, hivatásában valamint a helyi közösség életében meghatározó esztendőn át közöttünk 
tartotta őt.
Köszönjük, hogy a gyógyítás ügyének szentelte életét, hosszú évtizedeken át, szinte a lehetsé-
gesen túli utolsó pillanatig a fehérváriakért dolgozva.
Pontosan tudjuk, hogy földi utunk véges, mégis mindig fájdalmas tudomásul venni, ha valaki 
eltávozik abból a közösségből, amelyben mindennapjainkat éljük. Amikor felismerjük, hogy 
Tibi bácsi többet nem sétál velünk szemben az Oskola utcában. Hogy nem láthatjuk mindig 
igényes, öltönyt véve minden alkalmat és személyt megtisztelő, jellegzetes alakját sem ren-
delőjében, sem a város kulturális életét meghatározó eseményeken. Hogy az egészségügyben 
dolgozóknak szervezett ünnepségeinken immár nem rátekintve, hanem rá emlékezve fejezhet-
jük ki hálánkat. A radiológus főorvos elhivatottsága, igényessége, szakmaisága, pályafutása 
példaként szolgálhat a gyógyítói hivatást most választók és a fiatal orvosok számára is.
Az a jó értelemben vett polihisztor volt, aki saját hivatása mellett szoros szimbiózisban élt 
szeretett és otthonául választott városával. Mindemellett a legjobb diagnoszta volt – az élet 
minden területén. Csendes, szemlélődő, mégis érezhetően jelenlévő személyiség mindvégig.
Kovács Tibor gazdag életpályát tudhat maga mögött. Mindenre talált időt, megbízhatóan tette 
a dolgát, élte az életét, alázattal és humorral. Alázattal a gyógyítói hivatás, a hozzá forduló 
emberek és az élet iránt. Jó adag derűvel, amivel minden akadályon úrrá lett élete során. 
Szakmaisága és embersége minden székesfehérvári tiszteletét kivívta.

Cser-Palkovics András

Több mint fesztivál
Tusványos – huszonhatodszor

Tusványos negyedszázada a határon túli és az anyaországi fiatalok legnagyobb találkozóhelye. 
A rendezvényről a Fehérvár TV, a Vörösmarty Rádió, a www.szekesfehervar.hu és a Fehérvár 
magazin az idén is a helyszínről tudósít.

Hagymásy anDrás

Az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor immár a huszonhatodik lesz a sorban. 
Várhatóan most is több ezer magyar fiatal 
teszi le a voksát a tusnádfürdői rendezvény 
mellett, bizonyítva, hogy nem feltétlenül kell 
agymosott zombivá válnia a bulizó, koncerte-
ken csápoló közönségnek – a felhőtlen jókedv 
békésen megfér a tartalmas kikapcsolódással.

Július 21. és 26. között ismét 
benépesül az Olt völgye Tusnád-
fürdőn: ekkor rendezik meg a 
röviden Tusványosként emlegetett 
szabadegyetemet és diáktábort. 
A szervezők, az erdélyi Magyar 
Ifjúsági Tanács (MIT) és a Kisebbsé-
gekért – Pro Minoritate Alapítvány 
az idén is értékes, tartalmas kikap-
csolódásra hívja a magyar és nem 
magyar fiatalokat és idősebbeket a 
Kárpát-medence minden zugából, 
határon innen és túl. Az idei ren-
dezvény mottója is arra utal, hogy 
Tusnádon a buliban elpusztított 
szürkeállományt valamelyest pó-
tolni lehet: „Tusványos 26. – Több 
mint fesztivál!” 
Fancsali Barna, a MIT elnöke az 
idei tábor mottóját így magyarázta: 
„Aki egy kicsit is ismeri Tusványost, 
tudja, hogy a kezdetben inkább 
szabadegyetemnek tekinthető ren-
dezvényünk az évek során erőteljes 
fesztiváljelleget kapott, hiszen a poli-
tikai, gazdasági, közéleti témák mellett 
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A rendezvény zenei programja  

2015. július 21. kedd
20:00 Szalonna és Bandája és
            Ferenczi György és a Rackajam
22:00 Magashegyi Underground

2015. július 22. szerda
20:00 Loyal
22:00 Nagy Feró és a Beatrice

2015. július 23. csütörtök
20:00 Szabó Balázs Bandája
22:00 Magna Cum Laude

2015. július 24. péntek
20:00 A Kutya Vacsorája
22:00 Budapest Bár

2015. július 25. szombat
19:00 Jóvilágvan
21:00 Heaven Street Seven
23:00 Anna and the Barbies

nagy hangsúly került a szórakozásra 
is. Tusványos visszajáró résztvevői 
éppen ezért a sajátos elegyért jönnek 
el újra és újra, és úgy gondoljuk, hogy 
a szabadegyetem és fesztivál e sajátos 
és ritka keveréke és egyensúlya az, ami 
Tusványos karakterét és sikerességét 
adja.”
Több mint fesztivál – állítják a szer-
vezők – mivel Tusványos összekap-
csolja a hasznosat a kellemessel, az 
okulást a szórakozással. A politikai, 
gazdasági, társadalmi, művészeti 
témák avatott ismerői, politikusok, 

tudományos szakemberek, művé-
szek előadásai, a kerekasztal-be-
szélgetések mellett a magyar rock-, 
pop- és népzenei szcéna népszerű 
előadói lépnek fel minden este. 
Visszatérő közéleti szereplői is 
lesznek a rendezvénynek, elsősor-
ban magyar kormányzati oldalról, 
de a szervezők évről-évre komoly 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a 
román politikai élet személyiségei 
is jelen legyenek, esélyt adva a dip-
lomáciai légkörnél jóval oldottabb 
párbeszédre.

Az idei évtől karszalagos belép-
tetőrendszer lesz a rendezvényen. 
A tábor területére minden nap 16 
óráig ingyenes a belépés. Minden-
kinek valamilyen hivatalos sze-
mélyazonossági dokumentummal 
kell igazolnia magát, ezt követően 
minden belépő karszalagot kap. 
A karszalagok naponta más-más 
színűek lesznek, de lesz heti kar-
szalag is.

szociális bérlakásokat. Mészáros 
Attila alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője az ingatlan 
tavalyi felújításával kapcsolatban 
elmondta, hogy a Városfejlesztési 
Kft-vel valamint a Városgondnok-
sággal közösen kialakított lakások 
beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket. Korábban nagyon sok 
panaszos bejelentés érkezett, a 
legújabb fejleményeket és a terület 
rendezését azonban a lakók és a 
cégek is pozitívan nyugtázták.
A „B épület” bontása után az ingat-
lant várhatóan értékesíteni fogják, 
a befolyó bevételt szociális bérlaká-
sok felújítására költik majd. A jog-
szerű lakáshasználók elhelyezését 
pedig továbbra is az önkormányzat 
biztosítja.
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Hamarosan indulhat a helyreállítás a Gánts Pál utcában

A biztosító hétfőn felmérte a károkat, hamarosan a helyreállítás is megkezdődhet

Heiter DáviD tamás

Vihar utáni takarítás

Szerdán a Géza utcából is több köbméternyi 
fát kellett elszállítania a Városgondnokság 
munkatársainak              

Bácskai gergely

Sok, a múlt heti viharban megsérült Gánts 
Pál utcai lakás beázott a hétfő hajnali esőzést 
követően. A helyszínen aznap kezdődött a 
kárfelmérés. A lakók arra számítanak, hogy ha-
marosan elindulhat a tényleges helyreállítás. 

Mint ahogy arról korábban beszá-
moltunk, a múlt heti vihar jelen-
tős károkat okozott a Gánts Pál 
utcában található társasházban. A 
tetejéről mintegy ezerháromszáz 
négyzetméternyi felületről vitte le a 
szél a tetőszerkezetet.
Debreczeni Tamás – aki egy tetőtéri 
lakásban él családjával – lapunk-
nak elmondta, hogy a hétfő hajnali 
esőzést követően a tetőtérben ta-
lálható lakások többsége beázott. 
Kiderült, hogy a lakók által készí-
tett tetőfólia beereszti a vizet, ezért 
a héten ismét meg kellett menteni 
a bútoraikat. Hozzátette, több lakó 
is kénytelen volt ismét átrendezni 
a lakását és vödrökkel felfogni az 
esőt, hogy minél kisebb kár kelet-
kezzen az eddigieken felül.
A kárszakértő hétfőn délután érke-
zett meg a Gánts Pál utcába. Cser 
Palkovics Zoltán felülvizsgáló szavai 
szerint a lehetőségeikhez képest a 
leggyorsabban igyekeztek utánajárni 
minden bejelentésnek. A héten a 
helyszínen mérték fel az épületben, a 

 A jövő hét végéig biztosan eltart még a vihar 
által kidöntött fák, leszakított ágak, gallyak 
eltakarítása a város területéről. A belvárosból 
a kertvárosi területek felé haladnak a Város-
gondnokság dolgozói, akik összesen négy, 
huszonöt-harminc fős brigádban dolgoznak.

A belvárosban és környékén 
már szállításra vár az összegyűj-
tött zöldhulladék. A gallyakat, 
leveleket Csalára szállítják és 
komposztálják, a fákat pedig a 
Városgondnokság Béla úti telep-
helyén gyűjtik és ősszel szociális 
tűzifaként szállítják majd ki a 
rászorulóknak. Egész nap három 
nagy és nyolc kisteherautóval csak 
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TÁJÉKOZTATÓ
Székesfehérváron – a tulajdonosi közösség döntésének megfele-
lően – jelentős számban kerültek felszerelésre költségmegosztók 
az egyes lakóépületekben. Ennek lényege, hogy az épületek fűtési 
hőfelhasználását ezen készülékek segítségével osztják szét.

A tulajdonosok megbízták a Techem Kft-t, aki a velük kötött szerző-
dés alapján végzi a készülékek felszerelését, működteti, karbantartja 
azokat, elvégzi az időszakos ellenőrzéseket, leolvassa és kiértékeli a 
költségmegosztók adatait és kiszámítja a fűtési díjmegosztási ará-
nyokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségmegosztással kapcsola-
tos kérdések, panaszok megválaszolása a kft. hatáskörébe tartozik, 
akinek az elszámolásért teljes körű a felelőssége a lakók felé.

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk ügyfeleinknek, 
felvettük a kapcsolatot a Techem Kft-vel, aki átérezve a fele-
lősségét, kihelyezett ügyfélfogadást tart a Széphő Zrt. által 
biztosított helyszínen.

Időpontja:
2015. augusztus 11-én 9-16 óráig
2015. augusztus 13-án 9-16 óráig

Helye: 
Széphő Zrt. ügyfélszolgálati helyisége

Kérjük, éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a Techem Kft. szol-
gáltatását.
  Széphő Zrt.

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

tetőtérben és a lakásokban keletke-
zett sérüléseket. A szakértő kiemelte, 
hogy a társasház méretéhez képest 
jelentős a rongálódás. Kiemelte, 
hogy a kártérítésnek vélhetően nem 
lesz akadálya. A szerkezeti károso-
dásokat a társasház részére, a belső 
károkat pedig a lakók részére térítik.
A kárbejelentést már július 9-én, 
a vihar másnapján megtette a 258 

lakásos székesfehérvári társasház 
közös képviselője, Csárádi László. 
A biztosító kárszakértőivel a károk 
felmérése megtörtént, előlegként tíz-
millió forintot átutalnak a társasház 
számlájára. A kárfelmérést követően 
kezdődhet meg a kárelhárítás. Mint a 
közös képviselő mondja, arra számí-
tanak, hogy rövid időn belül elindul-
hatnak a helyreállítási munkálatok.

Cser-Palkovics András polgár-
mester a Fehérvár magazint arról 
tájékoztatta, hogy többször tárgyalt 
az önkormányzat vezetése a közös 
képviselővel és a lakók közül is 
többekkel. A város saját építőipari 
kapacitás híján a felkészült kivitele-
zők megtalálásában tudja segíteni a 
társasházat, hogy mielőbb megkez-
dődhessen a helyreállítás.

a fákról leszakított zöldhulladékot 
szállítják, hogy a lehető leghama-
rabb végezzenek a munkával, és 
újra a megszokott rend szerinti 
kertészeti feladatokat tudják vé-
gezni a város közterületein.
„Megbecsülni sem lehet még, hány 
köbméternyi ágat és levelet sza-
kított le a város fáiról a múlt heti 
vihar, azonban az biztos, hogy több 
mint száz közterületen található 
fát gyökerestül döntött ki az íté-
letidő.” – mondta Griger László, a 
Városgondnokság parkfenntartási 
csoportvezetője, majd hozzátette: „A 
megtépázott fák koronáját minden 
esetben átvizsgáljuk, és ha szükséges, 
emelőkosárból vágjuk le a balesetve-
szélyes ágakat.”
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nagy Zoltán Péter

A szellem harcosa – Könyves Kálmán koronázása

Mihályi Győző esztergomi érsekként vezeti Könyves Kálmán koronázási szertartását

Az ünnepélyes megnyitón minden résztvevő tartott bemutatkozó előadást

A munka dokumentálása nem okoz problé-
mát: Falvay Miklós előadásáról már gépben 
van a kép
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Olyan alkotók vették birtokba a Szabadművelődés 
Házát, akiknek meghosszabbított énjük egy majd 
ezer éve fejlődő képalkotó eszköz – ma úgy hívjuk: 
fényképezőgép. A művésztelep két hétig tart, 
ami nem sok idő, arra viszont elég lehet, hogy a 
fotográfusok szakmáról, művészetről folytassanak 
diskurzust, és inspirálják egymást. Az elkészült al-
kotásokat október közepén láthatja majd a közönség 
egy kiállítás keretében.  

Az őszre tervezett kiállításon szükség 
lesz digitális keretekre, sőt kivetítőkre 
is, hiszen amellett, hogy klasszikus 
módon fotópapírra nagyított képeket 
is megtekinthetünk, mozgóképben is 
megfogalmazódnak érzések, gondola-
tok. A megyében először idén videó-
munkákat és -installációkat készítenek 
a kéthetes művésztelepen. S bár a film 

Koronázási szertartásjáték, Musica Sacra, Kár-
pát-medencei néptáncegyüttesek zarándoklata 
és a XX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesz-
tivál. Az eseménysorozat előkészületeiről, az 
idei újdonságokról Brájer Éva alpolgármester 
és Szikora János színházigazgató számolt be a 
Fehérvár Televízió kedd esti adásában. 

Egy hónap múlva, augusztus 15-én 
mutatják be a Könyves Kálmán 
életéről szóló Koronázási szertar-
tásjátékot a Székesfehérvári Királyi 
Napok keretében.
„A már húsz éve jól ismert Nemzetközi 
Néptáncfesztivált bővítettük ki két 
évvel ezelőtt egy színes, interaktív 
történelmi fesztivállal, a Koronázási 
Ünnepi Játékokkal” – mondta Brájer 
Éva. Az alpolgármester kiemelte: 
minden korosztály számára látvá-
nyos a Koronázási szertartásjáték, a 
Musica Sacra komolyzenei hang-
verseny – ahol a Puccini-est kere-
tében az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekart, a szólistákat, a fehérvári 
és a Fejér megyei kórusokból álló 
összkart Carlo Ponti vezényli – 
valamint a Székesfehérvári Királyi 
Napok. „A szertartásjáték történelmi 
tartalmában és látványában is olyan 
előadás, amiért érdemes eljönni Szé-
kesfehérvárra!” – hívta fel a figyel-
met Brájer Éva.
A Koronázási szertartásjáték kere-
tében idén Könyves Kálmán élete 
és udvara elevenedik meg a Nem-
zeti Emlékhelyen. „Ahogy haladunk 
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Amikor a fotó(s) megmozdul

A Székesfehérvári Művésztelep idei 
résztvevői: Kiss László fotográfus, 
a Fehérvár Médiacentrum fotósa, 
Falvay Miklós vizuális kommunikációs 
tervezőművész, Klotz Miklós fotómű-
vész, Mosberger Róbert fotográfus, 
grafikus, Péter Ágnes képzőművész, 
szobrász valamint Arany Gold Zoltán 
képzőművész. 

is képkockákból, ha úgy tetszik, fotók-
ból áll, mégis külön műfajjá fejlődött. 
Most azonban – a videó térhódításával 
és a digitális animáció fejlődésével – új 
kihívás elé állnak az alkotók: hogyan 
lehet a művészien megfogalmazott 
állóképet úgy megmozdítani, hogy fotó-
jellegéből ne veszítsen, ugyanakkor egy 
új, izgalmas világot teremtsen? Mennyi-
re szól bele a technika a mai képekbe? 
Mi az a határ, amely alkotássá, és nem 
effektek halmozásává teszi a fotót?  
A művésztelep meghívottjai széles 
palettán mozognak: van köztük olyan, 

aki camera obscurával járja Európát, 
van fotográfus, de fotóművész, kép-
zőművész, sőt vizuális kommunikációs 
tervezőművész is.
A művésztelep egyrészt oktatást, tech-
nikai képzést foglal magában, más-
részt az ezeken alapuló kísérletekből 
és workshopokból áll. Az alkotómun-
ka két hétig tart. Rendszerint délelőtt 
zajlanak az oktatási programok, dél-
után pedig a szakmai munka, például 
vágási gyakorlatokkal, beszélgetések-
kel, művészi eszmecserével. „A mű-
vésztelep munkája egyrészt technikai 

ismeretek elsajátítása, középpontban 
a videóművészet lehetőségeinek 
szempontjaival, másrészt pedig egy 
nagyon kötetlen, szabad művészi 
tevékenység, kísérletezés.” – fogalmaz 
Tunyogi Gábor rendezvényszervező, 
grafikus, a Városi Képtár munkatár-
sa. Az alkotások egyéni meglátások 
és elképzelések alapján valósulnak 
meg. Minden meghívott művésznek 
van egy előzetes, pályázatban leadott 
munkaterve, amin a művésztelepen 
végzett alkotómunka alapul.
A művésztelep meghívottjai a Szé-
kesfehérvári Művészek Társaságából 
és külsős művészekből kerülnek ki. 
Az alkotómunkát több intézmény 
összefogása, együttműködése teszi 
lehetővé: fő szervezője a Városi Kép-
tár, a helyszínt a Szabadművelődés 
Háza biztosítja, Székesfehérvár ön-
kormányzata szervezőként és támo-
gatóként működik közre. A Köfém 
Művelődési Ház szintén támogatója a 
kezdeményezésnek.

előre a történelemben, és egyre többet 
tudunk a koronázandó király szemé-
lyéről, úgy válik a koronázási szertar-
tás egyre érdekesebb személyiségek 
kibontásának lehetőségévé” – mondta 
Szikora János. A rendező elárulta a 
Fehérvár Televízió nézőinek, hogy 
Könyves Kálmánnal az idén meg-
próbálnak rálépni egy olyan útra, 
ami dramatikusabb, színházsze-
rűbb. „Könyves Kálmán az a király, 
aki ellenezte a boszorkányégetést, és 
noha egyike a magyarság legnagyobb 
királyainak – aki méltó utóda volt 
Szent Istvánnak és Lászlónak – eköz-
ben egy szörnyű, tragikus magánéletet 
tudhatott magáénak. Ez a kettősség 
valóságos aranybánya egy színházi 
rendező számára” – árulta el Szikora 

János. A rendező azt ígéri, hogy 
az idei szertartásjáték közönsége 
egy nagy felfedezés élményével, 
érzésével, és új, eddig nem hallott 
tények tapasztalatával gazdagodik 
az előadás végére.
Tudnunk kell, hogy Könyves 
Kálmán az első olyan király, akit 
egészen biztosan Fehérváron ko-
ronáztak meg, és itt is temették el. 
A genius loci, azaz a hely szelleme 
meghatározó: ezeket a szertar-
tásjátékokat sehol a világon nem le-
hetne megcsinálni, csak itt – zárta 
gondolatait Szikora János.
A szereplőgárdának két visszatérő 
személye Blaskó Péter és Mihályi 
Győző. Mihályi Győző eddig mint 
narrátor szerepelt, de a magyaráza-

tokat a közönség már nem igényli, 
ezért új funkciójában ő alakítja a 
koronázóérseket – mondta Szikora 
János. Blaskó Péter a tavalyihoz 
hasonlóan idén is krónikás lesz. 
Kibővült karakterének lényege, 
hogy a nézőkhöz közel hozza a 
történteket. Könyves Kálmán az 
eddigiekhez képest egy merőben új 
alakítást igényel, így esett a válasz-
tásom Egyed Attilára, színházunk 
kiváló művészére, akire akkor 
figyelnek, amikor megszólal, akkor 
viszont olyan erő sugárzik belőle, 
ami mindenképpen figyelemre 
sarkall – mondta Szikora János. A 
király testvére, a fizikai erő daliás 
képviselője Álmos volt, akit Száraz 
Dénes alakít. A fehérvári közön-
ségnek nem kell őt bemutatni, több 
évig volt a Vörösmarty Színház 
színésze. Kálmán két feleségének 
alakítói Törőcsik Franciska – a nagy 
szerelmet képviselő szicíliai király-
lány – és Kerkay Rita, a második, 
szerencsétlen kimenetelű házasság 
felesége. A két asszonyi pólus két 
nagyszerű színésznő alakításában 
jelenik majd meg.
A koronázási szertartásjáték au-
gusztus 15-én és 16-án 21 órakor, 
míg a Musica Sacra komolyzenei 
hangverseny augusztus 18-án 21 
órakor kezdődik. Jegyeket a Vö-
rösmarty Színház jegyirodájában, 
a Városház téri jegyértékesítési 
pavilonban valamint a Fehérvári 
Ajándékboltban (Hiemer-ház) és a 
www.koronazas.hu internetes olda-
lon vásárolhatnak az érdeklődők.
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Fehérvári kórussiker Rómában

Az Alba Regia Vegyeskar méltóképpen képviselte Fehérvárt

Az újabb siker megerősítést ad: a vegyeskar jó úton jár

vakler lajos

Július elején hatodik alkalommal rendezték meg 
Rómában a Musica Sacra Nemzetközi Kórusfesztivált. 
A rangos megmérettetésen hazánkat az Alba Regia 
Vegyeskar képviselte – sikerrel. A Kneifel Imre 
karnagy által vezetett kórus ezüstérmet vehetett át a 
színvonalas mezőnyben. 

Az Alba Regia Vegyeskar, a MÁV Vasúti 
Dalegylet jogutódjaként immáron több 
mint negyven esztendős. A hagyományok-
hoz méltóan évről-évre bizonyítja, hogy 
Székesfehérvár a kórusmuzsika fellegvára. 
Mi minden kell ahhoz, hogy ezt a szintet 
folyamatosan megtartsák?
A legfontosabb, hogy tisztán, érthetően 
énekeljünk továbbra is. Ez elsősorban a 
kórus tagjain múlik, akiknek a megfele-
lő képzettség és a folyamatos gyakor-
lás segít ebben. Az tulajdonképpen 
mindegy, hogy ki hol tanult énekelni, 
iskolában vagy itt a kórusban. A lényeg, 
hogy megfeleljenek annak a színvonal-
nak, amit ma már joggal elvár tőlünk a 
közönség.
Ez az egyetlen járható út?
Számunkra igen. Az Alba Regia Ve-
gyeskar tagjainak többsége a Kodály 
Zoltán Általános Iskola és Gimnázi-
um növendéke volt, és megkapta azt 
az alapképzettséget, aminek ma is 
hasznát veszi a kórusban. Ugyanak-
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kor azok a tagjaink is velünk vannak, 
akik immáron harminc, negyven 
esztendeje énekelnek. Ez adja a 
vegyeskar varázsát. A több generáció 
adja azt a pluszt, amivel a hasonló 

versenyeken eredményesen tudunk 
szerepelni.
Mennyit kell változnia a zenei repertoárnak 
ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben is 
sikeresek maradjanak?
Nagyon nem kell változtatni, hiszen 
ami klasszikus érték, azt eddig is és 
ezután is énekeljük. Bármikor vissza-
nyúlhatunk a legrégebbi zenékhez is. 
Ugyanakkor természetesen szükség 
van a megújulásra, hiszen az új mindig 
húzóerő. A közönség is elvárja, hogy 
teljes körűen mutassuk be a kortárs 
kórusmuzsikát is.
Miként alakul ki az Alba Regia Vegyeskar 
repertoárja?
Az igények ebbe mindig beleszólnak. 
Vannak népszerű és kevésbé nép-
szerű művek. Elsősorban a karnagy 
feladata összeállítani a repertoárt. Az 
az érdekünk, hogy a lehető legtartal-
masabb, legszínvonalasabb műsorral 
álljunk színpadra. A karnagy feladata, 
hogy a műsorválasztással megtartsa 
a hagyományos értékeket, hozzátegye 
saját elvárásait, művészi igényszintjét és 
terveit. A mi műsorunk dramaturgiája 
egyszerű: megférnek egymás mellett 
a klasszikus alkotások és a kortárs 
kórusmuzsika egyaránt, Palestrinától 
Bárdos Lajosig.
Induljunk el Rómába! Miként kell egy 
ilyen rangos nemzetközi megmérettetésre 
felkészülni?
Ez nagyban a felhívástól függ, hogy 
az adott fesztivál szervezői milyen 
kórusokat várnak a rendezvényre, és 
azok milyen műsorral léphetnek fel. 
Természetesen vannak megkötések. 
Rómában elvárás volt, hogy a műsorban 
szerepeljen egy reneszánsz, egy barokk 
vagy klasszikus korabeli kórusmű és 
egy magyar kortárs szerző műve. Ennek 
megfelelően választottam ki a műso-
runkat. Egy Palestrina mise részlettel 
kezdtünk, egy nyolcszólamú motettával 
folytattuk Antonio Lottitól, majd Bárdos 
Lajos egy nagyon szép Audi filiája kö-
vetkezett, amely az ószövetségből vett 
szövegre épül. Végül pedig Vajda János 
budapesti zeneszerző Három Mária 
című művéből énekeltünk. A próbáin-
kat áprilisban kezdtük, külön készültek 
a szólamok, hogy aztán az összhangzás 

is megfelelő legyen. A legfontosabb a 
karnagy számára, hogy mire pódiumra 
kerül a kórus, a lelkiismerete tiszta 
legyen.
Mennyire érhető tetten egy ilyen feszti-
válon, hogy egy kórus összetartó és tagjai 
bíznak egymásban?
Az Alba Regia Vegyeskar összetétele 
meglehetősen heterogén. Ezért büszke 
vagyok arra, hogy a korkülönbség elle-
nére ránk mégis a közös gondolkodás 
jellemző. Tagjaink kedvelik, szeretik 
egymást, ez Rómában is meglátszott.
Róma különleges város, jószerivel lehetetlen 
ennyi idő alatt megismerni. Mit adtak a kó-
rusnak a fellépések helyszínei, az ősi római 
kultúra magasztos épületei, templomai?
A mi koncertünkre a Szent Pál-bazili-
kában került sor. Lélegzetelállító volt 
látni, fellépni benne pedig felejthetetlen 
élmény.
Egy ilyen rangos nemzetközi fesztiválon 
számos nemzet képviselteti magát. Rómá-
ban kik léptek még fel?
Összesen tizenhat kórus alkotta a 
mezőnyt. Többek között Portugália, 
Csehország, Oroszország, az Egyesült 
Államok, Észtország, Dánia, Indonézia, 
Dél-Korea és a házigazda olaszok kóru-
saival mérettettünk meg. Szinte minde-
gyik kontinens képviseltette magát.
Egy ilyen mezőnyben mennyire viszi ma-
gával, mutatja meg egy-egy kórus nemzeti 
identitását?
Számunkra ez természetes, hiszen a 
magyar kórusmuzsika mindentől külön-
bözik. Azt vettem észre, hogy az egyes 
országok fellépői ugyanúgy ügyelnek a 
csak rájuk jellemző előadásmódra, a ha-
gyományokra, amelyeken nevelkedtek. 
Mi természetesen a Kodály Zoltán által 
elindított kóruséneklés hagyományait 
követjük.
Egy ilyen rangos mezőnyhöz hasonlóan 
rangos szakmai zsűri tartozik. Ennek 
tükrében mennyire vagytok elégedettek az 
ezüstéremmel?
Elégedett vagyok, hiszen méltóan 
képviseltük hazánkat, a székesfehérvári 
kórusmuzsikát. A mezőnyben számta-
lan zeneakadémiai együttes is fellépett, 
úgy gondolom, hogy éltünk a lehetőség-
gel. Ez a siker megerősíthet bennünket 
abban is, hogy jó úton járunk.
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Támad a nyári ellenség
Gyakoribb az ételfertőzés a meleg hónapokban

A hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk a napon!

sZaBó Petra

A nyári hőségben fokozottabban kell figyelnünk 
az ételekre, a konyhai higiéniára. Az élelmisze-
rek sokkal gyorsabban romlanak, a konyhában 
felejtett étel akár már egy óra leforgása alatt 
tönkremehet, aminek következtében búcsút is 
mondhatunk a harapnivalónknak. A melegebb 
klíma kedvez a kórokozóknak, a romlott étel 
pedig növeli az ételfertőzés kockázatát. Ennek 
következtében a nyári időszakban a szak-
emberek a vendéglátókat is fokozottabban 
ellenőrzik.

Rosszullét, hányás, hasi görcsök – 
csak néhány tünet, amit az étel-
fertőzés, ételmérgezés okozhat. A 
kettőt gyakran összetévesztik. Az 
ételfertőzés élő baktériumokat tar-
talmazó étel fogyasztását követően 
hosszabb-rövidebb lappangási idő 
után alakul ki. Ételmérgezés esetén 
nem élő baktériumok, hanem az 
általuk termelt toxinok (mérgező 
anyagcseretermékek), vagy az étel-
be került mérgező vegyi anyagok 
okozzák a betegséget, a tünetek 
az étel elfogyasztása után szinte 
egyből jelentkeznek. Ételfertőzés 
leggyakrabban a házi disznósajt, 
tejszínes vagy tojásos krémek, 
fagylalt, főtt tészta, hal- és gombás 
ételek, nyitva hagyott konzervek 
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Központban az egészségünk:
LIFE EGÉSZSÉGCENTRUM

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az új OBI mögött)
Telefon: 22/340-048, 20/561-6501

Online bejelentkezés/információ: www.lifecentrum.hu.

Korszerűen felszerelt szakrendelők, 
elérhető árak, 

minimális várakozási idő, 
kiválóan képzett szakorvosok. 

Egyedülállóan széleskörű és színvonalas egészségügyi szolgáltatások.

A város egyetlen magán egynapos sebészeti műtője - egy helyen!

RAKTÁRSÖPRÉS!
20%

40%
30%

50%
kedvezménnyel!
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NYÁRI CIPŐTMINDEN
kisöprünk!

Bejelentkezés:
Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121

ULTRAHANG
HETENTE
KÉTSZER

VÉRVÉTEL
MINDEN

PÉNTEKEN
7.00-9.00 

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

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

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

Fő az egészség!
Gerinckímélő matracok, több 
egészségpénztári számlára is!

• Egyedi méretre készítés
• Bankkártya elfogadás
• Azonnal elvihető standard méretek
• Egyedi kedvezmények
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fogyasztása után jelentkezik, ezek 
ugyanis optimális táptalajt biztosí-
tanak a kórokozók számára.
Néhány fontos és alapvető szabály 
betartásával azonban könnyen elke-
rülhető a megbetegedés. A konyhai 
eszközök fertőtlenítésére nagy 
hangsúlyt kell fektetni. Amit lehet, 
fogyasszunk frissen, a maradékot 

minél gyorsabban hűtsük le, tegyük 
hűtőbe. Persze az sem mindegy, 
melyik polcra helyezzük! A szakosí-
tott tárolás szerint a legalsó polcon 
kapnak helyet a zöldségek, gyü-
mölcsök. Ezek fölé a tejtermékek 
kerülnek, majd a legfelső polcra 
mehetnek azok az élelmiszerek, 
amiket közvetlenül, hőkezelés 

nélkül fogyasztunk, például a felvá-
gottak, sajtok. A húsokat pár óránál 
ne tároljuk tovább a hűtőben. Ha 
nem használjuk fel aznap, dobjuk 
be a mélyhűtőbe! Kiolvasztásnál a 
sima hűtőt vagy a mikrót válasszuk, 
a meleg vizes áztatás nyáron nem 
tanácsos. Mint ahogyan a nyers 
tojással készült ételek sem, ugyanis 
a tojás remek táptalaja a kóroko-
zóknak. Nyáron még a rántottánkat 
is érdemes jobban átsütni!
A közétkeztetéssel foglalkozó vál-
lalkozásokat a hatóságok folyama-
tosan ellenőrzik. Kiemelt figyelmet 
fordítanak az ifjúsági és gyermek-
táborokra, a tóparti büfékre és a 
fesztiválok vendéglátóegységeire. 
Kiemelt termékeknek számítanak 
a fagylaltok, a sütemények és a 
strandokon népszerű gyorséte-
lek. A leggyakoribb hibák közé 
tartozik a konyhák nem megfelelő 
tisztasága illetve az alapanyagok 
nyomon követhetőségének hiánya. 
Szabálytalanság esetén a főosz-
tály többféle szankcióval élhet: 
legenyhébb fokozat a figyelmezte-
tés, de súlyosabb kihágás esetén 
többmilliós büntetést is kaphat a 
tulajdonos. Sőt a vállalkozás tevé-
kenységét is korlátozhatják, de be 
is zárathatják azt!
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Székesfehérvár fogyasztóbarát település Mert összetartozunk

Június 23-án, csütörtökön újra csángó dalla-
mok töltik be a városháza Dísztermét

Heiter DáviD tamás lásZló-takács krisZtina

Fogyasztóbarát település címet kapott nemrégi-
ben Székesfehérvár. Az elismerést Cser-Palko-
vics András polgármester vehette át Koszorús 
László fogyasztóvédelemért felelős helyettes 
államtitkártól. Ezzel párhuzamosan tizenegy 
fehérvári vállalkozás került fel a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listájára.

Fogyasztóbarát település címet 
nyert Székesfehérvár. Koszorús 
László fogyasztóvédelemért felelős 
helyettes államtitkár az elismerés-
sel kapcsolatban hangsúlyozta: 
Székesfehérvár figyelemreméltó 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium szakállam-
titkárságához, amely jól mutatta a 
város elkötelezettségét a fogyasztók 
iránt. Példás együttműködés van a 
tanácsadó-irodát is működtető civil 
szervezetek és a város között, több 
kiadvány is megjelent, valamint 
diákok és nyugdíjasok számára 
is szerveznek képzést a tudatos 
vásárlói magatartás elsajátítására. 
Nagyon jól segítik a vásárlókat a 
Vásárlóbarát Város Program kere-
tében kihelyezett emblémák. Az a 
kezdeményezés pedig országosan is 
egyedülálló, hogy Székesfehérváron 
évek óta Fogyasztók kiváló boltja 

Csángó népzenei estre invitálják a fehérvá-
riakat július 23-án a városháza Dísztermébe. 
Olyan helyről jönnek a csángó gyerekek, ahol 
évszázadok óta küzdenek a megmaradásért, 
a magyar nyelv és kultúra megőrzéséért. 
A koncert  arra is lehetőség, hogy ezt az 
identitásmegmaradásért folytatott küzdelmet a 
fehérváriak is támogassák.

Városunk negyedszer látja vendé-
gül a moldvai Pusztináról érkező 
Magyar Örökség díjas és Európai 
Polgár díjas Nyisztor Ilonát és 
tanítványait Velencén. A Szé-
kesfehérvári Ifjúsági Táborban a 
csángó gyerekek öt napig együtt 
táboroznak fehérvári iskolásokkal, 
tanítják nekik dalaikat, táncaikat, 
és mesélnek otthoni életükről. Itt 
tartózkodásuk során egy napon, 
július 23-án, csütörtökön este hattól 
a városháza Dísztermében adnak 
műsort, melyben romlatlan eredeti-
ségben megőrzött kultúrájukkal is-
mertetik meg a nagyérdeműt. Ezen 
a koncerten lehetőség van támoga-
tásukra is. Az összegyűlt összeget 
a pusztinai Magyar Ház fenntar-
tására, működtetésére fordítják, 
ahol környékbeli csángó gyerekek 
magyar nyelvű oktatása folyik.
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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:

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

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

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

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

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

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

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

Továbbá 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

és vendéglátóipari egysége címet 
adományoznak, amit a vásárlók 
minősítése alapján kaphat meg 
minden évben néhány vállalkozás.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter szerint sok ember munkája 
van az elismerés mögött, amely a 
fehérvári fogyasztóvédelmi szakem-
berek mellett a helyi vállalkozások 
megfelelő tevékenységének is 
köszönhető.
Németh László, az Alapítvány a 
Székesfehérvári Fogyasztóvédele-
mért elnöke kérdésünkre elmondta, 
hogy Székesfehérváron több éve ju-
talmazzák azokat a vállalkozásokat, 
melyek az etikus magatartásért so-
kat tesznek. Szavai szerint továbbra 
is azon kell dolgozni, hogy minél tu-
datosabb és igényesebb fogyasztóvá 
váljanak az emberek. Hangsúlyozta, 
hogy külön figyelmet kell fordítani 
a gyerekekre és a nyugdíjasokra.
Nemrégiben vette át tizenegy helyi 
vállalkozó a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság pozitív listájára való 
felkerüléshez kapcsolódó elisme-
rést. Fejér megyében hatvankét 
pozitív listás cég van, melyeknél 
többszöri ellenőrzést követően 
is mindent rendben találtak. A 
hatvankét cégből huszonkilenc 
székesfehérvári.

Az előadás előtt délután öt órakor a 
Ciszterci templomban szentmisén 
vesznek részt a csángó vendégek, 
és azok, akiknek fontos, hogy meg-
erősítse őket nemzeti összetarto-
zásunkban. A furulyaszóval kísért 
gyönyörű népénekeik felejthetet-
len élménnyé teszik a különleges 
szentmisét.
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Folytatódik a sztárparádé a KultúrKorzón

Tóth Vera és Csóka Peti igazi örömzenével szórakoztatta a közönséget 

Harcsa Veronika különleges hangja, egyedi megszólalása tapsra hív Birta Miki gitárjátéka igazi hangulatépítő elem a koncertsorozatban

vakler lajos

Június közepétől augusztusig igazi zenei stílus-
kavalkád várja a belvárosba látogatókat. Pénte-
ken és szombaton este három színpadon három 
koncert állítja meg a sétálókat. A KultúrKorzó 
igazi telitalálat. Estéről-estére sztárok sora, a 
magyar könnyűzene reprezentánsai mutatják 
meg tudásukat. A kötetlen örömzene egyre 
több hallgatót vonz. Az alábbiakban a teljesség 
igénye nélkül szólítottuk meg a gondolataikról, 
dalaikról valló résztvevőket.

Tóth Vera-Csóka Péter duó

Tóth Vera berobbanása a magyar 
könnyűzene világába igazi siker-
történet, s az, ahogy megmaradt 
önmagának, nem különben. Stílusa 
nem változott, ma már komoly, 
érett művész, akinek a torkában 
kincs lakozik.
„Az effajta utcazene különleges műfaj 
nekem is. Kalapot nem hoztam, hogy 
valaki pénzt dobáljon bele, ennek 
ellenére e műfaj jegyében jöttünk. Mi 
azt várjuk a közönségtől, hogy velünk 
szórakozzon. Ez nekünk bőségesen 
elég. Azt látom, hogy a KultúrKorzót 
nagyszerű hangulat jellemzi. Annál is 
inkább szívesen jöttem, mert szeretem 
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Horoszkóp
július 16. – július 22.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A rokonsági körében egy kis nézeteltérés támadhat, 
amit még frissen el lehet hárítani. Ne várja meg, míg 
elmérgesedne a dolog! Amúgy is Ön a gyors meg-
oldások embere. Érdemes a kezébe venni a dolgot, 
hogy rövidre zárhassa az ügyet.  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Csak annyi információt osszon meg mással, amennyi 
feltétlen szükséges. Széleskörű meglátásának, rögtön-
zött problémamegoldó képességének és objektivitá-
sának köszönhetően a karrierjében emelkedés jelei 
mutatkoznak. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Most a munkahelyén egy kicsit lelassulhat a haladás 
tempója. Alig marad ideje a személyes dolgai 
intézésére. A párjának valamilyen váratlan bevétel 
áll a hét során. Ez előre nem látott forrás is lehet, ami 
lényegesen javít a közös kasszán. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ez egy olyan periódus, amikor kedvező változta-
tásokat indíthat el, melyek munkáját és a privát 
életét is érintik. A környezetével a kommunikáció 
jól alakul. A szellemi teljesítménye felülmúlja a 
képzeletét.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Arra kell ügyelnie, hogy ne költekezze túl magát a 
héten. Belső inspirációit követve sínre tesz olyan 
ügyeket, melyek anyagiakban is jól fognak prospe-
rálni az elkövetkezendő időkben.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy nemrég tervbe vett ötlete az anyaiakra nézve is 
nagy előnyöket hoz. Otthoni fronton akad egy-két 
elintéznivaló. Valaki szívességet kér a közvetlen 
környezetében. Ügyelnie kell az ügy kapcsán arra, 
hogy ne vállalja túl magát. 

a klasszikus épületeket, és Székesfehér-
vár ebből a szempontból is gyönyörű. 
Csodálatos ez a belváros, örülök, hogy 
itt lehetek, kicsit emlékeztet engem 
szülővárosomra, Tapolcára. A hangulat 

kiváló, mi is örömzenét hoztunk.”
Csóka Peti gitárjátéka, mint már 
számtalanszor megtapasztalhattuk, 
valamennyi formációban emlékeze-
tes. Az egyedi akusztikus hangzás 
parádés hátteret ad mindenkori 
társának.
„Verával nagyon egyszerű a helyzetem, 
hiszen az ő zenekarában játszom, és 
nagyon komoly munkakapcsolatunk 
van évek óta. Ebben a formációban, 
mármint a duóban, leginkább a 
hangszerelésre kell figyelnünk, hogy 
a nagy zenekarokra épült dalok úgy 
hangozzanak a kis színpadon is, ahogy 
kell. Egyébként nagy szeretettel jövök, 
nagy kedvvel várom a fellépéseket, és 
nemcsak azért, mert fehérvári vagyok, 

hanem mert hétről-hétre megbizonyo-
sodom arról, hogy a székesfehérváriak 
örömmel jönnek a koncertekre.”

Szirtes Edina „Mókus”

Különleges zenei stílusa, egyedi he-
gedű- és brácsajátéka, a világzene 
műfaji korlátait feszegető eklekti-
kus dalai, melyeket meghökkentő, 
frázis nélküli előadásmód kísér, 
igazi csemege minden zeneszerető 
ember számára.
Szirtes Edina „Mókus” maga az 
egyszemélyes, mindenhonnan ösz-
szetartó, rajongásból született hang 
és hangzásegyveleg.
„Igazából ez egy kísérleti dolog a 
szó nemes értelmében. Onnan ered, 
hogy rengeteg zenésszel játszottam és 
játszom, sok zenét írok másoknak. Ezt 
örömmel teszem ugyan, de kíváncsi 
voltam, miként állom meg a helyem 
egyedül. Önvizsgálatot tartottam, és 
ahhoz, hogy megtudjam, ki is vagyok 
én valójában, csináltam egy szólóle-
mezt, ahova egyedül játszottam fel 
valamennyi dallamot és ritmust. Ezt 
mutattam meg a fehérvári közönség-
nek is minden hibájával együtt, mert 
nem az számít, hogy a próbálkozás 
sikeres-e, hanem hogy honnan jön az 
üzenet, amit szeretnénk átadni.”

Birta Miki

Városunk egyik dzsesszzenész 
ikonja Birta Miki, aki egy szál 
gitárral, Quincy Jones- és Michael 
Jackson-feldolgozásokkal szórakoz-
tatta a nagyérdeműt a Városház téri 
színpadon.
„Nekem ez az életem. Tudom, hogy 
szinte minden muzsikus ezt mondaná, 
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Nagy Péter és a Dobridán a legendás Cseh Tamás nyomdokain jár

Szirtes Edina „Mókus” művészi versfeldolgozásai igazi mélységet takarnak

A dzsessz három testőre: Mits Gergő, Potesz Balázs és Vörös Tamás

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nagyon jó ötletei vannak, de várni kell még egy pár 
napot a kivitelezésükkel. A környezetében feszült-
ségek érezhetőek. Ne hagyja, hogy átragadjon önre 
a borús hangulat. Valakinek tartania kell a frontot, 
míg elül a vihar.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A környezete nyitottá válik a változtatásokat elindító 
ötleteire. Népszerűsége növekszik a közvetlen körei-
ben. Azok az utazások, melyeket erre a hétre tervezett, 
új felfedezéseket tartogatnak.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Hivatalos ügyei, melyek pénzügyeit is érintik, 
kedvező fordulatot hoznak. Most időszerű, hogy fi-
gyeljen az egészségére is. Párjával kerülje a pénzügyi 
témákkal kapcsolatos vitákat. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem kell olyat tennie, amire belső inspirációja nemet 
mondana. Párkapcsolatában ez a hét javuló tendenciát 
mutat. Karrierjében a segítő erők erősödni kezdenek a 
hét közepétől.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A barátai támogatására számíthat. Hatalmas energia-
készlettel rendelkezik. A munkahelyén sokat dol-
gozik, de ez nem fogja lemeríteni, mert a kihívások 
felpörgetik. 
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A mindennapi teendői közepette jut energiája és 
ideje is a magánjellegű ügyei intézésére. Ez a hét 
sűrű programot ígér. Tudatosan teszi a dolgát, és 
szisztematikusan tartja a lépéseket a munkájával 
kapcsolatban is.

de én komolyan gondolom! Az utca 
talán a legnehezebb terep, hiszen a 
különböző művészeti ágakban fellépők 
leginkább koncertmuzsikusok, s azt 
vallják, hogy a zenének meg kell adni 
azt a miliőt, ami jár. Én viszont azt 
tartom, hogy itt az utcán is fel lehet 
öltöztetni a közönséget, ha megadjuk 
azt a lehetőséget, hogy ráhangolódjanak 
a koncertre. Ha meg tudom állítani az 
embereket, akkor sikerrel jártam.”

Vörös Janka-Fövenyi Péter duó

Vörös Janka azok közé tartozik, 
akik szeretik a maguk képére 
formálni, sarkaiból kimozdíta-
ni a világot. Sikerekben gazdag 

pályafutásának alapja egy olyan 
izgalmas, egyedi hangzás, amely 
Sting, Peter Gabriel, Chaka Khan 
stílusát idézi.
”Igazából a közönség határozza meg, 
mely zenekarok sikeresek, de szerin-
tem a mi felkészültségünkön is múlik, 
hogy mennyire szívből, őszintén játsz-
szuk saját zenénket. Ha így történik, 
nem maradhat el a siker sem.”

Nagy Péter és a Dobridán

A zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színháznak sokat köszönhet a 
hazai zenészvilág. Nagy Péter, aki 
a nyártól a Vörösmarty Színház tag-
ja, ott kötött barátságot Bereményi 

Gézával, hogy aztán együtt hozzák 
létre Dobri Danival azt az ízig-vérig 
kortárs zenekart, mely a valóságos 
világba kalauzol el bennünket.
„A zalaegerszegi utolsó évadomban 
Bereményi Géza vetette fel, hogy szí-

vesen írna nekem dalszövegeket. Csak 
az volt a kérdés, ki szerezzen hozzá 
zenét. Talán a kopácsolós haverjaid 
az egerszegi garázsból – mondta. Így 
is lett. Dobri Dani kiváló zeneszerző. 
Azóta is együtt játszunk.”
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Minden nap nyitva a Nem-
zeti Emlékhely

Egész nyáron hétfőtől vasárnapig 9-től 
17 óráig várja a látogatókat a Középkori 
Romkert – Nemzeti Emlékhely, a középko-
ri Magyarország legfontosabb temploma, 
a Szűz Mária királyi prépostsági templom 
maradványait bemutató szabadtéri tárlat. 
Augusztusban, a Királyi Napok kezdetén 
az osszárium is megnyílik. A királyok sír-
kamrája a 20. századi régészeti feltárások 
során fellelt csontmaradványokat rejti.

Felújítás miatt ideiglenesen új helyre került 
át a Koch László utcából a fehérvári okmány- 
iroda. Július 14-étől a Malom utcában 
található Tiszti klub épülete ad otthont az 
ügyek intézésének. A fehérvári okmányiroda 
– előreláthatólag 2015. október végéig – 
megváltozott nyitva tartással, az ideiglenes 
helyen fogadja az ügyfeleket. Ezentúl hétfőn 
és csütörtökön reggel 7-től 20 óráig, kedden 
és szerdán 7-től 16 óráig, pénteken pedig 
7-től 15 óráig várják az ügyfeleket. A Malom 
u. 1. szám alatti épület nem akadálymente-

Nyáresti szabadtéri koncertek 
a belvárosban

Idén is folytatódik a tavaly elindított 
Fehérvári KultúrKorzó koncertsorozata. 
Június 5-től augusztus 8-ig pén-
tek-szombat esténként három helyszínen 
– a Városház téren, a Ciszterci templom 
előtt és a Fő utca végi pódiumnál – 
„korzózhatunk” népszerű előadók, helyi 
formációk, iskolai együttesek különleges, 
a megszokottól eltérő hangzásvilágú kon-
certjeit élvezve. Július 17-én, pénteken 
19 órakor a Ciszterci templom előtt Torres 
Dani és Szabó Leslie utcazenél a fehérvári 
közönségnek. 20 órakor a Városház téren 
a Soulomon koncertezik, 21 órakor a 
Hotel Magyar Király előtti téren a Mits 
Márton–Dobai Pisti duó hallható. Július 
18-án, szombaton 17.15-től a program-
sorozat keretében idén is megrendezik a 
Fúvószenekari Találkozót.

Ismét Székesfehérváron 
énekel tanítványaival együtt 
Nyisztor Ilona

Ismét megörvendezteti a székesfehérvári 
közönséget tanítványaival együtt Nyisztor 
Ilona csángó népdalénekes. A Magyar 
Örökség- és Európai Polgári díjjal kitünte-
tett művész és diákjai jövő héten Velencén 
táboroznak. Július 23-án, csütörtökön 18 
órakor felejthetetlen csángó népzenei 
estet adnak a városházán, előtte 17 órától 
szentmisén is részt vesznek a Ciszterci 
templomban. A belépés ezúttal is ingyenes 
lesz, de mind a csángó misén, mint pedig a 
városházi programon köszönettel fogadják 
a támogatásokat. A bevételt a Pusztinában 
működő Magyar Ház működtetésére, a csán-
gó magyar gyermekek oktatására fordítják.

EFOTT Fesztivál 2015

A 2015-ös EFOTT egy régi-új helyszínen 
nyitotta meg kapuit, hiszen július 14. és 
19. között újra Velence ad otthont a feszti-
válnak. Az idén az Óbudai Egyetem égisze 
alatt megrendezésre kerülő fesztivál im-
már 40. alkalommal csal mosolyt orcánkra. 
A szervezők minden eddiginél nagyobb 
bulit ígérnek. A szórakozni vágyók tizenkét 
zenei helyszín közül válogathatnak. A 
fesztivál egy igazán ígéretes koncerttel, a 
huszadik születésnapját ünneplő Ganxsta 
Zolee és a Kartellel valamint vendégzené-
szeikkel vette kezdetét. A következő napo-
kon feltűnnek az olyan hazai kedvencek, 
mint a Punnany Massif, a Brains, a PASO, 
a Quimby, a Wellhello és az Anna and 
the Barbies. A nemzetközi mezőnyt idén 
DubFX, Borgore és Otto Knows képviseli. 
Szombaton egy négyórás szuperkoncerttel 
zárul a „nyaralás”, ahol furcsa párosok 
(egykoriak és maiak mixelve) elevenítik 
fel az elmúlt negyven évet. Mindeközben 
az aktív kikapcsolódásra vágyók számos 
sportprogramból válogathatnak, de lesz 
color party, lovaskocsis túra, borkóstolás, 
gasztrofalu nótakaraokéval és kézműves 
hamburgerekkel, valamint mai filmeket 
felsorakoztató kertmozi is.

Idén nyáron is templomi 
koncertek várják a fehér-
váriakat

Tizenharmadik alkalommal rendezik 
meg a Harmonia Albensist Székesfe-
hérváron. Július 23-án 19.30-kor a 
„Bach 330 – a zene fejedelme” című 
koncerttel indul a hangversenyso-
rozat. A Szent Imre-templomban 
Tóka Ágoston Junior Prima díjas 
orgonaművész és ifj. Major István 
gordonkaművész szólaltatja meg a 
barokk zeneszerző műveit. „Zeng-
jenek égi trombiták!” címmel július 
30-án a Corpus Rézfúvós Kvintett 
ad hangversenyt ugyancsak a Szent 
Imre-templomban. Az esten Gabrieli, 
Monteverdi, Bach, Händel, Mozart és 
Verdi művei egyaránt megszólalnak.
A székesfehérvári születésű opera-
énekes, Boross Csilla augusztus 6-án 
koncertezik a Szent Sebestyén-temp-
lomban. A „Pietà Signore” című 
esten közreműködik az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar, a Primavera 
Kórus és az Alba Regia Vegyeskar, 
vezényel Medveczky Ádám Liszt- és 
Kossuth-díjas karmester. A „Királyok 
és királynék” című esten, augusztus 
13-án a veszprémi Mendelssohn 
Kamarazenekar hangversenye várja a 
közönséget a Ciszterci templomban. 
A zenekar művészeti vezetője Kováts 
Péter hegedűművész, aki szólistaként 
is közreműködik. Elhangzik Holst 
„Szent Pál-szvit” című műve, Anton 
Sztyepanovics Arenszkij „Változa-
tok egy Csajkovszkij-témára” című 
darabja, végül Felix Mendelssohn 
d-moll hegedűversenyét hallhatja a 
közönség.

A Barátság Mozi műsora

A Vörösmarty Színház 
műsora

Agymanók
Július 18. 17 óra, július 21. 10 
óra
Magyarul beszélő amerikai 
animációs film.

Saul fia
Július 21. 18 óra
Magyar filmdráma.

Minyonok
Július 23-24. 18 óra, július 25. 
10 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.

Balfácánt vacsorára!
Július 20-21. 20.30 Pelikán 
udvar
Francis Veber kortárs francia 
szerző bohózata.

Zenei kavalkád a városban és környékén
Programok július 17-től 26-ig

scHéDa sZilvia

Július 17. péntek
A 17-es gyalogezred emléknapja
9 óra Zichy liget, a 17-es gyalogezred emlékműve
A 17-es gyalogezred emléknapja alkalmá-
ból rendezett megemlékezés. Köszöntőt 
mond Cser-Palkovics András polgár-
mester és Huszár János vezérőrnagy, a 
Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokságának törzsfőnöke.

Július 18. szombat
Köfém lakótelepi családi nap
Köfém-sportpálya
Egész napos családi programokkal várnak 
mindenkit a szervezők. Egyebek mellett lesz 
Köfém-nap focikupa, arcfestés, légvár, rend-
őrségi-, tűzoltósági- és honvédségi bemutató, 
finom ebéd, zene és játékos vetélkedők.

Közelebb a polgárokhoz 
10 óra Fehér Palota üzletközpont melletti 
parkoló
Családi nap a felelős állattartás jegyében 
a Fehérvári Állatotthon szervezésében. 
Játékos családi vetélkedő értékes nyere-
ményekkel.

Fehérvári Fúvószenekari Fesztivál
17 óra Belváros
A KultúrKorzó programsorozat keretében 
idén is megrendezésre kerül a fúvószene-
kari találkozó.
Részletes program: www.szif.org.

Július 19. vasárnap
III. Emlékparki Nyár Extra
19 óra Katonai Emlékpark, Pákozd
A Nienburgi Zeneiskola Swing- és Kon-
certzenekarának koncertje.

Július 20. hétfő
„Kézművesek stratégiája” előadás
10.30 Fehérvári Kézművesek Egyesületé-
nek háza (Rác utca 27.)
„A fogyasztóvédelmi intézményrendszer 
szervezeti működésének fejlesztése” elne-
vezésű projekt keretében a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasz-
tóvédelmi Osztálya és a Fehérvári Kézmű-
vesek Egyesülete közös rendezvénye.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Érettségi utáni szakmai képzés költségtérítéses formában
         Cukrász
         Pincér
                      Szakács 

Érdeklődni: 22/312-318
www.gardonyiszki.hu • www.gardonyiszakiskola.hu
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Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

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

Molycsapdák fogási adatai 2015. 07. 06-án:
Barackmoly: 7 db
Szilvamoly: 15 db
Keleti gyümölcsmoly: 54 db
Almamoly: 3 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

Jógaóra
Július 20. és 23. 17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni 
vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda Női Klub-
jának jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek! 

Július 24. péntek
Gyertyafényes hangverseny
20 óra Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó 
(Petőfi u. 2.)
A „Duo Musiciens Libres” gyertyafényes kon-
certje. Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész és 
Környei Miklós gitárművész duója utazásra hív 
térben és időben, miközben a zenei párbeszéd 
sokszínűségének megvalósítására törekszik. A 
koncert során többek között Sessler, Beetho-
ven, Bach, Boccherini, M. de Falla és Bartók 
művei csendülnek fel. Eső esetén a koncertet a 
kastélyban rendezik meg.

Július 25. szombat
Anna-bál
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” 
Nyugdíjasklub hagyományos rendezvé-
nye. Megválasztják az idei „Szépkorúak 
szépét”. Zene: Tibiton. Sztárvendég: 
Endrődi Éva énekesnő.

sített, így a mozgáskorlátozott ügyfeleknek 
Székesfehérváron a Piac téri kormányablakot 
ajánlják az ügyintézésre, ahol bejutásuk biz-
tosított. Az átmeneti időszakban az ügyfelek 
türelmét és megértését kérik.

Új helyen az okmányiroda
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Minden idők legütősebb FEZEN-e lesz idén
Igazi ínyencségekkel és legendákkal indul 
a 2015-ös FEZEN. Valahol el kell kezdeni 
minden bulit, a fehérvári szervezők ezúttal 
úgy döntöttek, hogy a csúcson kezdik, és nem 
is adják lejjebb. nézzük sorban, mi várható a 
fesztiválon!

Július 29-én a Grammy-díjas brit 
metallegenda nyitja a fesztivál 
nagyszínpadát, a Zakk Wylde ve-
zényletével működő amerikai Black 
Label Society, és a jelenlegi Ozzy 
gitáros, Gus G. társaságában.
A „Metal Istenek” név, ahogy gyak-
ran hivatkoznak rájuk, egyrészt 
utalás egy fontos dalukra, másrészt 
egyértelmű elismerése annak, hogy 
nélkülük nem létezne heavy metál, 
vagy legalábbis teljesen mást érte-
nénk alatta. Az MTV minden idők 
második legjobb metal bandájának 
választotta őket (az elsőséget a 
Black Sabbathnak adva), azzal a 
megjegyzéssel, hogy „ha a Sabbath 
is vetette el a metal magjait, a Judas 
Priest biztosította a démoni növény 
friss és izgalmas virágzását”. Több, 
mint 45 millió eladott lemezzel, 
valamint 45 évnyi színpadi jelen-
léttel vitathatatlanul a metal egyik 
legfontosabb zenekara a Priest. 
Megjelenésük és zenéjük egyaránt 
óriási hatással volt a műfajra. „Ha 
valaki megkérne, hogy mondjam el, mi 
az a heavy metal, őket mutatnám meg 
neki.” - mondta a Metallica front-
embere, James Hetfield a Judas 
Priestről.
A Judas Priest előtt két Ozzy 
Osbourne-hoz köthető gitáros 
szórja majd a riffeket a fehérvári 
éjszakába. A fezenes füleket Gus 
G. kezdi majd felkészíteni az egész 
estés metaltámadásra; riffekkel és 
fergeteges szólókkal masszírozza át 
a hallójáratokat a fiatal gitárzseni. 
Ozzy Osbourne jelenlegi gitárosa 
2014-ben jelentette meg szólóalbu-
mát. „I Am The Fire” címmel. Itt 
lesz a Zakk Wylde vezette kompro-
misszummentes, súlyos metalban 
utazó Black Label Society is. A 
Los Angeles-i banda nem ismer 
kegyelmet, a gitárlegenda Zakk így 
mutatta be zenekarát: „Ha az élet 
egy előtted tornyosuló hatalmas 
hegység, akkor a Black Label lénye-
ge, hogy bármi áron átjusson rajta: 
alagúton, megkerülve, megmászva, 
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vagy ha kell, akkor egyszerűen 
szétkapja az egészet.”

Love metal?

A szerelem sötét oldalát megzenésí-
tő finn sikercsapat, a HIM is fellép 
az idei fesztiválon. A több mint 
20 éve pályán lévő, stílusteremtő 
zenekar augusztus elsején érkezik 
Székesfehérvárra.
A HIM-et a heavy metaltól a dal-
lamos rockon át a popig, minden 
jelzővel illették már, mígnem 
megalkották saját stíluselnevezésü-
ket, és onnantól nem volt kérdés, 
hogy amit játszanak, az a love 
metal. Hogy mennyi benne a ‚love’ 
és mennyi a ‚metal’, az leginkább 
a befogadótól függ, mindenki azt 
hallja ki belőle, ami közelebb áll 
hozzá, ezért is lógott annyi külön-
böző tiniszoba falán a frontember, 
Ville Valo arcképe, vagy a nyakak-
ban az a bizonyos heartagram, a 
HIM logó. Magyar falak és magyar 
nyakak is szép számmal viselték 
a jeleket, és nem csak a rokonság 
miatt, a finnek egyik legkapósabb 
exportcikkének számító HIM világ-
szerte gyűjtötte a rajongótáborát az 
ezredforduló környékén. A Join Me 
In Death, a The Funeral Of Hearts 
vagy az In Joy And Sorrow milliók 
zenelistájának lett kitörölhetetlen 
része. A FEZEN szombati napján 
élőben is megszólalnak az ismerős 
dallamok Székesfehérváron.

Jönnek az éjszakiak

Sabaton, Soilwork és Danko Jones 
gondoskodik arról, hogy a fezen-
ezők Judas Priest, Black Label 
Society és Gus G. által beállított 
riffszintje csütörtökön se csökken-
jen a kritikus határ alá. A székes-
fehérvári fesztivál második napján 

is a fémesebb hangzás uralja a 
nagyszínpadot, de a többi hely-
színen rocker, alter egyaránt talál 
majd kedvére valót.
Az alapképlet még mindig a régi: 
hősi csaták metalra hangolva - ha a 
svéd SABATONt is beemelnék az 
oktatási segédanyagok közé, nem 
nagyon lenne bukás töriből. Az 
1999-ben még Aeon néven alakult 
banda a középkortól a II. világhá-
borúig számos harcnak állított már 
emléket, de az ő „előadásaikon” 

egyre csak nő a „lelkes diákok” szá-
ma. Nem csoda, hiszen hatalmas 
heavy metal-rohammal ragadják 
magukkal a közönséget, így lesz ez 
július 30-án este, Székesfehérváron 
is.
Az Északi sereg svéd szárnyát 
erősíti a SOILWORK is. A skandi-
náv dallamos death metal éllovasai 
idén már huszadik születésnap-
jukat ünneplik, és Bjorn „Speed” 

Strid frontember szerint: „jobban 
szólnak, mint eddig bármikor”. 
Az ünneplés megkoronázása egy 
új album lehet, ami már gőzerővel 
készül. Pontos dátuma még nincs a 
lemeznek, de korábban az év első 
felére ígérték, így várhatóan nem-
csak a Danko Jones, a Soilwork is 
a FEZEN-en tartja a magyarországi 
lemezbemutatót.
Egy gyerekkorban kapott Kiss 
lemez tehet mindenről, DANKO 
JONESt (ének, gitár) és John „JC” 
Calabreset (basszus gitár) is a 
festett arcú ikonok rántották be a 
rockerek táborába. Felnőve nem is 
játszhattak mást. Punk vagy hard, 
ez bizony hamisítatlan rock and 
roll. Már 18 éve. És csak a dobosok 
fogytak, a lendület nem. Alig egy 
hónapja megjelent új lemezüket a 
közönség és a kritikusok egyaránt 
imádják.

Magyar nap a FEZEN-en

A forradalmi hétvégét a FEZEN 
magyar nevekkel ünnepli, egy 
teljes Magyar Nappal. Július 31-én, 
pénteken csak hazai előadókkal 
kehet majd találkozni: a FEZEN 
nagyszínpadán látható lesz Ákos, 
a Magna Cum Laude és a Hool-
igans is, de nálunk ünnepli 25 éves 
fennállását a Sex Action is, illetve 
itt búcsúzik a fehérvári közönségtől 
a Subscribe.
Egy éves hazai koncertszünet után, 
dupla Arénás koncerttel tért vissza 
ÁKOS tavaly év végén. Idén pedig 
turnéra indul, aminek állomásai 
közé, természetesen a FEZEN is 
bekerült. Több mint 25 éves pá-
lyafutása alatt megkapott minden 
elismerést, amit ma Magyarorszá-
gon osztanak, és népszerűsége 
cseppet sem kopott az évek során. 

Amikor az idei FEZEN szervezése-
kor felmerült a Magyar Nap ötlete, 
nem volt kérdés, hogy Ákosnak itt 
kell lennie. Ákos az Igazán turnéval 
július 31-én érkezik Székesfehér-
várra.
Szintén régi a kapcsolat a Magyar 
Nap másik két nagyszínpados fel-
lépőjével: Ákos előtt a Magna Cum 
Laude és a Hooligans mozgatja át a 
FEZEN közönséget. 



Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

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

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

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

telefonszámon

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

 

 

 

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

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

• Pályagondnok

• Koronás Park - szolgáltatási koordinátor

• Parkfenntartó - gondozó

• Takarító

• Biztonsági őr 

munkakörbe keres munkatársat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail 

címen lehet!

Részletek a www.varosgondnoksag.hu 
oldalon!



13közéleti hetilap FehérVárHirdetes

Szenzációs újdonság az allergiások, asztmások számára!
Fellélegezhetnek azok a szülők, akik gyermekeiket 
vagy saját magukat antihisztamin és szteroid tartal-
mú tablettákkal és spray-jel kénytelenek kezelni az 
allergia-szezonban! A lágylézer hatására gyógyszer 
nélkül csökkenthetőek, illetve megszüntethetőek a 
panaszok!

A biztonságos lézer (Safe Laser) egy ma-
gyar fejlesztés, melynek feltalálója egy 
magyar fizikus, a magyar lézerkutatás 
egyik atyja, aki villamosmérnök fiával 
fejlesztette ki az orvoslásban széleskörű-
en alkalmazható biztonságos lézer tech-
nológiát, ill. készülékeket, egy LÉZERES 
FÉNYTERÁPIÁS eszközt. A korábbi lé-
zerkészülékekkel ellentétben ezeknek a 
készülékeknek nagy előnye, hogy NEM 
VESZÉLYESEK A SZEMRE. A fejlesztés 
lényege, hogy a készülékek olyan OPTI-
KÁT tartalmaznak, ami alkalmassá teszi 
a készülékeket az otthoni használatra.
A készülékek mérete egyre kisebb, mára 
már egy zseblámpa méretével megegye-
ző. 
A „Biztonságos lézereknek” 3 alapvető jó-
tékony hatása van az emberi szervezetre:
• Biostimulációs hatás: serkenti a test ön-

gyógyító képességét, sejtek, szövetek  
regenerálódását, a sebgyógyulást - a 
lézerfénnyel kezelt sebek 20%-kal gyor-
sabban gyógyultak, a fekélyes sebek a 
lézeres kezelések után behegedtek.

• Gyulladás-csökkentő hatás
• Fájdalom-csillapító hatás
A nagyobb teljesítményű lézerek mélyeb-
ben is kifejtik gyógyító hatásukat és rövi-
debb a szükséges kezelési idő.

Fajtái:

Jelen cikkünkben a 660 nm-es, piros 
fényt kibocsátó lágylézer készülékekről 
írunk:

Safe Laser 30-as: fülzúgásra, nehezen 
vagy semmilyen kezelésre nem javuló 
krónikusfülgyulladásra, akut fülgyulla-
dásra (pl: tengervíz vagy homok okozta 
fülgyulladás), pollen allergia, orrpolipok 
kialakulása és műtét utáni újra kialakulá-
sának megakadályozására, arcüreggyul-
ladásra.

Safe Laser 150-es: az előzőnél felsorol-
takon kívül bőrpanaszokra, lassan vagy 
nem gyógyuló sebek gyógyítására (pl: 
cukorbetegek esetében a nem gyógyuló 
fekélyeknél) darázscsípések, szúnyogcsí-
pések okozta fájdalmak, ödéma enyhí-
tésére, szájon belüli nyálkahártya-sebek 
gyógyítására, gyulladás csökkentésére.

„20 hónapos Dani fiunknak nyáron ijesztően 
csúnya, gennyes kiütések lettek az arcán és a 
popsiján. Akkor már ismertem a Safe Laser 

készüléket. Napi 2-szer használtuk 3-4 percig 
és 2 nap után látványos javulást tapasztal-
tunk., 1 hét alatt a kiütések megszűntek.”

P. Mónika

Dr. Bodó Timea gyermekgyógyász ta-
pasztalata:
„A lányom 7 éves, 3 éve allergiás. Szemvisz-
ketéssel, orrváladékozással járó tünetei vol-
tak. Egy hétig használtuk a Safe Laser 150 
készüléket, naponta 2x3 percig. A 3. naptól 
nem kellett egyáltalán szemcseppet hasz-
nálni. A Safe Laser 150 meggyőző volt szá-
momra, továbbra is alkalmazni fogom gyer-
mekemnél. Betegeim, ismerőseim számára 
pedig feltétlen ajánlani fogom.”
                     
A készülékekkel kétféle kezelést lehet alkal-
mazni: 
1. Hagyományos helyi kezelést 
2. Orrnyílás világítását

1. Hagyományos helyi kezelés:
a.) Főleg bőrproblémákra (kozmetikai ere-

detű problémákra: pattanások, terhessé-
gi csíkok, pigmentfoltok, műtéti eredetű 
hegekre, sebek, fekélyek, felfekvések, 
ekcéma).

b.) Izületi gyulladásokra, rehabilitációra 
(viszér, arcüreggyulladás fülgyulladás, 
vérömleny, végtaghúzódás, csökkenti a 
fogfájást, ínysorvadást, fogínyvérzést).
Kozmetológiában: pattanások, aknék 
kezelésére, terhességi csíkok, striák, 
illetve pigmentfoltok halványítására, 
műtéti eredetű hegek regenerálódását 
segíti, stb. Ezenkívül segíti a kozme-
tikumok felszívódását a bőrbe, így fo-
kozva hatékonyságukat.

2. Orrnyílás világítása:
a.) Allergiára (asztma, szénanátha keze-

lésére).
b.) Fogínysorvadásnál, ínygyulladásnál, nyál-

kahártya gyulladásoknál (afta, herpesz), 
fogászati kezelések, műtétek után gyor-
sítja a gyógyulási folyamatokat (a lézer-
rel a szájüreg problémás területét kezel-
ni + orrnyálkahártya világítás). 

c.) Fül- és hallójárat gyulladásnál csilla-
pítja a viszketést, fájdalmat és csök-
kenti (megszüntetheti) a gyulladást (a 
lézert a fülnyílásba vezetve).

A „SAFE LASER”szabadalomnak kö-
szönhetően ezek a lézerek a szemre ve-
szélytelenek, így bárki biztonságosan 
használhatja. 
• Kényelmes: A lézerterápiát nem csak 

orvosi rendelőben, hanem saját ottho-
nában bármikor és bárhová magával 
viheti.

 • Egyszerű, praktikus: Könnyű üzembe 
helyezni és használni. (Elemmel vagy 
tölthető akkumulátorral működik). 

• Gyors kezelési idő: egy felületen a keze-
lési idő mindössze 3-6 perc. 

• Alkalmazása fájdalom-mentes. 
• Nincs ismert káros mellékhatása. 
• A betegségek gyógyulási ideje lerövidül. 
• Kombinálható bármilyen más terápiá-

val. 
• A fülnyílásba is bevezethető  (a fül gyul-

ladásos betegségeinél).
 
Fenti kezelési lehetőségek közül emeljük 
ki most azokat, melyek a leggyakoribbak 
nyáron:

150 mWattos készülék:
Mind gyermekek, mind felnőttek számá-
ra kiegészíthető ORRSZŰKÍTŐ BEREN-
DEZÉSSEL, mely az allergia, szénanátha, 
felső légúti betegségek kezelésére alkal-
mas.
A SZÁLOPTIKA megoldást nyújt meg-
fázásra, torok- és mandulagyulladásra, 
arcüreggyulladásra, stb.
Ezen kívül bőrproblémák kezelésére is 
alkalmas, pl. hosszú idő óta nem, vagy 
csak nehezen gyógyuló sebek, fekélyek 
kezelésére.

30 mWattos készülék:
Allergia:
A készülék segítségével javíthatóak az 
allergiás tünetek és hisztaminos szerek 
HELYETT elég csak a lágylézer készülé-
ket használnunk! A tünetek enyhülnek, 
majd megszűnnek a kezelés hatására, 
melynek semmilyen mellékhatása nincs!
Fontos ezen felül tudni, hogy az allergiás 
panaszok hatására az orrban, ill. az arcü-
regben megvastagodik a nyálkahártya, 
krónikus elváltozások alakulhatnak ki, 
mint pl. a ciszta, vagy a polip, ezeknek 
az eltávolításához már fül- orrgégészeti, 
vagy sebészeti beavatkozásra van szük-
ség, mert különben visszanőnek. Ennek 

Orvosi technológia otthonra.  
Napi 2×5 perc.

Van gyógyszermentes 
megoldás!

WWW.GYOGYITOLEZER.HU

+36 20 559 3259

INGYENES 
kipróbálás!

megelőzésére ajánlják a fül- orrgégészek 
ezt a típusú készüléket, hogy ne alakul-
jon ki recidiva, nyálkahártya duzzanat, 
a készülék ezeknek a tüneteknek az új-
rafejlődését akadályozza meg úgy, hogy 
NINCS SZÜKSÉG SEBÉSZETI BEAVAT-
KOZÁSRA!

Szúnyog- és/vagy darázscsípés, csalánki-
ütés:
A csípések esetében a szúnyog, ill. a darázs 
olyan vegyületet fecskendez a vérbe, ami-
től a csípés fáj, feszül, ill. viszket. A vér fo-
lyékony marad, de a méreganyag nem tud 
kiürülni a szervezetből. Ebben segít a lézer-
készülék, mely fokozza a vérkeringést az 
adott területen, ezzel segítve a méreganya-
gok eltávolítását a szervezetből, így csök-
kentve a kellemetlen fájdalmat, viszketést.  

Garatgyulladás:
Itt a nyár, egyre többet eszünk fagylaltot, 
hideg italokat iszunk, illetve használjuk a 
légkondicionálót autóban, üzletekben, iro-
dákban. Az ilyen típusú megfázások keze-
lésére is alkalmas a lézerkészülék, hiszen 
a száloptikával a garatba is lehet világítani, 
gyorsítva ezzel a gyógyulás folyamatát.
Pácienseink arról is beszámoltak, hogy kró-
nikus fülzúgás, ill. fülgyulladás esetében is 
eredményesen alkalmazták a készüléket, a 
tünetek enyhültek, ill. megszűntek.

„39 éves vagyok, óvónő. Gyermekkorom-
tól kezdődően felsőlégúti panaszaim vol-
tak. Terhességem idején fokozódtak a tüne-
tek. A Safe Laser 30-at két héten keresztül 
napi 2x 5-5 percig használtam, a harmadik 
nap után már semmilyen nehézséget nem 
okozott a nappali orrlégzés. Nagyon meg-
lepett ez a hatékonyság, rendkívül elége-
dett vagyok az eredménnyel!” 

„D. Barbara”

Lassan, vagy nem gyógyuló bőrbetegsé-
gek, sebek, ill. fekélyek:
A sebek, fekélyek kezelésében is jelentős 
eredményt lehet elérni a készülékkel.

A fenti, széleskörű alkalmazási területek 
mellett a készülékek nagy előnye, hogy 
OTTHON használhatóak, de szükség 
esetén van lehetőség szakértő kollégánk-
kal történő EGYEDI konzultációra Szé-
kesfehérváron.

Következő cikkünkben a 808 nm-es lágy-
lézer hatásairól írunk, ami ízületi és moz-
gásszervi panaszokra, valamint visszér-
problémák kezelésére nyújt megoldást.
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Munkában a Fehérvár KC

Győzelem után jöhet a bajnoki rajt!
A Juventustól igazolt csatárt a Videoton

A Békéscsabáról igazolt fiatal hálóőr, Sipeki 
Flóra biztos benne, hogy jól kiegészítik majd 
egymást a fehérvári kapuban Herr Orsolyával

Biljana Filipovic-Bandelier (balra) góljaival, Herr Orsolya pedig bravúrok sorával járulhat 
hozzá a Fehérvár KC eredményességéhez

németH Zoltán

Gábor Péter (sárga mezben) eddigi pályafutása legfontosabb meccseként emlékezhet a walesi selejtezőre

somos Zoltán

Megkezdte a felkészülést a 2015/2016-os szezonra a 
Fehérvár KC. Bakó Botond együttese egyelőre a munka 
kevésbé látványos részénél tart, a fizikális felkészítés 
mellett azonban idővel egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak a labdás gyakorlatok. A csapat négy új játékosa 
is a kerettel készül. Az ő beépítésük meghatározó lehet 
az FKC szereplését tekintve.

A legutóbbi szezon csapatához képest 
a legnagyobb változás kapusposzton 
történt: Kiss Éva és Natasa Savko távozá-

Mozgalmas napokat él a Videoton, hiszen a Bajnokok 
Ligája után a bajnokságban is eljött a szezonrajt ideje. A 
walesi bajnokságban játszó rivális ellen 1-0-ra győzött 
Bernard Casoni csapata. Szombaton Kispesten ugyanez a 
célja. Új csatár is érkezett a keretbe a guineai Alhassane 
Soumah személyében.

Két kört kell mennie a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében a Videotonnak ahhoz, hogy 
biztosan bejusson legalább az Európa Liga 
főtáblájára. Mivel az első feladat az európai 
klubfutball szuterénjéből érkező kiscsapat 
legyűrése, úgy tűnhet, igazából majd a 
következő kör lesz a lényegesebb. De a 
héten kiderült, kár lenne ennyire előre 
gondolkozni, mert bizonyos körülmények 
között egy walesi, lelkes brigád is okozhat 
gondokat.
A Vidi ugyanis némileg átalakított 
csapattal és taktikával, amolyan „bejá-
ratós fázisban” indult neki a szezon első 
nemzetközi tétmeccsének. Ilyenkor nem-
csak az ellenfél és a külső körülmények 
(például a műfű) okozhatnak gondokat, 
hanem az összhang hiánya, a felkészülés 
utáni fáradtság is. Vagy – mint kiderült – 
egy komoly adminisztrációs hiba… Nehéz 
elhinni, de tényleg megtörtént, hogy 
„elfelejtettek” vízumot kérni a délszláv 
légiósoknak, így aztán teljesen rutintalan 
kapussal és igazi csatár nélkül vágott neki 
a walesi tartománynak a magyar bajnok. 
Szerencsére Gábor Péter, az eddig csak NB 
III-as meccseken pallérozódó kapuvédő 
megállta a helyét, a csatárokat pedig 
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sával két új hálóőr is Fehérvárra igazolt. 
Herr Orsolyát nem kell bemutatnunk a 
sportág szerelmeseinek, a sokszoros válo-
gatott, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes 
kapus lapunknak elárulta: nem gondol-
kodott sokat a fehérvári lehetőségen, 
gyorsan egyezségre jutottak a tárgyalások 
során.
„Maximalista vagyok magammal szemben, de 
ugyanez igaz a társaimra nézve is. De ez csak 
azért van így, mert szeretem elérni azokat a 
célokat, amiket kitűzök magam elé, szeretem 
újra megcélozni azokat a sikereket, amiket 

már elértem. Én ezt itt, az új klubomban 
is szeretném átélni. Hiszek benne, hogy ez 
a csapat bejut majd a legjobb négy közé a 
bajnokságban, és elér egy olyan helyezést, 
mellyel kvalifikálja magát valamelyik nemzet-
közi kupába.”
A legjobb négybe jutást és a nemzetközi 
kupaszereplés elérését „családi vállal-
kozásnak” is tekintheti Herr Orsolya, 
hiszen Fehérváron testvérével, Anitával 
szerepelhet egy csapatban.
„Nagyon jó érzés, hogy egy csapatban 
szerepelhetünk, egy célokért küzdhetünk. De 
azért az is izgalmas volt, amikor még egymás 
ellen játszottunk  – annak is megvolt a maga 
varázsa. Korábban már játszottunk együtt, 
utánpótlásban és felnőtt csapatban is, így 
nem lesz új a szituáció. Nagyon várom a 
közös meccseket, szerintem sokat tudunk se-
gíteni majd egymásnak abban, hogy a legjobb 
teljesítményt hozzuk ki magunkból!”
Herr Orsolya társa a fehérvári kapuban 
Sipeki Flóra lesz, aki Békéscsabáról 
igazolt a legutóbbi szezon hatodik helye-
zettjéhez.
„Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, 
szerettem volna magam kipróbálni egy ilyen 
szintű csapatban. Ráadásul Bakó Botonddal 
már dolgoztunk együtt, így tudom, milyen 
elvárásoknak kell megfelelnem. Herr Orsival 
remekül kiegészítjük majd egymást, mind-
ketten más-más stílust képviselünk, ez pedig 
komoly előny lehet az éles meccseken.”
A mezőnyposztokra két játékost igazolt 
az FKC. Tápai Szabina érkezése már má-
jusban biztossá vált, a felkészülés rajtja 

előtt pedig egy nemzetközileg is elismert 
balátlövő, a szerb válogatott, világbajnoki 
ezüstérmes Biljana Filipovic-Bandelier is 
csatlakozott a kerethez.
„Az első számú opció volt számomra a Fehér-
vár KC, nem volt nehéz a döntés a szerződés 
aláírása előtt. Fontos volt, hogy így közelebb 
kerülök szülővárosomhoz, Belgrádhoz, ráadá-
sul ismertem a csapatot is, korábbi eredmé-
nyeit. A magyar bajnokság erős pontvadászat, 
nagy kihívás itt szerepelni.”
Az FKC új játékosainak bőven lesz lehe-
tőségük az új társakkal való összecsiszo-
lódásra, a csapat ugyanis a felkészülési 
időszakban tizenhárom edzőmeccset 
játszik, és három tornán is elindul.

kiváltotta Gyurcsó Ádám, aki a meccs 77. 
percében szépen lőtte ki a jobb alsót, 1-0-s 
győzelemhez segítve csapatát. A The New 
Saints lelkes, rakkolós amatőr csapatnak 
tűnt, amit egy jó Vidinek simán kellene 
vernie. Reméljük, a visszavágón, jövő szer-
dán így is lesz! És akkor tényleg jöhetne 
a harmadik selejtezőkör, már valamelyik 
európai főtábláért. 

Nem kis könnyebbség, hogy Kispestre egye-
lőre nem kell vízum, így Danilovics védhet, 
Ivanovszki (vagy a felépülő Feczesin) 
támadhat, és nemcsak a visszavágón, de 
szombaton a Honvéd ellen is, ahol elkezdi 
bajnoki menetelését is a címvédő. Nem 
vár könnyű meccs a piros-kékekre, de a 
Szuperkupa-döntőn vagy a BL-selejtezőben 
látottnál hatékonyabb játékban bízunk.

A csatárkínálat mindenesetre tovább bő-
vült, mert a Juventus fiatal támadója, a 19 
éves guineai Alhassane Soumah egy évre 
kölcsönbe Fehérvárra került – ezt szerdán 
jelentették be. A jó felépítésű fiatalember 
az ifjúsági Bajnokok Ligájában már szer-
zett öt gólt korábban, meglátjuk, fehérvári 
időszakában lesz-e lehetősége a felnőttek 
között is megtenni. 
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kaiser tamás

Nem kell magyarázkodni

Azt szokták mondani, a győzelmet nem 
kell megmagyarázni. Ezzel magam is 
egyetértek. Épp a napokban kellett megy-
győznöm valakit arról, hogy mindegy, 
milyen játékkal eredményes a Dárdai 
Pál vezette válogatott, a lényeg, hogy 
versenyben vagyunk az Eb-részvé-  
telért. Ugyanígy az is teljesen mindegy, 
hogy kedden mennyire volt szörnyű a 
The New Saints–Videoton Bajnokok 
Ligája-selejtező. A lényeg, hogy Gyurcsó 
bevágta, és ezzel közel került a harmadik 
körhöz a csapat. Az pedig nézőpont 
kérdése, hogy örülünk-e annak vagy sem, 
hogy a Vidi csatár nélkül és debütáló 
kapussal győzött 1-0-ra walesi-angol 
ellenfelének otthonában.
A következő kérdés már nem ennyire vi-
dám. Hogyan fordulhat elő egy profizmu-
sát tekintve igazi európai egyesületnél, 
hogy nem sikerül elintézni három játékos 
vízumát? Ehhez állítólag nagyjából öt 
napra lett volna szükség. Labdarúgásunk 
sajnos nem áll olyan fényesen, hogy egy 
walesi együttesre csak legyintsünk, és azt 
mondjuk: ezeket a fakó is megveri! Ne 
feledjük: Wales jelenleg tizedik a FIFA 
világranglistáján! Így aztán még inkább 
felelőtlenségnek tűnik az, ami történt, 
de ez most már mindegy. A Vidi nyert 
1-0-ra, ez a lényeg, a győzelmet nem kell 
megmagyarázni. De minden mást igen!

Fehérváron menetel az U20-as kosárválogatott

Perl Zoltán (pirosban) eddig egyértelműen a kontinenstorna legjobb játékosa. A csoportmeccse-
ken 26,3 pontot átlagolt, majd a macedónoknak is bevágott 26 pontot.

németH Zoltán

Úgy tűnik, szerencsét hoz a magyar U20-as fiú 
kosárlabda válogatottnak a fehérvári Vodafone 
Sportcsarnok. A B Divíziós kontinenstornán 
első öt mérkőzéséből négyet is megnyert Pór 
Péter együttese, így már csak egy lépésre van 
az elődöntőtől.

Nagyon magabiztosan kezdte a 
magyar U20-as fiú kosárlabda válo-
gatott a székesfehérvári B Divíziós 
Európa-bajnokságot: Pór Péter 
együttese az első csoportmeccsen 
100-35-re nyert a lelkes, de tudásban 
jóval alacsonyabb szintet képviselő 
Moldova ellen. A folytatásban a leg-
erősebb riválisnak számító svédek 
ugyan 61-52-re nyertek fiataljaink 
ellen, ám az albánok 81-52-es és a 
szlovákok 101-85-ös legyőzésével 
javított nemzeti együttesünk. A 
csoportot végül három sikerrel és 
egy vereséggel a második helyen 
zárta a magyar gárda, így bejutott 
a feljutásért küzdő legjobb nyolc 
együttes közé.
„A szlovákok ellen egy perccel a vége előtt 
még nyolcpontos hátrányban voltunk, 
innen egyenlített, majd a hosszabbításban 
fordított a csapat. Ez mutatja a társaság 
tartását, akaraterejét! Ez már jellemző 
volt a felkészülési időszakban is: június 
eleje óta együtt, egymásért küzdenek, 
hajtanak pályán és azon kívül is. Ennek 
nagy szerepe van abban, hogy sikerült be-
jutnunk a legjobb nyolc közé.” – értékelte 
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Már kapható az őszi bérlet a bajnokcsapat mérkőzéseire!
Az őszi bérlettel nem csak kedvezményes áron tekinthetik meg 
a Vidi hazai mérkőzéseit, de további előnyökhöz is juthatnak 
szurkolóink.
Az OTP Bank Liga lebonyolítása megváltozott a korábbi 
évekhez képest: az eddigi 16 csapat helyett 12 szerepel az él-
vonalban, és minden csapat három meccset játszik egymással, 
vagyis 33 fordulós lesz a bajnokság. A Ligakupa megszünte-
tésre került.

Hajrá, Vidi!

Július 20-án felszabadulnak a foglalt helyek, így lehe-
tőség lesz bármelyik szabad helyre bérletet vásárolni.

Elővásárlási kedvezmény Bajnokok Ligája jegyvásárláskor

Tavaszi és már az új, őszi szezonbérlettel rendelkező szurkolóink is 20% 
kedvezménnyel vásárolhatják meg belépőjüket a 2015. július 22-én, 
20:30-kor megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája selejtezőmérkőzésre. 
Egy bérlethez egy jegyet tudunk kedvezményesen biztosítani, a jegy a 
bérlettulajdonos nevére szólhat kizárólag. Ezt a kedvezményt kizárólag 
a piac téri VidiShopban (H-P 9.30-tól 12.30-ig, 13.00-17.00-ig), illetve 
a Sóstói Stadion főpénztárában (minden csütörtökön és pénteken 15-
től 18 óráig) lehet igénybe venni.

Jelentős kedvezmény a jegyárakhoz képest

A fedett MOL-tribünre 7200 forintért, az I-J szektorokba pedig már 
3300 forintért juthatnak hozzá szurkolóink a kedvezményes bérlethez, 
míg gyermekbérletet továbbra is mindössze 500 forintért vásárolhat, 
klubkártya kiváltása nélkül!
További információk és részletek a www.vidi.hu/berlet oldalon olvas-
hatók. 

Az őszi bajnoki fordulók során szinte minden riválisunk ellátogat 
a Sóstói Stadionba, így az egyik legizgalmasabb őszi szezon elé 
néz a Videoton FC! A 2014-es és a 2015-ös Magyar Kupa-győz-
tes Újpest illetve Ferencváros, a 2014-es magyar bajnok DVSC, 
valamint az utóbbi években folyamatosan a dobogóért küzdő 
DVTK együttesét is Sóstón látjuk vendégül az őszi szezonban.
Az előző szezonra érvényes tavaszi bérlettel rendelkező szurkoló-
ink természetesen most is elsőbbséget élveznek az őszi bérlet meg-
vásárlásakor. Tavaszi bérleteseink július 17-ig (pén-
tek délutánig) a VidiShopban és a Sóstói Stadion 
főpénztárában vásárolhatják meg szezonbérletüket 
a már megszokott helyükre, amelyhez a tavaszi bér-
let bemutatása is szükséges, így kérjük, ne felejtsék el 
azt magukkal hozni. A nem foglalt helyekre ebben 
az időszakban is lehet bérletet vásárolni. 

a torna első felét Pór Péter szövetségi 
kapitány.
A legjobb nyolc között újabb csoport-
kör vár a magyar fiatalokra, akik a 
svédek mellett (a két csapat magával 
vitte az egymás elleni eredményt) a 
macedónokat és a fehéroroszokat kap-
ták riválisként. Elsőként a macedó-
nok ellen lépett pályára a válogatott, 
mely az első félidő után ugyan még 

egypontos hátrányban volt, de a har-
madik negyedben az ismét remeklő, 
ezúttal 26 pontot szerző Perl Zoltán 
vezetésével fordított. A magyar csapat 
lendülete kitartott a végső dudaszóig: 
nemzeti együttesünk 63-54-re nyert, 
így a csütörtöki, fehéroroszok elleni 
találkozóra már úgy készülhet, hogy 
amennyiben nyer, úgy elődöntős az 
Európa-bajnokságon!
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. július 18-tól július 24-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 7. 18. 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! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Szabó-Bakos Zoltánné

11:20 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Szabó	Lajos

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Stefkó	

Krisztina. Vendég: 
Csetényi Attiláné

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Borombovits Magdolna

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

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Látrányi	Viktória.	Vendég:	
Hankusz Kálmán

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

sorozat 29-30. rész (12)  
16:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	5.	rész.

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely. Vendég: 
Szauter Ákos

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

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	halottak	

meséi – am. sorozat (12)  
20:50 Katonazenekari Fesztivál
	 Összefoglaló	a	II.	Fricsay	

Richárd	Regionális	
Katonazenekari 
Fesztiválról.

22:30 FehérVászon – 
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 7. 19. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely. Vendég: 
Szauter Ákos

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Stefkó	

Krisztina. Vendég: 
Csetényi Attiláné

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Borombovits Magdolna

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

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

sorozat 31-32. rész (12) 
16:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	6.	rész.

17:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából
17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kovács	György
18:30		A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	

maffia	szeretője	–	
am. sorozat (12)  

20:50 Budapest Honvéd FC 
– Videoton labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:30 FehérVászon – ismétés
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek 

2015. 7. 20. Hétfő

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45	 Épí-Tech	Magazin	

– ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kovács	György

17:00	 Épí-Tech	Magazin	
- ismétlés

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

Vendég: Nagy Károly
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	 II.	Fehérvári	Ifjúsági	Feszt
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek 

2015. 7. 21. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Nagy Károly

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

Viktória. Vendég: 
Pallag Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek

20:20	 Art	Cafe	Fehérvár
21:10	 Bringafieszta
21:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Fény	utca
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 7. 22. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Pallag Zoltán

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

Marietta. Vendég: 
Milosev Stela

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

21:10	 III.	Csíki	Versünnep
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 7. 23. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Milosev Stela

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

Szilvia. Vendég: Cser-
Palkovics	András

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

21:10	 Tolcsvay	Béla,	„Az	
énekmondó táltosember”

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 7. 24. pénTeK

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 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendég: Cser-
Palkovics	András

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

21:10	 Székelyföldi	verstábor
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés  
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 23. 18:05 Fehérvári beszélgetések. Műsorvezető: Schéda Szilvia. Vendég: Cser-Palkovics András


