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Készülődés a Szent Korona alatt
11. oldal

Tankönyvek – az első
szállítmány
2. oldal

Zsúrral ünnepelt a Koronás
Park
4. oldal

Határzár – megyei rabok
készítik a kerítést 23. oldal

A C-pályán a Volán
30. oldal
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Tankönyvek – az első szállítmány

Az előre meghatározott ütemterv szerint,
augusztus 3-án, hétfőn rendben megkezdődött
az iskolákba a tankönyvek kiszállítása. Az országban az első szállítmány Fehérvárra, a
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskolába érkezett meg a
kora délelőtti órákban a hét első napján.

A zöld postáskamion a székesfehérvári iskola udvarára parkolt,
hogy megszabaduljon a nehéz raklapoktól, melyekre az első tankönyvcsomagot halmozták. A Kodály
Zoltán Iskola padjaiba félezernél is
több diák ül szeptemberben, nekik
már biztosan lesz miből tanulniuk.
A korábbi években előfordult, hogy
néhány könyv csak év közben
érkezett meg, bár valószínűleg a
nebulók ezt nem igazán bánták.
Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért felelős államtitkára az
első tankönyvcsomag megérkezését
követő sajtótájékoztatón kiemelte: a
tankönyvek megfelelő minőségben
készültek el, az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet jóvoltából több
modern könyvvel egészültek ki, továbbá idén négy térkép ingyen érkezik a gyerekekhez. A megrendelt
könyvcsomagok határidőre eljutnak
az iskolákba. „A folyamat, amely a
rendeléstől egészen a gyártásig tartott,

előre meghatározott ütemben, az előre
meghatározott számok szerint zajlott.
Így jól láthattuk azt, hogy a nyomdai
munkálatok is határidőre elkészültek,
befejeződtek. A Kello raktáraiban
határidőre ott lehetett valamennyi
tankönyv, ami az iskolákba történő
kiszállításhoz szükséges. Augusztus
3-tól 25-ig valamennyi tankönyvnek,
valamennyi általános iskolába meg kell
érkeznie.” – hangsúlyozta az államtitkár. Székesfehérváron szeptemberben mintegy 15 ezer diák kezdi
meg a tanévet alap- és középfokon.
Brájer Éva, a város alpolgármestere

Idén 12 millió 200 ezer tankönyvet rendeltek meg az iskolák, közel 12 milliárd
forint értékben, ezek mintegy 12 500
raklapon férnek majd el. Naponta 300
iskola kapja meg tankönyvcsomagját
országszerte a Magyar Posta jóvoltából.
Pótrendelésre augusztus 21-től van
lehetőségük az intézményeknek,
akkortól küldhetnek visszárut is a
könyvtárellátónak, a pótrendeléseket
szeptember végéig leszállítják.
hangsúlyozta, az önkormányzat az
oktatási intézmények fejlesztésére
az idén csaknem 700 millió forintot
fordít. „Állami segítségnyújtásképpen
Erzsébet-utalvány keretében augusztus és november hónapban kapnak a
családok 5800 forintot alkalmanként.
Azt gondolom, hogy ez, főleg most,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottságának 556/2015. (V. 28.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:
Cím
(Székesfehérvár)

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
– induló ár (Ft/hó)

Jókai utca 5.
fsz. 3.

44

2

komfortos

33 000,35 100,33 750,-

Széchenyi út 27.
IV/1.

52

2

összkomfortos

Sziget u. 25.
I/3.

50

2

összkomfortos

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén
bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100 000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző családtagokat figyelembe véve legalább 75 000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)
4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó hozzátartozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben
nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)
5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozónak Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított
gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint
közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30%-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező hozzátartozó 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni
azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása
nincs.

fotó: Simon Erika

Szabó Petra

Megkezdődhetett a szortírozás, tanévkezdésre összeállnak a tankönyvcsomagok

az augusztusi hónapban nagyon nagy
segítség, hiszen ezeket a családokat
– az anyagi terhet tekintve – különböző mértékben érinti a tanévkezdés.
A gyerekek 82 százaléka étkezik az
adott oktatási intézményben, közülük
mintegy 30 százalék támogatott
étkeztetésben részesül. Szeptembertől
a másik kiskorú gyereket is nevelő
szülők – jövedelmi helyzetüktől függően – teljes étkezési díjmentességet
kapnak az óvodás vagy bölcsődés

Ülnököket választhat Székesfehérvár
Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakra tűzte ki
a bíróságok ülnökeinek soron kívüli választását.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra négy fő ülnököt választhat.
A jelölések benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 12 óra. A
jelöléshez szükséges nyomtatványok
és elfogadó nyilatkozatok letölthetők
a város hivatalos honlapjáról, a szekesfehervar.hu oldalról.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság
ülnökeit elsősorban a munkavállalók és
munkaadók érdek-képviseleti szervei
jelölik. Ülnöknek az a harmincadik
életévét betöltött magyar állampolgár
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.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

választható meg, aki még nem múlt el
hetven éves, nem áll cselekvőképességet
érintő gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodájában (Városház
tér 1. I. em. 41-es szoba) valamint a
város honlapján az ülnökök jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó
tájékoztató megismerhető. Ugyancsak a közgyűlési irodán vehető át és
nyújtható be a jelöléshez és a jelölés
elfogadásához szükséges nyomtatvány.
A jelöléssel kapcsolatban felvilágosítást Laczi Zoltán irodavezető és Farkas
Katalin ügyintéző adhat az 537-135,
537-649-es telefonszámon.

FESTMÉNYVÁSÁR

Felsővárosi Közösségi Ház
Székesfehérvár, Havranek u. 27.
Augusztus 13. csütörtök 11-19-ig
Augusztus 14. péntek 9-16-ig
Közel 250 db festményből választhat,
12 havi kamatmentes részletre,
készpénzes vásárlás esetén minden
festmény 30-40% ENGEDMÉNNYEL!

9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről
letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

gyerekük után. Ez a bölcsődések és
óvodások 90 százalékát érinti majd
a városban” – mondta Braájer Éva
alpolgármester. Ez azonban nem
alanyi jogon jár, a szülőknek érdemes utánajárni a teendőknek.
Újdonság, hogy idén nem
augusztus 15-ig kell kifizetni a
tankönyveket, hanem az átvételt
követően szeptember 15-én,
valamint három évfolyam nebulói
ingyen kapják a köteteket.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

A+B Galéria Pécs

Tel./Fax.: 72/781-260, 06-70/771-6654

www.apluszbgaleria.hu

Utazásszervező: www.szekelyerno.hu
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Székesfehérvárra jöhet a Corvinus
Bácskai Gergely
Az Alba Regia Műszaki Kar létrehozásával
sikerült kielégíteni a cégek igényeit a műszaki,
mérnöki munkaerő tekintetében, azonban a
humánerőforrás szakemberek, nemzetközi ügyintézők, közgazdászok képzése terén még vannak
hiányosságok, ezt szolgálnák a Corvinus Egyetem
fehérvári kihelyezett képzései.

„Az ország második legfejlettebb
városa Székesfehérvár, viszont
nincs olyan mértékű felsőoktatási
rendszere, mint Győrnek, Miskolcnak vagy Debrecennek. A főváros
közelsége, egyik oldalról előny, a
másik oldalról hátrány lehet a város
számára, hiszen Fehérvárról nagyon
egyszerű eljutni Budapestre tanulni, és utána ott is lehet maradni
dolgozni. Pedig a fehérvári gazdasági környezet azt igényelné, hogy
legyenek hosszú távon szakemberek
a városban.” – fogalmazott Palkovics László, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának felsőoktatásért
felelős államtitkára.
A vállalatoknál a mérnökökön
kívül szükség van humánerőforrás szakemberekre, nemzetközi
ügyintézőkre, közgazdászokra, amit
jelenleg nem tudnak helyi képzéssel
kielégíteni, ezért kezdődtek meg a
tárgyalások a Corvinus Egyetemmel.
Az egyetem vezetői úgy gondolták,
hogy ez egy működőképes modell le-

het, hiszen a Corvinus Egyetemnek
a brand-je elegendő lehet arra, hogy
Budapesttől fél óra autóútra lévő,
szép, élhető városban ugyanezt a
képzést létre tudja hozni.
A Corvinus fehérvári indulásának
2016 szeptembere látszik reálisnak
– válaszolta Cser-Palkovics András
polgármester a Fehérvár Médiacentrum kérdésére. „Ez egy nagy
jelentőségű lépés Fehérvár felsőoktatásának és gazdaságának fejlesztésében, valamint a közösségépítés
tekintetében. Ebben a pillanatban az
ország egyik, ha nem a legerősebb
egyeteméről és a legkurrensebb
szakokról van szó. A közeledés a
fehérvári gazdasági és ipari erőinek
elismerését is jelenti az állam illetve
a Corvinus Egyetem részéről.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara jó eredményekkel
indulhatott el, főleg a duális képzés
tekintetében, hiszen a város erős
partnerévé vált az Óbudai Egyetemnek. „Hasonlóan erős partnerei
leszünk a Corvinusnak is. Nem
véletlen, hogy maga az egyetem
jelezte azt, hogy érdekelné ez a
székesfehérvári lehetőség. Nyilván
a következő hetekben még sok
dolgot kell megtárgyalnunk, valamint meg kell állapodnunk például
az infrastruktúra és egyéb más,
lényegi kérdésekben is. Ez azonban
azt jelentheti, hogy mind műsza-

TÁJÉKOZTATÓ
Székesfehérváron – a tulajdonosi közösség döntésének megfelelően – 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 szerződés alapján végzi a készülékek felszerelését, működteti, karbantartja
azokat, elvégzi az időszakos ellenőrzéseket, leolvassa és kiértékeli a
költségmegosztók adatait és kiszámítja a fűtési díjmegosztási arányokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségmegosztással kapcsolatos 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 felelősségét, 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. szolgáltatását.
Széphő Zrt.

ki, mind gazdasági, pénzügyi,
adott esetben kommunikációhoz
kapcsolódó képzések tekintetében
az ország legerősebb képzései valósulhatnak meg Székesfehérváron.”
– hangsúlyozta Cser-Palkovics
András.
Palkovics László szerint azokat
a képzéseket indítanák el Fehérváron, amelyek a leginkább
kötődnek a reálgazdasághoz. Olyan
szakterületeken szerezhetnének
a diákok diplomát városunkban, amelyekre a vállalatoknak
a legnagyobb szükségük van, így
például a pénzügy-számviteli, kontrolling, gazdálkodás-management,
humánerőforrás-management és
nemzetközi tanulmányok területén.
„Célunk az, hogy 2016. szeptemberétől a kihelyezett képzés már
meginduljon. Tulajdonképpen
minden feltétel adott. A Corvinus
Egyetemre a képzések akkreditáltak,
így csak a székesfehérvári akkreditációt kell megtenni. Az infrastrukturális helyzet Székesfehérváron
kifejezetten jó, hiszen részben az
önkormányzathoz, részben pedig a
Nyugat-Magyarországi Egyetemhez
tartozó megépített campus van,
oktatási épülettel és kollégiummal,
amely biztosítja azokat a feltételeket,
amelyek kellenek a kihelyezett
képzés megkezdéséhez” – mondta
Palkovics László államtitkár.
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Nagy Zoltán Péter

A bevándorló hazajön
Nekem épp úgy, mint sok magyar
apának nem esett jól, amikor fiam
bejelentette, hogy az egyetem után elmegy Nyugat-Európába, mert itt nem
látja a jövőt biztosítva. Hazudnék, ha
azt mondanám, meg sem próbáltam
itthon tartani, de az reménytelennek
tűnt. Lakást, autót, egzisztenciát nem
ígérhettem, csak azt, hogy itt itthon
van, amíg otthon érzi magát. Csábító
ajánlattal találták meg, aminek lehet,
hogy magam sem álltam volna ellen,
legfeljebb a tapasztalatok tartottak
volna magyar földön. Hatékony
érvek híján nem volt mit tennem,
segítettem, amiben tudtam, hogy odakinn minél könnyebb legyen a kezdés
Minap rám telefonált, hogy valaki
hazahívta az ünnepek idejére egy
olyan munkára, amiben már tavaly
is volt része. Meg is jegyeztem, hogy
az jó, mert legalább hazalátogat,
amire fiam ezt mondta: ha már
hazamegyek, akkor maradnék is, aztán megcsinálnánk a szobámat, meg
segíteni tudnék a húgoméban is...
Nem hittem a fülemnek, hova lett a
korábbi elszántság?! Nem faggattam,
mert nekem ennyi elég volt! Lehet
az a nyugat bármi gazdag is, de a
fiam ott csak bevándorló, ide viszont
hazajön!

FehérVár
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Zsúrral ünnepelt a Koronás Park
Gáspár Péter

A Koronás Park egyéves évfordulóján
hamisítatlan születésnapi zsúrral ünnepeltek a
résztvevők.

A park ingyenesen látogatható, az
év minden napján várja a játszani
vágyókat, akik között bizony nem
csak a legkisebbek fordulnak elő.
A tinédzser korosztály is előszeretettel tölti itt az iskola utáni szabad
óráit. Idén tavasszal már felfedezték a parkot az ország más részeiben is, rengeteg osztály, kiránduló

csoport érkezett Székesfehérvárra,
így gyaníthatóan ez az érdeklődés
a továbbiakban még fokozódni
fog. Rendkívül népszerűek a
születésnapi programok, rengeteg
székesfehérvári család választotta
már a gyerekzsúr helyszínének a
Koronás Parkot, ahol a gyerekek
koronával és palásttal ünnepelték
meg a nagy napot.

fotó: Simon Erika

Kinect játéksarok – a központi épületben
kialakított interaktív játéksarok is segíti
Székesfehérvár középkori történelmének
megismerését. Egy alak- és arcfelismerő rendszerrel lehetővé válik, hogy
a játékos digitális jelmezbe bújva saját
mozgásával bekerülhessen a koronázás
és a középkori csata világába.
A látogatók száma már a 237 ezret is meghaladta

A Koronás Park egyéves születésnapját színes, változatos programokkal, tortával és a Makám
együttes koncertjével tették
feledhetetlenné a szervezők.
Délelőtt születésnapi játszóházban készíthették el a gyerekek

a mulatság kellékeit, majd a
Középkori Kaszinóban is próbára
tehették a szerencséjüket. Az
egész napos családi program
egyik legnépszerűbb pontjának a
több mint 300 szeletes, négyszintes torta számított, amely

Trüffel, Mozart, Sacher és Eszterházy ízesítést kapott.
Az évfordulón Székesfehérvár
polgármestere köszönetét fejezte ki
a Koronás Park munkatársainak, akik a Városgondnoksággal közösen mindent megtettek
annak érdekében az elmúlt egy
évben, hogy a gyerekek ilyen
szép környezetben jól érezhessék
magukat. Cser-Palkovics András
elmondta, hogy a terület tovább
szépült az elmúlt időszakban, és a
jövőben is folytatódnak a fejlesztések. A Csónakázó-tó partján
tavaszra elkészült az új szálloda,
valamint a közeljövőben átadják
az új kosárlabda edzőközpontot is.
Mindezek után a Liget sor felújítására is sor kerül, amelynek már
az előkészítése zajlik.
Az itt dolgozók fáradhatatlanul
készítik a középkort idéző legkülönfélébb játékokat és foglalkozásokat,
de rendhagyó történelem órán is
részt vehettek idén a kisiskolások,
melyen a középkori élettel és a
találmányokkal ismerkedhettek.
A Koronás Park népszerűségének
titka a rendkívül változatos játék
kínálatban, a jól kialakított, barátságos terekben és abban a hangulatban rejlik, amely a történelmi hagyományokban gyökerezve átszövi a
mai gyerekek játékát.

mrm.kormany.hu

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel negyedével
csökkent. Ma már nálunk a második legolcsóbb a gáz
ára az Európai Unióban. A rezsicsökkentéssel a családok
évente átlagosan közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.
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A viharban megsérült autók után
nem fizet a biztosító?

Kis hírek
Kerékpárút a Sóstó Ipari Parkban

Mintegy 200 millió forintos támogatást
nyert el Székesfehérvár Önkormányzata kerékpárút – hálózatának fejlesztésére a Japán utca – Amerikai fasor Holland fasor mentén. A projekt célja,
hogy a 8. számú főúttal párhuzamosan
gyalogos és kerékpárutat alakítsanak
ki mintegy 1880 méter hosszon.
A megépülő kerékpárúttal biztosítják
a Sóstó Ipari Park megközelítését és
hálózati kapcsolat jön létre a már
meglévő bicikliutak között is.

Heiter Dávid Tamás

A Gánts Pál utcában található társasház
tetőszerkezetének helyreállítási munkálatai
akár napokon belül elindulhatnak. Azonban úgy
néz ki, a viharban megsérült autók után nem
fizet a biztosító.

Jelentkezés a lecsófesztiválra

fotó: Kiss László

Mint ahogy arról korábban
beszámoltunk, a július eleji vihar
jelentős károkat okozott a Gánts
Pál utcában található társasházban.
1300 négyzetméternyi felületről
vitte le a szél a tetőhéjazatot. A
kárszakértő július 13-án érkezett
meg. Azon a héten, a helyszínen
mérték fel az épületben, a tetőtérben és a lakásokban keletkezett
sérüléseket. A szakértő akkor kiemelte, hogy a társasház méretéhez
képest jelentős a rongálódás.
A szerkezeti károsodásokat 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. Tájékoztatása szerint már több árajánlatot is
kaptak, amiket továbbítanak a biztosítóknak, és a kivitelezési munkák
napokon belül elindulhatnak.
Augusztus végére, szeptember
elejére a tetőhéjazat helyreállítá-
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Napokon belül elkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok

sa be is fejeződhet, de ezzel még
nincs vége a munkának, hiszen
ezt követően a lakásokon belüli
javításoknak állnak neki, ugyanis
sok tetőtéri lakás beázott.
Csárádi László szerint, amikor
leadta a biztosítónak a kárbejelentést, akkor százötvenmillióra
becsülte a károkat, ám ha a
gépkocsikat is beleszámítja, akkor
a kétszázmillió forintot is meghaladhatja. Viszont ekkora összegű

kárnak a kifizetésére nincsen berendezkedve a társasház. Ha a biztosító megszabja, meddig hajlandó
fizetni, akkor szívesen fogadnának
akár országos segítséget is. Nagy
problémát okoz, hogy a gépjárművekben keletkezett károkat nem
akarja kifizetni a biztosító, pedig
van olyan lakó, akinek kettő autója
is összetört, amikor a szél által
leszakított tető ráesett – emelte ki a
közös képviselő.

Elindult a jelentkezés a XI. Fehérvári
Lecsófőző Vigasságra. A Fehérvári
Programszervező Kft. augusztus
31-ig várja a csapatok nevezését a
főzőversenyre. Idén már több mint
hatszáz bogrács alá raknak tüzet
a baráti társaságok és munkahelyi kollektívák. Érdemes időben
jelentkezni, hiszen a főzőverseny
rendelkezésére álló terület véges.

Szombaton
nem lesz hivatal

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkanap-áthelyezés
miatt módosul a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása. Augusztus 8-án, szombaton a hivatal zárva tart. Hétfőtől
ismét a megszokott rend szerint fogadják az ügyfeleket.
A Polgármesteri Hivatal köszöni a
lakosok megértését és türelmét!

A Fehérvár Televízió műsora 2015. augusztus 8-tól augusztus 14-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

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

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed
19:50 Trópusi hőség – Elhagyatva
Képes hírek – benne
– am. sorozat (12)
minden egész órakor
20:50 Bringa Fieszta
a Híradó ismétlése
Országos kerékpárverseny
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Kincsesbánya térségében.
Képes hírek – benne
21:10 Fehérvári Kulturkorzó 2015
minden egész órakor
1-2. rész
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:20 Napi színes – ismétlés
22:30
FehérVászon – filmes magazin
Bajnokok városa – ismétlés
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Fehérvári beszélgetések
23:20 Képes hírek
– ismétlés

2015. 8. 8. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Smohay András
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendégek: Zángó
Zoltán és ifj. Zángó Zoltán
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Igari Antal
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Köztér – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Somos Zoltán. Vendég:
Fidel László
Napi színes – ismétlés
Kincsesláda – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
Napi színes – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Újrakezdés – olasz
sorozat 41-42. rész (12)
Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat. 11. rész.
A Fehérvár Televízió
archívumából
Kincsesláda
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Molnár Ferenc
A Fehérvár TV archívumából

2015. 8. 9. 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: Vakler Lajos.
Vendég: Molnár Ferenc
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendégek: Zángó
Zoltán és ifj. Zángó Zoltán
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Somos Zoltán. Vendég:
Fidel László
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 43-44. rész (12)
16:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat. 12. rész.
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lucilla Olivieri
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Gyémántkert
– am. sorozat (12)
20:50 Videoton FC – Ferencvárosi
TC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 FehérVászon – ismétés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 8. 10. 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 Üzleti negyed - 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:
Lucilla Olivieri
17:00 Üzleti negyed - ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Novák Zsuzsa

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Aqvital FC Csákvár –
Soroksár. Labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 11. Kedd

00:00
07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15

20:20 Art Cafe Fehérvár
Beszélgetések az
augusztusi fehérvári
programokról.
20:45 Bringa Fieszta
Országos kerékpárverseny
Kincsesbánya térségében.
21:00 III. Csíki Versünnep
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 12. Szerda

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
10:45 Paletta – ismétlés
Jó estét, Fehérvár!
11:15 A Fehérvár TV archívumából
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
Agrárinfó – ismétlés
minden egész órakor
A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler Lajos.
a Híradó ismétlése
Vendég: Pati-Nagy Bence
Fehérvári beszélgetések
17:00 Paletta – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
17:50 Napi színes
Viktória. Vendég:
18:00 Hírek
Novák Zsuzsa
18:05 Fehérvári beszélgetések
Agrárinfó – ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Esti mérleg – ismétlés
Péter. Vendég: Dezső Tibor
Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
Hírek
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Vendég: Pati-Nagy Bence 19:45 Bajnokok városa –
Sportmagazin
A Fehérvár TV
20:15 Hírek
archívumából
20:20 Art Cafe Fehérvár
Jó estét, Fehérvár!
Beszélgetések az
Paletta – Kulturális
augusztusi fehérvári
magazin
programokról.
Hírek

20:45 Nyári színház:
Balfácánt vacsorára!
Nyári zenés színház a
Pelikán udvarban.
21:00 V. Székelyföldi Verstábor
Versek, irodalom és
fiatalok. Dokumentum film
a 2015-ös székelyföldi
verstáborról.
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 13. Csütörtök
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 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Dezső Tibor
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: Silye Sándor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – magazin
20:15 Hírek
20:20 Art Cafe Fehérvár
Beszélgetések az
augusztusi fehérvári
programokról.

20:45 Nagyasszonyok
Benne: Sárvári Józsefné
Vázsnok, Máder
Lászlóné Bodajk
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2015. 8. 14. Péntek
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 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: Vakler Lajos.
Vendég: Silye Sándor
17:00 Együtt – magazin
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
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Art Cafe Fehérvár
Beszélgetések az
augusztusi fehérvári
programokról.
20:45 Fehérvári Kultúrkorzó
2015
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 9. 20:50 Videoton FC – Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

FehérVár
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Kultúra

2015. augusztus 6.

Mesterség fortélyai – bútorfestő
Vakler Lajos

A bútorfestés hazánkban az egyik
legősibb hagyomány. Az évszázados motívumrendszer, nemcsak
a polgári lakások és falusi házak
bútorzatát tette szebbé, templomaink egy részének berendezése
is az egykori mesterek munkáját dicséri. A festett bútor, mint
díszítő elem, mára ugyan kiment a
divatból, értékét kevéssé becsülték
meg, azonban a hagyományokat
őrző népi iparművészek ma is
tanítják és terjesztik a magyar
népi kultúra egyik legjelentősebb
ágának mesterfogásait. A székesfehérvári Mesterségek Háza kilenc
évvel ezelőtt azt tűzte ki célul, hogy
először helyi, majd regionális, most
pedig már országos szinten segítse

Vakler Lajos

fotó: Kiss László

Immáron kilencedik alkalommal hirdette meg
hagyományos nyári táborait a Mesterségek
Háza. A résztvevők hétről-hétre más kézműves
mesterségekkel ismerkedtek meg. Az elmúlt
héten szakavatott népi iparművészek segítségével a bútorfestés technikáját sajátíthatták el.

A Mesterségek Házában szorgos munkával mélyednek el a résztvevők a bútorfestés tudományában

a bútorfestés túlélését. Székesfehérvár az élen jár ebben a
munkában. A Rácz utcai alkotótá-

bor szakmai vezetője, Áment Éva
igyekszik minden évben tartalommal megtölteni ezt a hetet.

„A bútorfestés természetesen változott,
sőt, hosszú ideig gyakorlatilag nem is
igazán volt divatos, merthogy annak
idején a festett bútorok időszakából
lecserélték az emberek a bútoraikat.
Többek között az ilyen alkalmak, mint
ez a mostani bútorfestő tábor is kitűnő
helyszín és alkalom arra, hogy ezekben
a hagyományos magyar kincsekben
kutakodjunk, megismerjük, gyakoroljuk,
és egyáltalán felhasználjuk különböző
formákban. Itt a táborban azt tűztük ki
célul ebben az évben, hogy a gömör-torna vidék festett templomaiból merítkezünk, hiszen Magyarországnak van
egy gyönyörűséges temploma, például
a Szentsimoni, amelynek 1650-ben
készült el a festett kazettája, egyedülálló,
tehát a legrégebbi festett templomunk,
nagyon szép, nagyon minőségi. Úgy
gondoltuk, hogy ebben a táborban ezt a
hihetetlen precíz, komoly magas szaktudással készült kazettát, kazettás mennyezetet fogjuk feldolgozni. A célunk
az, hogy az alkotók az itt megszerzett
tudást később használati tárgyaikon is
alkalmazni tudják, tehát a saját lakásuk,
környezetük díszítésének javára váljon
a táborban elsajátított tudás.”

Harmonia Albensis 2015

fotók: Simon Erika

Kilencedik alkalommal rendezik meg Székesfehérváron a Harmonia Albensis templomi
koncertsorozatot. A Somorjai Ferenc által
megálmodott koncerteken ez évben is nagy ívű
programok várják a klasszikus zene kedvelőit.

rengeteget dolgoztak együtt. Volt
olyan külföldi út, hogy mind a négyen
mentünk, apák és fiak, úgyhogy az
én első emlékeim ide nyúlnak vissza.
Ez a jó kapcsolat most megújul ezen a
koncerten.”
Major István, aki jelenleg az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar Igazga-

A családi hagyomány kötelez – Tóka Ágoston és Major István művészi hitvallása is közel áll
egymáshoz

több mint egy évtizede életre hívta
az egykori ifjúsági zenekar tagjaiból
ezt a formációt. Hangversenyükön a

fúvószene népszerű dallamai mellett
elhangzott a nemrégiben született
hivatalos Székesfehérvár fanfár is.

Az áhitat csendjét a Harmonia Albensisen felváltja a templomi muzsika fensége

A Szent Imre templom vendége, Johann Sebastian Bach születésének
330. évfordulóján Tóka Ágoston,
Junior Príma-Primissima- díjas
orgonaművész és Ifj. Major István
csellóművész voltak. A nagy
ívű előadáson a templomi zene
óriásának maradandó műveit
hallhatta a nagyszámú közönség.
Tóka Ágoston számára különleges
kihívás fellépni szülővárosában,
ahol ráadásul mindezt gyermekkori
barátjával teheti.
„Maradi barátság, ami összefűz
bennünket nagyon sok év óta. Az
édesapáink is nagyon jó barátságban
vannak, ugyanis a zeneiskolában

tója, megnövekedett feladatai
ellenére megmaradt koncertező
muzsikusnak és semmiképpen
nem szakít a hagyománnyal.
„A mi kapcsolatunk, családi kapcsolat
is egyben, és nagyon nagy öröm volt
látnom, ahogy Ágoston a kisgyerekből
egy kész orgonaművésszé, nagyon
nagy sikerű orgonaművésszé nőtte
ki magát, versenyről versenyre jár,
és hozza az eredményeket, úgyhogy
nagyon örülök, hogy vele játszhatok.”
A Harmonia Albensis második
előadásán a székesfehérvári Corpus
Rézfúvós Kvintettet hallhattuk a
Szent Imre templomban. Hámori
János, a zenekar vezetője volt az, aki

A Corpus Rézfúvós Kvintett méltó módon képviseli a székesfehérvári fúvószene hagyományait
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75 éves lenne... – Emléksorok Bella Istvánt idézve
A Hetek elnevezésű költői csoportosuláshoz tartozó alkotó a
legújabb magyar irodalom különösen kiemelt teljesítményét
hozta létre a hatvanas évekbeli jelentkezéstől egészen
a közelmúltig. Azt a lírai utat járta Ágh Istvánnal, Buda
Ferenccel, Kalász Lászlóval, Ratkó Józseffel, Serfőző Simonnal,
Raffai Saroltával együtt, amelynek József Attila vagy Illyés
Gyula a legfőbb útjelzője, kortársai közül pedig Nagy László,
Juhász Ferenc vagy éppen Csoóri Sándor és Fodor András a
legjelesebb példaadó.

Arról, a „közügyekben érdekelt” hangról van
itt szó, amely ugyanakkor a magyar költészet
több évszázados hagyományát követi, ám
rögtön érdemes hozzátennünk, hogy benne
az archaikus magyar nyelv, a népköltészet éppen úgy nagyon fontos szerepet játszik, mint
a huszadik század modernizmusa, beleértve,
nemcsak a magyar, hanem a világirodalmi
vonatkozásokat is. Bella István esetében arról
is szólhatunk, hogy nála különösen erősek
ezek a különféle hatások. Nyelve sajátosan
teremtett, csak rá jellemző nyelv, annak
összes szépségével. S miközben kora sok
jellegzetes áramlata hat rá, megőrzi és tovább
fejleszti a dalformát, s ha éppen úgy adódik,
a gyermekekhez is kiváló tehetséggel szól.
Hasonlóképpen fontos lezárult életművében
a műfordítás, legyen szó akár a rokon népek
költészetéről vagy a lengyelekről, közöttük is
elsősorban a romantikus Adam Mickiewiczről, akinek Ősök című művét példásan
tárta a magyar olvasók elé.
Lezárult életművet említettem, s ezt igen
fájdalmas kimondanunk. Fájdalmas, mert
Bella Istvánra is temérdek munka várt
még, gondolom, voltak még szép tervei.
Másrészt ha fájdalmas is, de kimondhatjuk
azt is, hogy minden bizonnyal elvégezte a
rá kiszabottakat, ennyi adatott neki, s az ő
élete és munkássága is kerek egész. Nem
torzó, nem félbeszakadt vállalkozás. Útját
végig futotta, a hitét is megtartotta…
Amikor néhány évvel ezelőtt L. Simon László,
a Magyar Írószövetség akkori titkára fölkért
arra, hogy ha lehet, személyes hangon szóljak
a költőről, akkor arra gondoltam, hogy a
magamfajta ember nem foglalkozik túlzottan
az életrajzzal, csupán azokat a mozzanatokat tartja érdemesnek kiemelni, amelyek a
megalkotott életmű szempontjából fontosak.
Például Bella István esetében feltétlenül meg
kell említenünk a költő apjának a második
világháborúban bekövetkezett halálát, ami
egyebek között Halotti beszéd című versének
alapanyaga. Természetesen érdemes kitérnünk
a gyermekkor és az ifjúkor meghatározó
élményeire, s azokra a tevékenységekre, amelyek Bella István szellemi-művészi fejlődése
szempontjából fontos szerepet játszottak.
Ilyenkor fölidézi az ember a személyes
találkozásokat, az együtt megivott söröket,
például a fehérvári Isolabella („iszol-e
Bella?”…) teraszán, ahol a fotóművész Szebeni András is velünk ült a költővel együtt
készített fehérvári képeskönyv ürügyén, vagy
a televíziós felvételek izgalmát, a székesfehérvári és sárkeresztúri irodalmi estek hangulatát, a Magyar Írószövetségben megrendezett
kötetbemutatókat. Eszembe jut például a
2001. június 29-i sárkeresztúri irodalmi est, a
róla szóló kismonográfiám ottani premierje, a számos érdeklődővel. Ott mutattuk
be Bella István új gyermekvers-kötetét is,
olyan, a költőt szerető versmondók közreműködésével, mint O. Szabó István, Forgács
Szilvia és Dőry Magdolna. Láthattam, hogy

a fölnevelő falu mennyire tiszteli költőfiát, s
azt is, hogy ő meg otthon érzi magát ebben
a faluban. Valahányszor átutazom Pécs felé
Sárkeresztúron, a rikítóra festett házak között
mindig gondolok a költőre.
Mint ahogy abban a városban, Székesfehérváron is, ahol eszmélő középiskolás éveit
élte, s ahol összetalálkozott az első szerelemmel és a forradalommal. S az első, a Fejér
megyei újságban nyomtatásban megjelent
vers mámorával. A Hazafelé sorai kétségkívül
tanúi a korai költővé érésnek. „Kigördült a
vonat a csendben, / integetett az állomás, / de
én csak az utat figyeltem, / az érdekelt és sem-

mi más. / Csak lestem, vártam szívrepesve,
/ átnézve az ablakon, / mikor int már felém
a mezsgye / a keresztúri dombokon. / Mikor
köszön rám a kútágas, mikor köszön rám a
falu, / utcáiról, mely mind szétágaz, gyümölccsel, mely nem savanyú…”
A sárkeresztúri időszakhoz tartozik az a tény
is, hogy a költő és tanító, Tanka János is igen
fontos szerepet játszott a költővé érlelődésben. Könyveket adott a fiúnak, bevezette az
irodalom világába. És volt egy másik hasonló
forrás is: egy orvos házaspár, ahol a feleség,
Jancsó Sarolta a zenei érdeklődését határozta
meg. Mindezekből a gyökerekből következik
Bella István jeles zeneimádata, ami nemcsak
a passzív befogadásban, de az örömet adó
zongorajátékban, s persze a falu templomához
kötődő kántorkodásban is megnyilvánult.
Persze az sem véletlen, hogy oly sok Bella-vers
értékei közé tartozik a zeneiség, a ritmus és a
nyelv magas színvonalú jelenléte.
Székesfehérvár a középiskolás diákkor
ideje, a József Attiláról elnevezett (ma
ciszterci) gimnázium fölnevelő ereje életre
szóló. Itt érte 1956 forradalma, s ez a sokáig
bűnösnek kikiáltott történelmi esemény
ugyancsak formálta Bella István gondolkodását. Megírta forradalmi versét azok után,
hogy megismerte Juhász Ferenc hatalmas
Dózsa-eposzát vagy a Virágok hatalmát.
1956-os versében ilyen részletekre lelünk:
„Olyanok leszünk, mint az orkán, / szilaj,
hajlíthatatlanok, / testvér, ott leng az ország
ormán, / tépd le a vörös csillagot!” Az esztétikai értékeket most ne firtassuk, de az tény,
hogy a tizenéves fiú szerencséjére akkor ez a
vers nem jelent meg nyomtatásban… !
Van egy másik, korabeli műve, amit hadd
másoljak ide, hiszen itt már igazi költő áll
elénk. „A ligetben ma újra láttam, / vérszaggal terhes este volt. / Csak állt a kopott

kiskabátban, / vérében haldokolt a hold. //
Felhuhogott egy ócska fegyver. / A félelem
szívemre dobta. / Élet vagy halál? Szerelemmel / néztünk a célzó csillagokba.” (A ligetben ma újra láttam) A szabadság-szerelem
gondolatkörének szépséges és hagyományos
verseredménye ez a mű a nagyon fiatal poéta
tollán, olyan lírai pillanatrögzítés, amely
katartikus élményt nyújt ma is az olvasónak.
Bella Istvánnak persze jóval kevesebbet kellett
később bűnhődnie, mint például későbbi
költőtársának, az ugyancsak a Hetekhez
tartozó, az 1956-ban húszesztendős, debreceni
egyetemista Buda Ferencnek, aki akkor, az

Bella István
Falevélen talált sanzon
Igen, és egyszer meghalok
és nem leszek, csak puszta név,
vagy az se, falevélvacok
résekből egy szín visszanéz,
nem lát meg ember, se madár,
te sem, pedig súgom: „vagyok”
bár torkom sincs, s hangom, akár
az augusztusi csillagok,
elég a lombbal, mielőtt
szólhatnék… Fű, hamu dadog.
Simítsd meg majd a levegőt
testeddel, s tudd, hogy az vagyok.

egyébként a középiskolás Belláénál művészileg jóval értékesebb műveiért leülte egyéves
börtönbüntetését. De Bella István is részt
vett a forradalom néhány helyi, Fejér megyei
eseményében, többek között Csórra vitt
élelmiszert és ruhát, egy teherautó lépcsőjén
elszavalta Petőfi Sándor Nemzeti dalát, és
elmondta a Műegyetem híres 12 pontját.
És sok esztendővel később ugyancsak a
szülővárosban vállalta el a Városi Televízió
főszerkesztői feladatát, holott azt gondolom,
hogy ez nem volt igazán testre szabott munka neki. De vállalta, mert mindig erősen ragaszkodott szülőhelyéhez, és a maga eszközeivel így is igyekezett gazdagítani a királyi
város szellemi értékeit. Egy ideig tagja volt
az Árgus című irodalmi folyóirat szerkesztőségének is, jelezvén, hogy öröme nagy,
hiszen végre megszülethetett az a lap, amire
évtizedekig hiába vártunk Fejér megyében.
Ezen a két helyen kollégája is lehettem,
és jó szívvel emlékszem a jelenlétére. Az

is eszembe jut, hogy a szeretett tanítónő,
Ünnep Margit micsoda lelkesedéssel mesélt
róla, amikor portréfilmet forgattunk az azonos című vers hősnőjéről a fehérvári kertes
házban. Amikor Margit néni meghallotta
hajdani tanítványa halálhírét, a szíve majd
beleszakadt a fájdalomba. És Bella István
is a rajongásig szerette azt az embert, aki a
betűvetésre tanította Sárkeresztúron.
Az ő sorsa és élete, vonzódása is azt példázza,
hogy nagyon fontos az ember életében,
honnan jött, nagyon fontos egy falu, egy kert,
egy ház, s persze az ott élt ember. Verssorokat
teremtő, lírát termékenyítő élmények ezek, s
mindhalálig szólnak. Olyan versek, amelyek
nem mindig érintik közvetlenül a tárgyi
világot, ám sok az olyan áttétel, amely nélkül
féloldalas lenne egy-egy költemény. Olyan
versek, amelyek a szülőföldből szakadnak ki,
ám túl is mutatnak ama körökön. Egyetemesség-igényűek s ugyanakkor a hűség
értékfölmutató darabjai, mint például a
Sárkeresztúri ének is. Tegyük hozzá: a szöveg
szólhatna bármelyik másik vidékről is, bár
nem elhanyagolandó, hogy éppen erről a
vidékről szól! S hogy micsoda távlatai vannak,
azt jelzi többek között Vasy Géza hajdani
észrevétele, miszerint a mű „egyik bravúrja a
sámánénekekre, ősi mesékre visszatekintő énkettőzés.” Mindez természetes, hiszen költőnk
valóban vonzódott a sámánének korához,
másrészt a finnugor kultúrához, s ez utóbbi
vonzódását műfordításai is igazolják.
S vajon mennyiben rokona ez a vers a
sámánénekeknek? Azoknak a kiválasztott
személyeknek az énekével, akik eredetileg
akár önkívületi állapotban is érintkezésbe
léphettek a természetfölötti lényekkel. Azt
is tudjuk, hogy a sámán vezető szerepet
játszott egy-egy törzs életében, s azt is, hogy
az ősmagyarok vallási életének alapja a
sámánizmus. Mindebből természetesen nem
közvetlen a hatás a Bella-versre. Ám az is igaz,
hogy hasonlóan nagy lehetőséget lát a költő
is a költészetben, s ha nem is szeretik sokan
ezt a szót, mégiscsak az a lényeg, hogy a küldetést hangsúlyozza. Ám ennél konkrétabb,
hogy a Sárkeresztúri énekben az egyéni és a
közösségi sors ölelkezik egybe, mint ahogy
együtt van a szűkebb körök élményvilága az
egyetemességgel. Időbeli és térbeli utazásban
van részünk, s egymásra épülnek a különböző
lírai rétegek. Hadd idézzek itt egy részletet!
„Vissza, / csak vissza, / vissza a gyökerek
közé, / a vak virágok közé, / ereim kőlenyomatához, / a testembe préselt kőkori virághoz,
/ mit nem mutat ki röntgen és kés se, / vissza,
/ csak vissza, / vissza a csöndhöz, a csöndbe,
/ csöndkishúgom édes öléhez, / kistestvérem
édes öléhez”. Ezek a gyönyörű sorok valóban a
gyökerek megtartó erejéről, a hozzájuk fűzött
vágyakozásról szólnak hihetetlen erővel, s
nem véletlen, hogy maga a költő vallotta meg,
hogy ez a vers hitette el vele: vannak művei,
amelyek érdemesek az emberi szóra.
És eljött az idő, amikor díjat, utcát, iskolát
neveznek el Bella Istvánról. Különös ezt
észlelnünk, hiszen nemrég még beszélgettünk vele, ültünk a teraszon vagy egy
könyvtárban, hívtuk telefonon, hogy megbeszéljük a világ kis és nagy dolgait. És
vártuk verseit. Ám ő visszatalált a gyökerek csöndjéhez. Mi meg őrizzük kézfogását és fáradt mosolyát. Meg életművét.
Bakonyi István
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Jazzparádé Székesfehérváron

fotó: Samu Miklós

A francia származású, de angolul
éneklő Electro Delux csaknem
húsz éve a jazz ikonja világszerte.
A sikeres soul-funk csapat szívesen
látott vendég a legrangosabb fesztiválokon. 2001 óta az elektro-jazz
úttörői, mára egy egészen kivételes
komplex muzsika jellemzi őket,
zenéjük egyvelege a dirty soul és
funknak. Thomas Faure az együttes
világhírű szaxofonosa így fogalmazott: „Igazából nem szeretjük a mai
trendeket, nem érdekel bennünket a
divat, már csak azért sem, mert azt
tapasztaljuk, hogy napról napra változik. Mi olyan zenét játszunk, amelyet
adott esetben mi magunk is szívesen
meghallgatnánk. A zenénk egy olyan
önálló stílus, ami csak ránk jellemző
és szeretnénk és teszünk is érte, hogy
ez sokáig így maradjon. Szerencsénk
van, hiszen a saját elvárásaink mellett
a közönség is ezt várja el tőlünk.
Így fogadnak el, így szerettek meg
bennünket. James Copley az együttes
frontembere, a mindig mosolygós
világsztár, lenyűgöző biztonsága sokat
ad közönségének: „Ez az első alkalom,
hogy eljutottunk Magyarországra.
Nem akarok nagy szavakat használni, de megtiszteltetésnek vettük Mits
Gergely és Vörös Tamás invitálását

Két világsztár egy színpadon. Thomas Faure
és James Copley között teljes az összhang

újra elővesszük a közönség által olyannyira kedvelt muzsikát. Nagyon sokat
lépünk fel külföldön is, eljutunk és
sikeresen szerepelünk olyan versenye-

lamokat ismétli meg repertoárjában.
Ez a formáció egyébként lassan száz
évre tekint vissza, ebben a felállásban öt szaxofon, négy harsona, négy

fotó: Simon Erika

Székesfehérvár a jazz zene fókuszában volt
augusztus 3-a és 5-e között. Három napon
keresztül, két helyszínen a jazzrajongók
vendégül láthatták a világsztár francia Elektro
Delux mellett az alabamai Eric Essix’s Move
Triót és a hazai zenei élet ikonjait. Fellépett
a Hot Jazz Band, a Pribojszki Mátyás Band és
a Balázs Elemér Group is. Hallhattuk a jazz, a
soul és funk székesfehérvári nagyjait is, többek
között vendég volt a Fehérvár Big Band a ZSharp és a Vörös–Gudics–Szumper Trió mellett
Vörös Janka és az E-Series is.

Székesfehérvárra, annál is, inkább
mert nagyon sokat vendégszerepelünk
Európában és igyekszünk minden
olyan helyre eljutni, ahol szeretik ezt

A gombostű esete a közönséggel – előbbit a Zichy ligeti színpad előtt nem lehetett leejteni

a műfajt. Nemrégiben Csehországban
turnéztunk, de az idén felléptünk
már Dániában, Lengyelországban,
Szerbiában és Németországban is. Itt
volt az ideje, hogy megismerkedjünk
Magyarországgal, hiszen tudjuk, hogy
számtalan nagyszerű zenész indult
innét. Teljes az örömünk, hiszen a
közönség szeretete mindent felülír,
nyelvi korlátaink pedig nincsenek,
mert a zene nyelve egységes az egész
világon.”
Az Eric Essix’s Move Trió, Székesfehérvár testvérvárosából az
alabamai Birminghamból érkezett.
A kortárs jazz egyik meghatározó
muzsikusa örömének adott hangot,
hogy ismét városunkban koncertezhet csapatával.
„Volt már alkalmam arra, hogy Európában játsszak és azt érzékeltem,
hogy az itteniek jól fogadják az úgynevezett amerikai jazz stílust. A mi
zenénk a jelenlegi kortárs jazzmuzsika
esszenciája.
Immáron harmadszor találkozom a
székesfehérvári közönséggel. Azért is
fogadtuk nagy örömmel a meghívást,
mert számtalan magyar, így székesfehérvári zenésszel hozott össze a
sors pályafutásom alatt. Sokakkal
játszottam együtt Alabamában is, így
természetes, hogy örömmel jöttünk
vissza. Nem kellett csalódnunk, hiszen
a fehérvári közönség zeneértő.”
A Hot Jazz Band a Kossuth-díjas
zenekar a húszas, harmincas,
negyvenes évek világzenéjét népszerűsíti, öleli fel. Bényei Tamás
csapata büszke arra, hogy repertoárjukkal nemcsak a magyar, de a világ
színpadain is visszahozzák a múlt
egyedi ritmusait és megtartják azok
fenséges dallamaival a közönség
szeretetét is. „A Hot Jazz Band a
századelő népszerű magyar és amerikai
zenéjét játssza. Idén lesz harminc éve,
hogy elkezdtük. Ez az emberöltőnyi
távolság bebizonyította, hogy erre a
zenére igenis szükség van. Ennek megfelelően természetesen megünnepeljük a
harmincéves évfordulót. A jubileumon

ken, amelyek biztosítják nemzetközi
ismertségünket. Természetesen örülünk,
hogy itthon is elismernek bennünket.
Korábban Emerton-díjat kaptunk és
ebben az esztendőben átvehettük a
Kossuth-díjat is. Nem tágítunk, továbbra is hiszünk abban, hogy az általunk
megkezdett úton járva elérjük céljainkat

trombita és a négytagú ritmusszekció
szerepel, amely gitárból, nagybőgőből,
dobból és zongorából áll. Ez alkotja
a big bandet. Itt Székesfehérváron
hagyománya van ennek, számtalan
big bandet hallhatott a közönség,
népszerűsége nem kopott meg. A mi
csapatunk 2009-ben alakult és azóta

fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Eric Essix szívesen tér vissza Székesfehérvárra – képünkön Szabó Dáviddal, a Hang Szín Tér
Zeneiskola zongoratanárával a Bodajki jazztábor növendékeinek záró koncertjén

és megszerettetjük azt a fajta zenét,
amit jelenleg is népszerűsítünk. Örömmel jöttünk Székesfehérvárra, gyorsan
kiderült, hogy sok a zeneszerető ember
önöknél is.”
Hámori János, a Fehérvári Big
Band kiváló trombitása, zenekarvezetőként is arról álmodott, hogy
a világszerte ismert formáció
meghódítja a székesfehérvári
jazzrajongókat is. A zenész jósnak
sem utolsó, így történt. „Olyan
swing műsort hoztunk ide, amely
elsősorban az ismert big band dal-

is fellépünk, nemcsak itthon de az
országban mindenütt.”
A Mits Gergely és Vörös Tamás
által vezetett szervezőcsapat bebizonyította, hogy Székesfehérvár
közönsége igényli a jazz palettájának nívós műsorait. A siker
receptje pedig nem más, mint
hogy magasztos közhelyek helyett felkészült hiteles zenészek
vendégszereplésével megtartsák a
nézőket. Így lehetett idén is, immár
másodszor a magyar jazz zene
élményközpontja Székesfehérvár.
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Felsőoktatásban tanul tovább a gyerek
A kedvezmények és lakhatás világa

Szabó Petra
Július második felében hozták nyilvánosságra azt
a listát, ami több tízezer fiatal sorsát tartalmazza.
Egészen pontosan 72 ezer emberről van szó, ugyanis
idén ennyi diák jutott be valamelyik egyetemre vagy
főiskolára, bár 105 ezren jelentkeztek. A diákok több
mint háromnegyede tanulhat szeptembertől államilag
finanszírozott képzésben. Egyébként az esetleges
kudarc sem a vég, a sikertelen felvételi egy másik,
sikeres életpályát indíthat el.

Miután a fiatal felvételt nyer valamelyik
felsőoktatási intézménybe, gyökeresen
megváltozik az élete. Nagy valószínűséggel el kell búcsúzni a szülői háztól,
szállás után kell nézni. Az utóbbi időben jelentősen nőttek az albérlet árak,
a kollégiumi férőhelyek sok esetben
gyakran betelnek. Az Önkormányzat
évek óta segíti a Pécsett tanuló fehérvári
diákokat. Idén három fő elhelyezésére
biztosít kollégiumi férőhelyet a város a
pécsi Szántó Kovács János Kollégiumban.
A férőhelyekre pályázhatnak mindazok
a székesfehérvári lakosok, akik valamely

Filep Richárd: Szerintem a legnehezebb dolog a beilleszkedés.
Az új feladatok, az ismeretlen terep nagy kihívást jelent a
fiataloknak. Az albérletek drágák, a kollégiumok zsúfoltak, így 4-5 embernek kell összefogni, hogy egy albérletet
fenntartsanak, és persze dolgozni is kell az iskola mellett. Így
délutánonként, hétvégenként minden órát ki kell használni.

MÁK-hoz. Több ösztöndíjat is igényelhetnek a hallgatók, például a tanár szakosok
Klebelsberg-ösztöndíjára október 20-ig
pályázhatnak azok, akik magyarországi
egyetemen vagy főiskolán, tanár szakon
tanulnak, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban
élnek és magyar anyanyelvűek. Az
ösztöndíjasok havi 25-75 ezer forintot
kapnak - a második félévtől az összeg a
tanulmányi eredményeknek megfelelően
változik. Az ösztöndíjasoknak vállalniuk kell, hogy elvégzik a tanár szakot,
és legalább az ösztöndíj folyósításával
megegyező ideig főállású tanárként
dolgoznak. November 7-ig pályázhatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló hallgatók a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjra. Az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatása
szerint az ösztöndíjra olyan hátrányos
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatosként alap- vagy osztatlan
képzésen, mesterképzésen, felsőfokú
vagy felsőoktatási szakképzésen tanulnak, finanszírozási formától függetlenül.
Az Út a diplomához elnevezésű ösztöndíjra is lehet pályázni, amellyel akár 350
ezer forintos tandíjtámogatást vagy 125
ezer forintos ösztöndíjat is szerezhetnek
a hallgatók. A támogatást hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma származású hallgatóknak
hozták létre. Ez azt jelenti, hogy igazolni
kell a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzeteket. Érdemes tehát figyelni
a lehetőségeket, és törekedni a legjobb
eredményre, mert az egyetemi és főiskolai évek alatt minden plusz pénz nagy
segítség, nem csak a diáknak, a családnak is.

fotók: Kiss László

Kiss Andrea: Az albérletek ára több mint 20%-kal növekedett,
így idegenekkel kell összeköltözni azért, hogy valahogy meg
tudjunk élni, mert egyedül nem bírnánk kifizetni. Nagyon
nehéz munkát találni, mert sokat kell tanulni és nagyon kevés
diákot vesznek fel rövid időre. Legjobban az anyagi részétől
félek, de persze a magas ponthatároktól is.

pécsi felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos képzésére beiratkozott hallgatói, és kollégiumi felvételi kérelmüket
elutasították. Jó hír viszont, hogy több
ösztöndíjra és támogatásra pályázhatnak
a következő évben az egyetemisták és
főiskolások. A felsőoktatási intézményben tanulók után nem jár családi pótlék,
még akkor sem, ha 18 évnél fiatalabbak.
Ugyanakkor, ha több eltartott gyermek
van a családban, a családi pótlék megállapításakor figyelembe veszik az egyetemistákat, főiskolásokat is. Tehát ha a
családban van egy 10, egy 12, illetve egy
21 éves eltartott tanuló, a családi pótlék
csak a két fiatalkorú gyermek után jár,
összege azonban a három- vagy többgyermekes családoknak járó pótlék lesz. Az
egyetemisták és főiskolások jogviszonyigazolását október 15-ig kell eljuttatni a

Kecskés Fanni: Én Budapesten szeretnék jövőre tanulni, a
feljutás aggaszt. Nem szeretnék albérletben lakni, vonattal
kell majd utaznom minden nap. A bérletet is ki kell fizetnem,
és rengeteg idő elmegy majd az utazással. Remélem, nem
lesznek gondok a beilleszkedéssel, sok rosszat hallani.

Kausits Veronika: Én részt vettem a gólyatáborban, nagyon
jó csapatba kerültem. Tantárgyi nehézségeim sem voltak,
a pedagógiai jellegű tantárgyakkal már középiskolában
megismerkedtem. Ami nehézséget okozott, az a matek volt,
de gondolom, sokan vannak még így ezzel. Két évig voltam
bejárós, aztán kollégiumba kerültem, a szaktársaim lettek
a szobatársaim, így a beilleszkedéssel sem volt probléma.
Tökéletes volt az összhang az egyetem alatt. Szerintem, ha
valaki tudja, hogyan csinálja, nem fog nehézséget okozni. A
diákmunkát is szerettem. Ez volt életem legszebb négy éve.

Sárvári Dóra: Nekem az első évben az volt a legnehezebb,
hogy hogyan vágjak bele. Hogyan kezdjem a főzést, hogyan
osszam be a pénzt, hogyan kell okosan gazdálkodni. Ez
egyáltalán nem baj, és nem rossz, mert felkészít az életre.
Nehéz együtt élni másokkal, alkalmazkodni azokhoz, akikkel
összeköltözik az ember. Maga az egyetem nem nehéz,
könnyű beleszokni a rendszerbe. Szerintem könnyebb, mint
elkezdeni a nagybetűs életet. Az iskolarendszer egy burok,
ami megvéd. Az ember eljár néha bulizni, tanul, és meg kell
tanulni főzni. A munkakeresés és önmagunk fenntartása az
igazi kihívás.
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A karrier kezdete, amin ülünk
Hogyan alakítsuk ki a gyermek tanulóhelyét?

Az íróasztal, a szék, a tároló polcok, és az
egyéb kiegészítők szerepe akkor értékelődik
fel igazán, amikor egy gyermek iskolába megy.
Hiszen mindenki azt szeretné, hogy a gyermeke
olyan környezetben tudjon tanulni, amely
maximálisan megteremti a lehetőséget a jó
teljesítményhez. A többi úgyis az iskolán, a
családon és persze a kisdiákon múlik majd.

A szék fél egészség
Ha van egy jó szék, az már fél
siker: az egészséges, kényelmes

Horváth Rezső: A tanulósarok elszeparálása
akár egy térelválasztó polccal is megoldható

ülés nagyban hozzájárul a koncentrációhoz, a növésben lévő ge-

rinc jó tartásához Szinte már mindenki gurulós és állítható magasságú
teleszkópos széket vásárol, de a
sok ülés miatt érdemesebb olyan
széket venni - ha pénztárcánk megengedi -, mely nyolc-tíz évig is alkalmas a használatra és a gyermek
növekedésével állítható – tanácsolja Horváth Rezső. A Karrier Bútor
Kft. ügyvezetője szerint a helyes
tartást az úgynevezett ergonomikus
székek tudják biztosítani, ezeknek a háttámlája képes követni
akár mozgás közben is a gerincet,
hátradőlve pedig biztos támaszt ad.
Válasszunk asztalt okosan!
„Az asztalok között is találunk
állítható magasságú kivitelt, de
ez talán túl költséges lenne, én
azt javaslom, hogy a normál magasságú asztalt használjuk és a
szék magasságát állítsuk ahhoz.
Az első években egy lábtámasszal
kiegészítve tudjuk biztosítani
a kényelmes ülést gyermekünk
számára” – magyarázza a szakember. De nem csupán a kényelem
a fontos, hanem a figyelem is, így
az sem mindegy, hol helyezzük el
a tanulósarkot. Érdemes például
úgy tenni a szobában az íróasztalt,
hogy tanulás közben a gyermek
ne a játékait nézze, így kevesebb

esély van rá, hogy a leckéről valami
elvonja a figyelmét.

Tárolás karnyújtásnyira

fotók: Kiss László

László-Takács Krisztina

Beállítható a magasság, a mélység, a
dőlésszög – tanuláskor fontos, hogy
egészséges és kényelmes legyen a szék

Praktikusak a fiókos tárolók,
igazán kihasználni azonban
azokat lehet, melyek teljesen
kihúzhatóak, hiszen ezeknek
tudjuk áttekinteni a tartalmát. A
polcok elhelyezése igazítható a
kiválasztott hely adottságaihoz.
Szerencsés, ha az asztal felett
polcokat helyezhetünk el. Ideális esetben egy sarkot tudunk
polcokkal kialakítani. Horváth
Rezső szerint a tárolásban a
legfontosabb szempont az, hogy
karnyújtásnyira legyenek azok az
eszközök, tankönyvek és egyéb
kellékek, melyek a tanuláshoz
szükségesek, így nem kell felállni
hogy leemeljük azokat.

KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

Gyermek/ifjúsági
íróasztalok és székek.

NYÁRI FESTÉKVÁSÁR
Minden Supralux, Hammerite, Dulux és Sadolin termék
5.000 Ft feletti vásárlásakor 500 Ft értékű vásárlási utalványt adunk!
Az ajánlat 2015. július 2-től augusztus 31-ig érvényes, a vásárlási utalvány 2015. december 15-ig váltható be! Részletek az üzletekben.

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

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

VAS-FÉMKER KFT.
AKCIÓ!!!

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Szögacél 40x40x4
3.490 Ft/6 fm
Zártszelvény 40x40x2
2.990 Ft/6 fm
Síkháló 5000x2150x150x150
4 mm 3.125 Ft/db
Horganyzott ereszcsatorna 33 4 fm 1.990 Ft/db

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Akció 2015.06.04-től a készlet erejéig, illetve max. 100 darabra értendő.
Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Tel.: 22/747-660, 70/423-0060 • Nyitva: h-p.: 7-17, szo.: 7-12
www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu
Horoszkóp
augusztus 6. – augusztus 12.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

A szellemi energiája ebben a periódusban az egekig ér.
Az ön körül lévő események mostanság fölpörögnek.
A munkájában is új kihívások állnak ön előtt. A kapcsolatai révén nagy előnyök ígérkeznek.

Meglehetősen nyugtalan lesz a hét első felében, de ez az állapot
csak átmenetinek bizonyul. A hét második felében alkalom adódik
egy pár múltban történt sérelem megoldására. Legyen türelmes a
szeretteivel, hogy mielőbb helyreálljon a harmónia önök között!

Ne idegeskedjen mindenen! Rokonainak életét és sorsát
nem tudja olyan mértékben befolyásolni, hogy olyan hamar
minden rendbe jöjjön, ahogy azt ön szeretné. Ügyelnie kell
arra, hogyan gazdálkodik ebben az időszakban a javaival!

Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére! Ne hagyja szét a dolgait,
mindent rakjon a helyére! Ismerősei körében egy személy túl
szétszórt és változó viselkedésű ahhoz, hogy számíthasson rá.
Ha mégis bizakodó vele szemben, nagyobb csalódás is érheti.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Egy kis megújulás időszerű lenne! Pihenjen vagy sportoljon,
hogy jó kondícióba hozhassa magát! A közelmúltban eléggé
igénybe vette a környezete és a véget nem érő teendők sora.
Keresse az emberek társaságát, legyen nyitott új barátságokra!

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Nagyobb döntések esetén ajánlott nagy tapasztalattal
rendelkező szakember véleményét, segítségét kikérnie,
főképp, ha hosszú távú anyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy ingatlant érintő ügyről van szó.
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Készülődés a Szent Korona alatt
Koronázási szertartásjáték – Könyves Kálmán és öccse, Álmos harca a Nemzeti Emlékhelyen

Nagy Zoltán Péter

Testvéröccse, Álmos herceg mindent elkövetett, hogy Kálmánt trónjától megfossza. Segítségül hívta az
oroszt, a németet, majd a lengyelt
is Kálmán ellen. Végül a német-római császártól kapott segítséget,
aki Szvatopluk cseh herceggel
megtámadta Magyarországot. A
császár több hónapos ostrom után
sem tudta Pozsonyt bevenni, ezért
békét kötött Kálmán királlyal.
Kálmán kimondottan művelt, eszes
és jó uralkodó volt, aki törvényeivel Magyarországot szolgálta.
Műveltsége messze földön ismert
volt, ezért is kapta a Könyves jelzőt.
Könyves Kálmán családi tragédiák
egész sorával védte meg Magyarország stabilitását.
„Könyves Kálmán személyének
megidézésében egy igazán
nagy formátumú királyt kell
megjelenítenünk, aki a korban
szokatlanul nagy reálpolitiku-

fotók: nzp

Az elmúlt két évben két szertartásjátékot
láthatott a közönség a Székesfehérvári Nemzeti
Emlékhelyen. Szent István és Szent László után
Kálmán fejére helyezik a koronát, akinek az
ország megmaradásáért súlyos terheket kell
viselnie.

Nemzeti jelképünk, a Szent Korona óriás mása közelebb került a nézőkhöz az előző két előadáshoz képest, ezzel is megtörve az eddig megszokott díszletet

si tetteket tudhat magáénak. A
színpadi dráma két lényeges eleme
a királlyá koronázásával összekapcsolható testvérkonfliktus és a

Nem maradt el idén sem, hogy a szertartásjáték résztvevői virágot helyeztek el a Nemzeti
Emlékhelyen az osszáriumra, ezzel jelezve tiszteletüket az ősök iránt

Az utolsó sajtótájékoztatótól a két nagy király, Szent István és Szent László bábja valamint a
bábok hordozói – például a képen látható Soltész István, alias Pöri – kísérte el a színészeket az
Emlékhelyen felállított színpadhoz

szerencsétlen magánélet alakulása,
e kettőt szeretnénk bemutatni a
közönségnek!” – mondta Szikora
János, rendező, aki Kovács Yvette
Alida jelmeztervező, Szendrényi
Éva látványtervező, Matuz János
dramaturg, Horváth Károly
zeneszerző és Horváth Csaba
koreográfus-rendező segítségével
hívja életre Könyves Kálmán figuráját a 2015-ös koronázási szertartásjátékon.
A produkció főszereplői Könyves
Kálmán: Egyed Attila; Álmos
herceg: Száraz Dénes; Krónikás:
Blaskó Péter; Koronázó érsek:

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Egy régebben tervezett összejövetel előtt áll, amit most
már a háta közepére sem kíván. Azonban már nincs
visszaút. Fejezze be a szervezést, csinosítsa ki magát,
és legyen elbűvölő! Igyekezzen minél több időt a
szabad levegőn tölteni!

Amennyiben nehézségei támadnának, barátai segítségére számíthat. Lehet, hogy egy ideje változtatást
tervez a karrierjében, mert nincs megelégedve az
anyagi értelemben vett megbecsülésével.

Váratlan kiadások is várhatók a hét során. Nem tervezett be nagyobb kiadást, így érthető az idegessége emiatt. Ezzel párhuzamosan egy új elképzelése anyagiakban
emelkedő eredményeket mutat.

A váratlan, előre be nem jelentkezett vendégeknek most jobb,
ha nem nyit ajtót, ugyanis váratlan kellemetlenség aurája
érzékelhető az ön környezetében ezen a héten. Ebbe főképp
beletartoznak a testvérek, szomszédok és az ő családtagjaik.

Mihályi Győző; Első püspök: Tűzkő
Sándor; Második püspök: Lábodi
Ádám; Felícia, szicíliai királylány:
Törőcsik Franciska; Eufémia, a
kijevi fejedelem lánya: Kerkay Rita.
A kétszáz fős stáb között találhatók a Szabad Színház, az Alba
Regia Táncegyüttes, az Alba Regia
Vegyeskar és Primavera Kórus
tagjai is.
Augusztus 3-án, hétfőn megkezdődtek a monumentális szertartásjáték és királyi dráma próbái,
ahova augusztus 15-én és 16-án este
kilenc órakor ismét ezreket várnak
a szervezők.

Ez egy megtisztulási periódus az életében, ami emelkedést
hoz minden téren önnek. Lesznek napok, amikor nagyon
feszült lesz mások miatt, ez kihathat a munkájára is. A
nyugtalanító ügyeket ezekben a napokba sikeresen megoldja.

Egy kicsit lassan bontakozik ki a lényeg céljai elérésének
útján, de ne adja fel, mert közel van ahhoz, hogy a
megtett erőfeszítéseit siker koronázza! Egy kicsit óvatos
bizalmi kérdésekben. Pénzügyei kedvező irányt vesznek.
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A szőlőtő, a szőlősgazda és a szőlővessző
Szent Donát búcsú Öreghegyen

László-Takács Krisztina
Vasárnap tartották Öreghegy magaslatán Szent
Donát búcsúját, a nevére szentelt kápolna előtt.
Az esemény nem csupán a hagyománynak állít
emléket, a jelennek is üzen: erős közösséget
csak hittel lehet építeni.

Fohász a jó termésért

Hit és hagyomány
A Szent Donát-tisztelet Székesfehérváron a XVIII. században terjedt
el. Donát ókeresztény vértanú, a
szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje, aki a legenda szerint Arezzo püspökeként éppen misézett,
amikor pogányok zavarták meg
a szertartást, és kiverték a borral

fotók: Kiss László

Az 1995-ben újjáépült kápolnába
nem férnének be annyian, amenynyien a Donát búcsúra zarándokolnak minden évben, így idén
is – ahogy az már hagyomány – az
épület előtti téren gyűltek össze
a búcsújárók. Idősek, fiatalok,
gyermekes családok, az öreghegyi
plébánia közösségének tagjai imádkoztak együtt, de velük ünnepeltek

ma is aktuális, talán aktuálisabb,
mint valaha. „Ma, amikor a világ
annyi választás elé állít bennünket, még inkább fontossá válik,
hogy megerősödjünk, és egymást is
erősítsük a hitben, hiszen csak erre
a biztos alapra lehet erős közösséget
építeni.” – hangsúlyozta Spányi
Antal szentbeszédében.

A szőlőhegyi Szent Donát Kápolna 1733-ban létesült, 1945-ben a harcok során felrobbantották. Újjá 1995-ben épült.

A városi plébániák delegáltjai zászlókkal

a környéken lakók, a tömeg első soraiból kimagasló zászlók pedig azt
jelezték: Fehérvár többi plébániájáról is érkeztek búcsújárók. Szent
Donát búcsúja ugyanis városi
ünnep, eredete azokra az időkre
nyúlik vissza, amikor a kertvárosi házak helyén még présházak,
szőlőskertek álltak, a város szőlője,
bora a hegy földjének minőségétől,
a napsütéstől, az esőtől, a szőlősgazdák gondosságától és az égiek
oltalmától függött. Az Öreghegyen
lévő kápolna előtt évszázadok óta
a szőlőskertek és szőlősgazdák
védőszentjéhez, Szent Donát
vértanúhoz fohászkodnak a városiak, közbenjárását kérve a bő és
jó termésért. S bár a világ sokat
fordult azóta, szőlőtő is kevesebb
maradt az Öreghegyen, a bibliai
példázatban megírt „jó termés”

teli üvegkelyhet a kezéből. Az a
kőpadlón széttört, de Donatus
imájára csodálatos módon össze is
forrt. Így tiszteletére a szőlőkben
szobrot, kápolnát állítottak, míg
a falvakban, városokban a templomok harangjait többnyire neki
szentelték, abban a hitben, hogy a
harangzúgás „visszaveri” a mennydörgést, és ami azzal jár: a harang
érce felfogja a mennykőcsapást.
A székesfehérvári szőlőművelő
polgárság kérésére, Donát tiszteletére 1733-ban az Öreghegyen,
a város legmagasabb pontján
építettek kápolnát. A második
világháborúban megsemmisült
épületet a rendszerváltást követően
újjáépítették, s felelevenítették
az augusztus eleji Donát-búcsúk
évszázados hagyományát, ami
azóta is él.

Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálta. Beszédében hangsúlyozta:
létkérdés, hogy milyen „szőlőtővé” válunk.
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Augusztus 14. péntek 10.00 óra
Városháza Díszterme, Városház tér 1.

2015. augusztus 6.

Királyi Napok programfüzet

„király éS vároSa”

Az Árpád-ház Programhoz kapcsolódó konferencián az érdeklődők neves történelemkutatókat
hallgatva ismerkedhetnek meg Székesfehérvár
történetével. Weisz Boglárka „A királyi város”,
Zsoldos Attila „Az ország városa”, Skorka Renáta
„A város és a király” címmel tart előadást.

az
árpád-ház
programról

2013-ban, a Szent István Emlékévben
Székesfehérváron döntött a kormány a
királyi koronázótemplom romterületéhez
kapcsolódó látogatóközpont kialakításáról és a tudományos kutatások megindításáról. Az Árpád-ház Program célja,
hogy a Nemzeti Emlékhely
zarándokhellyé váljon.

Augusztus 14. és 23. között minden nap 9.00 órától 20.00 óráig

iSmét látogatható az oSSzárium
a nemzeti emlékhelyen
Ünnepélyes megnyitó: augusztus 14. csütörtök 12.15.
Szakvezetést augusztus 14-én 13.00 és 15.00 órától, 15-én, 20-án és 22-én 15.00 órától tartanak.
Az osszárium a Szent István király által alapított koronázó bazilika feltárásakor talált csontmaradványokat rejti.

Augusztus 14. csütörtök 18.00 óra | Szent István Bazilika, Arany János utca 9.

SzékeSfehérvár fogadalmi SzentmiSéje
Szent István 1038-ban, a halála előtti estén Szűz Mária pártfogásába ajánlotta trónörökös nélkül maradt
országunkat. Felajánlására emlékezve az évforduló napján, a szentmise előtt 17.00 órakor a püspöki palotából ünnepélyesen átkísérik a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – ereklyéit
a székesegyházba. A körmenethez csatlakozókat 16.45-re várják a püspöki palota udvarára.

Augusztus 14. csütörtök 20.30 óra | Városház tér (esőhelyszín: Városháza Díszterme)

SzékeSfehérvári királyi napok megnyitó
Az államalapításunk ünnepe köré szervezett tíznapos programsorozatot dr. Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere és a díszvendég, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei
Jogú Városok Szövetségének elnöke nyitja meg a Szent István Emlékjel felavatásával. Az ünnepi
műsor fénypontja a Fény utca felkapcsolása lesz 21.00 órakor.

Augusztus 14. és 18. között 21.00 órától 24.00 óráig | Fő utca

fény utca
Európa legnagyobb, házfalakra vetített, mozgó, történelmi képregényében Könyves Kálmán
élete elevenedik meg a Fő utcán a Ciszterci templomtól a Vörösmarty Színház felé haladva.

Augusztus 15. szombat 16.00 óra | Szent István Király Múzeum Díszterme, Fő utca 6.

dicSŐ évSzázadok nyomáBan: a királyi koronázó Bazilika
Az időszaki kiállítás a koronázótemplom múltjával ismerteti meg a látogatót történeti források,
a bazilikából származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok bemutatásával.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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Királyi Napok programfüzet
VÁROSHÁZ TÉREN:
Középkori piac és vásári forgatag

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK
KORONÁZÁS, AHOGY MÉG NEM LÁTTA
Könyves Kálmán A szellem harcosa
augusztus 15–16. 21.00 óra (esőnap: augusztus 17.)

13 ÓRIÁSBÁB 4 eseményszigeten

FÉNY UTCA
Augusztus 14-18-ig, 21-24 óráig a Fő utcán

ÚJ HELYSZÍNEN IS!
Tábori bemutatók lovas és gyalogos hagyományőrzőkkel
a Rác utca és Halász utca közti területen, kézművesek és
fazekasok utcája a Rác utcai skanzen területén

5

5

15 17

15 17

www.koronazas.hu

A részletes program megtalálható a Fesztiválújságban!
www.szekesfehervar.hu
A szervezők a programváltoztatás
| facebook.com/fehervar
jogát fenntartják.
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Augusztus 14-18. | Zichy Színpad, a Fő utca végén

2015. augusztus 6.

Királyi Napok programfüzet

koncertek a zichy SzÍnpadon

FerenCZi GyörGy
és a raCkajam

augusztus 16. 20:00

Caramel

Zenekaros konCert
augusztus 14. 22:30

és

Polyák lilla
Homonnay Zsolt

augusztus 15. 20:00

BudaPest
jaZZ orCHestra

augusztus 17. 20:00

GesZti Péter

és a GrinGo sZtár

augusztus 18. 20:00

Augusztus 15. szombat 21.30 óra | Barátság Mozi, III. Béla király tér 1.

Szent erzSéBet legendája
Liszt Ferenc nagyszabású zenei freskójának ősbemutatójára 1865. augusztus 15-én került sor a Pesti Vigadóban. 150 évvel később,
ugyanazon napon és helyszínen a legenda eredeti változatának rekonstruálására tesznek kísérletet, amit a Magyar Művészeti Akadémia jóvoltából a Barátság Moziban is közvetítenek. A grandiózus, mintegy két és fél órás oratórium előadásában az énekes szólisták,
a szimfonikus nagyzenekar mellett egy több mint százfős kórus és gyerekkar vesz részt.

Augusztus 18. kedd 11.00 óra | Szent István Király Múzeum, Megyeház utca 17.

mÚltidézéS
A Szent István Király Múzeum gyűjteményéből összeállított válogatás a székesfehérvári kötődésű művészek kiállítása. A tárlat az
augusztusi megnyitó után október 4-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között látogatható.

Augusztus 18. kedd 16.00 óra | Zichy Színpad, a Fő utca végén

iii. fricSay richárd regionáliS katonazenekari feSztivál
A házigazda székesfehérvári katonazenekar mellett a vendég veszprémi, kaposvári és szolnoki zenekar 16.00 órától a Zichy ligetben, az Alba Plaza előtti téren, a Városház téren és a virágóránál már ízelítőt ad zenei sokszínűségéből. Ezekről a helyszínekről
vonulnak át a Zichy Színpad elé, ahol 16.30-kor megkezdődnek a látványos szakalaki bemutatók és az összevont zenekari koncert.

Augusztus 18. kedd 21.00 óra (esőnap: augusztus 19.) | Nemzeti Emlékhely

muSica Sacra – puccini: meSSa di gloria
PUCCINI: Preludio Sinfonico | Requiem | Messa di Gloria
Vezényel: Carlo Ponti Jr. | Szólisták: Kálmándy Mihály, László Boldizsár
Augusztus 19. szerda 15.00–00.10 óra | Bory tér

24. Öreghegyi mulatSág
A hagyományokhoz híven idén is éjszakába nyúlóan folytatódik a mulatozás Öreghegyen. A legkisebbeket a Palacsinta zenekar gyermekműsora várja. A délutáni mozgalmas programokról a Főnix Rock and Roll SE, a Felicita Táncklub és a TáncolKodó néptáncegyüttes gondoskodik.
A borrendek felvonulását és műsorát ismét kenyér- és borszentelés zárja. 18.00 órától Kovács Kati szórakoztatja a közönséget. A Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas énekesnő előadását a székesfehérvári One day zenekar, a Groovehouse és Delhusa Gjon koncertjei követik. A Fantom
együttes zenéjére 21.00 órakor kezdődő utcabált és az Öreghegyi Mulatságot éjfélkor tűzijáték zárja.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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Augusztus 20. csütörtök

Királyi Napok programfüzet

Szent iStván vároSa – tele élettel

10.30 óra | Ünnepi szentmise a Szent István Bazilikában: a szentmisét követően Spányi Antal megyés
püspök megáldja az új kenyeret.

10.00–17.00 óra | Szent István városa – Tele élettel: Az ünnep tiszteletére a Belvárosban – a Városház téren, a Fő utcán, a Mátyás király-emlékműnél, az Országzászló téren – és a Fesztiválligetben színes, izgalmas
programok – játszóházak, kézműves foglalkozások, előadások – várnak a családokra.
Megismerkedhetnek a koronázási jelképekkel, kavicsokból rakhatják ki az Országalmát, készíthetnek rózsaablakot, aratódíszeket, ékszereket, lesz lovasjáték, gólyalábas, vaskarika gurítás, kenyérsütés, népi babakonyha, faraghatnak, nemezelhetnek – sőt,
Csoma Gergely előadásában János vitéz is ide látogat.
Gyermekelőadások a Mátyás király-emlékműnél (esőhelyszín: Cyrano Caffe)
10.00 és 12.30 óra | Csörömpölők Együttes interaktív hangszerbemutatója, ami félig koncert, félig bemutató
11.00 óra | Szívós Réka Szoknyamese bábelőadása A két lány és a vasorrú banya című magyar népmese nyomán
14.00 óra | Szalóki Ági „Körforgás” családi koncertje József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős Virág,
Jónás Tamás és Garaczi László megzenésített költeményeivel
16.00 óra | Bábakalács Bábszínház Szomorú királykisasszony című vígságos papírszínházi előadása
tíz lenyitásban és kilenc felnyitásban kicsik és nagyok mulattatására
Táncos programok a Fesztiválligetben (esőhelyszín: Táncház)
14.30 óra | Királyi gyermekjátszó a hargitai, az indiai és a malajziai tánccsoporttal
16.00 óra | Fejér Megyei Néptánccsoportok bemutatkozása
17.00 óra | Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál: a Nemzeti Emlékhelyen az ünnepi köszöntő és műsor után virággal tisztelegnek nagy királyaink előtt.
17.00 óra | Fehérvári királyok menete – Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklata Szent Istvánhoz: páratlan történelmi, hagyományőrző felvonulás a közel öt méter magas,
egyenként is művészeti alkotásnak számító, tizenhárom darabos Árpád-házi óriásbáb-gyűjteménnyel, az Alba Regia Táncegyüttes őket kísérő kétszáz fiatal néptáncosával és a Kárpát-medence
legkiválóbb néptáncegyütteseivel. A Koronás Parkból a Fő utcán át a Szent István térre tartó menetbe
a közönség is bekapcsolódhat.
18.00 óra | Díszközgyűlés a Szent István téren: Szent István lovas szobra és a királyi óriásbábok méltó történelmi díszletet
adnak a város ünnepi közgyűlésének (esőhelyszín: Városháza Díszterme)
19.00 óra | Táncra magyar: a határon túli táncegyüttesek az emberiség legegyetemesebb nyelvén, zenével és tánccal emlékeznek a múltra, s köszöntik a vendégeket a Zichy Színpadon (esőhelyszín: Vörösmarty Színház). A táncos mulatság a Zenepavilonnál és a Táncházban folytatódik.
22.30 óra | Ünnepi tűzijáték a Palotavárosi tavaknál (esőnap: augusztus 23.).

SzékeSfehérvári királyi napok

A

ugusztus huszadika az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar
államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István király augusztus
15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot.
1038-ban ő maga is ekkor halt meg, de ezt megelőzően, a hagyomány szerint augusztus 14-én ajánlotta fel az országot Szűz
Máriának.
Szent László király óta ünneplünk augusztus 20-án, mert
1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette első királyunk (illetve még abban az évben

fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári
koronázótemplomban, ezt követően tiszteljük Istvánt szentként.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor
épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét: I. törvénycikkében kimondta, hogy a magyar királyok a Királyi Napokat Székesfehérváron kötelesek megülni.
Ettől kezdve augusztusban az uralkodók megjelentek Székesfehérváron az úgynevezett Törvénylátó Napokon, és a nagy eseményhez fényes ünnepségek is kapcsolódtak – a királyi város zenével,
tánccal, mulatsággal köszöntötte lakóit és vendégeit. Történelmünk
évszázados örökségét mi is hűséggel őrizzük: ezeknek a Királyi Napoknak az emlékét elevenítjük fel idén augusztusban is.
www.szekesfehervar.hu | facebook.com/fehervar
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Augusztus 19–23. | Zichy Színpad, Táncház, Fesztiválliget (Zichy liget, Zenepavilon és környéke)

Királyi Napok programfüzet

XX. nemzetkÖzi néptáncfeSztivál
20 év, 135 együttes, 60 ország, 4 500 szereplő. A kerek évfordulóhoz méltó, gazdag programelemekkel idén új helyszíneken várják az érdeklődőket. A jubileumát ünneplő fesztivál nyitányaként augusztus 19-én 18.30-kor az Alba Regia
Táncegyüttes és vendégei az Alba Plaza előtti térről induló
flashmob keretében megtáncoltatják a közönséget és elcsalogatják a 20.00 órakor kezdődő nyitógála új helyszínére, a Zichy
Színpadhoz.
A fesztivál ideje alatt napközben a Mátyás király-emlékműnél és a Fesztiválligetben királyi játéktér, gyermekjátszó táncház

mutatja be a külföldi csoportok kultúráit a kicsiknek, délutánonként pedig a ligeti színpadon a megyei tánccsoportok mutatkozhatnak be. Az új helyszínt, a Hotel Magyar Király teret lakja
majd be a huszadik fesztivál, melyen India, Tajvan, Oroszország,
Lengyelország, Szerbia, Chile és Malajzia, valamint az Alba Regia
Táncegyüttes lép majd színpadra a vendégszerető fehérvári közönség elé. Az estéket a Fesztiválliget Zenepavilonjában koncertek, a Táncházban nemzetközi folkestek zárják.
A Táncház kiemelt koncertjét a Besh o droM adja. A szabadtéri
rendezvények esőhelyszínei a Vörösmarty Színház és a Táncház.

2015-ben hét külföldi és három határon túli csoportot látunk vendégül:
Chile:
Ballet Folklórico
Tupa Marka

India:
Panghat Performing
Arts Group

Malajzia:
Persatuan Mahasiswa
Aktif Seni (PRISMA SENI)

Lengyelország:
Folk Song
and Dance
Ensemble of
Warsaw School of
Economics
Oroszország:
Razdolie

Tajvan:
Winning
Dance Troupe

Szerbia:
KUD Dimitrije
Koturovic

Székelyföld:
Hargita Nemzeti
Székely Népi
Együttes

Felvidék:
Ifjú Szivek
Táncház

Vajdaság:
Cirkalom
Táncegyüttes

A gálaműsorok a Zichy Színpadon – augusztus 20. kivételével – 20.00 órakor kezdődnek. Részletes program: www.kiralyinapok.hu
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

FehérVár
szék esfehérvárHiirdetes
k ir ályi napok 2015
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Királyi Napok programfüzet

11
12

13
1. Városháza
2. Koronázó tér
3. Szent István Bazilika
4. Mátyás király-emlékmű
5. Országzászló tér
6. Zichy liget
7. Szent István tér
8. Bartók Béla tér
9. Koronás Park
10. Szent István Művelődési Ház
11. Kossuth udvar
12. Várfal park
13. Rác utca és Halász utca

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

irályi apok
programfüzet
a Tourinform
Irodától

Garantált városnézés

augusztusi
hétvégéken

szombat

Péntek

kisvonatos kirándulás

Fáklyás körbevezetés

az éjszakai belvárosban és a Nemzeti Emlékhely
Szent István mauzóleumában.

idegenvezetéssel a Bory-várba, a 20. századi
romantikus lovagvárba.

1

szombat

szent istván nyomában – ismerkedés a város történelmi értékeivel és a Szent Korona
hiteles másolatának megtekintése a Városházán.

2

órás
program

1program
,5órás

órás
program

Indulás: 10.00
órakor az
Országalmától.
Részvételi díj:
600 Ft/ fő

Indulás: 16.00
órakor az
Országalmától.
Részvételi díj:
2000 Ft/ fő.

Indulás: 21.00
órakor az
Országalmától.
Részvételi díj:
600 Ft/fő

Tourinform Iroda
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer-ház)
22/537-261 | szekesfehervar@tourinform.hu

extra időPontok!

Városháza körbevezetések a Koronázási Ünnepi Játékok alatt!
Augusztus 14-én 17 órától, augusztus 15-18 között minden este
19 órai kezdettel az Országalmától. Részvételi díj: 600 Ft/ fő

Koronázási ajándéktárgyak

székesfehérvári
szuvenír

Vigye haza emlékbe!
Koronázási ajándéktárgyak és székesfehérvári
szuvenír a Fehérvári Ajándékboltból.

GIZELLA

SAROLT

Kepeslapok3.indd 5

GÉZA
FEJEDELEM

8/2/13 1:46 PM

Kepeslapok3.indd 2

Kepeslapok3.indd 3
8/2/13 1:46 PM

ASZTRIK
PÜSPÖK

SZENT
IMRE

SZENT
ISTVÁN

Kepeslapok3.indd 1

8/2/13 1:46 PM

8/2/13 1:46 PM

Kepeslapok3.indd 4

Kepeslapok3.indd 6

Ajándékbolt jegyirodA
és

8/2/13 1:46 PM

8/2/13 1:46 PM

Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda | Székesfehérvár, Hiemer-ház, a Tourinform Iroda mellett
Nyitva hétköznap: 9–18 óráig | szombat: 10–18 óráig

Augusztusi bábszínházak

Részvételi díj: 800 Ft/fő
Családi belépő: 2200 Ft (4 fő)

augusztus 9. 11 óra
Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi visszatér
augusztus 16. 11 óra
Fekete Dávid: Törökvész Vitéz,

avagy Vitéz László és a törökök

Székesfehérvár, Ligetsor
Tel.: 22/202 252
www.koronaspark.hu

augusztus 23. 11 óra
Álomzúg Társulás: Szépenszóló Fütyöri
augusztus 30. 11 óra
Majoros Ági Bábszínháza: Aranyhajú királylány
Részletek és további programajánlatok: www.turizmus.szekesfehervar.hu

Várostörténelem

közéleti hetilap
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 2. rész
Lukács László

A középkori Székesfehérvár lakossága magyarokból,
vallonokból és németekből állt. Az 1543 óta török uralom
alatt élő régi koronázóvárosban a magyarok mellett
törökök és délszlávok laktak.

A Székesfehérvárra 1688. május 19-én
bevonuló keresztény katonákat a várban
néptelen utcák, gyéren lakott vagy üres
házak fogadták. A várban lakó török
családok egy része a kilátástalan helyzet, az élelmiszerhiány miatt még a

város körülzárása előtt elmenekült. 1688
januárjában a belgrádi pasához küldött
levelében így panaszkodott erről Ahmed
pasa, Székesfehérvár utolsó török helyőrségparancsnoka: „… akkora nyomorban
vagyunk, hogy alighanem azért hagyott

népe bosnyák, de magyarul és németül is
szépen és jól tudnak, törökül azonban nem
igen tudnak, csak imigy-amúgy beszélnek.”
A rácok házait és templomukat a török
alóli felszabadulás évében keletkezett
összeírásokban is megtaláljuk. Pópájuk

Székesfehérvár látképe Johann Christian Werner rézmetszetén, 1741 előtt (Szent István Király Múzeum)

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

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 Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

el hirtelen, s ment keresztény rabságba nyolcszáznál több igazhitű, kiknek
nagyobb része hitet változtat, s mások
is naponként átállnak, s lehetetlen ezt
meggátolnunk.” A vár átadása után a török
helyőrség maradékát és a török családokat
keresztény katonaság kíséretével Adonyba
szállították, ahonnan hajókon Belgrád felé
távoztak. Székesfehérváron mindössze 19
török felnőtt maradt, akiket a keresztény
sereggel együtt érkezett jezsuita atyák
azonnal megkereszteltek. Hét belvárosi
házban laktak törökök, akiket az 1688. évi
népösszeírások „visszamaradt török nő”,
„egy török nő” megjelöléssel tüntettek
fel. A törökök – a szabad elvonulás egyik
feltételeként – ötven török apától és keresztény anyától származó gyermeket adtak át,
akiket a jezsuiták Győrbe és Budára vittek.
A török korban a város magyar lakossága
főként a Budai- és a Palotai-külvárosban
lakott. E külvárosokat 1686-ban tűzvész
pusztította. Lakosságuk egy része a
hajléktalanság miatt, más része az ostrom
elől menekült el. A törökök elvonulása
után elsőként az ostrom elől elmenekült
magyar lakosság egy része költözött vissza.
E magyar lakosok korábban fejadót fizettek
a szultánnak, nevüket (Szűcs, Pápai, Kocsi,
Szabó, Keresztes, Fodor, Szőke, Lukács,
Hegedűs, Szentgyörgyi, Szalai, stb.) a török
kincstári defterekből ismerjük. Utánuk
megérkeztek azok az új lakóhelyet kereső
magyarok, akik a város felszabadulásának
hírére Komárom, Győr, Veszprém és Vas
megyékből költöztek ide. Az újonnan
letelepedett magyarok nagy része iparos
és kereskedő volt. Közülük legtöbben
Komáromból, Sárvárról, Körmendről,
Pápáról és Győrből érkeztek.
A Palotai-külváros Rácváros nevű részében
a török segédcsapatokban szolgáló szerb
(rác) katonák és családtagjaik telepedtek
meg. Rájuk vonatkozik az 1644-ben itt járt
török utazó, Evlia Cselebi leírása: „A város

1688-ban Teodor pap, 1690-ben Vuk
Prodánovity volt. Az 1712-es telekkönyv
adatai szerint a Palotai-külváros 203
házából 42-ben laktak szerbek. A székesfehérvári görögkeletiek száma 1761-ben 288,
1830-ban 378 volt. Egészen a reformkorig a
város egyetlen nem római katolikus vallású
kisebbségét alkották. 1770-ben a Rác
utcában megnyílt iskolájukban 1812 után
nemcsak a görögkeleti szerbek, hanem más
vallású magyarok is tanultak. A székesfehérvári szerbek között foglalkozásuk szerint a XVIII-XIX. században a kereskedők
voltak túlsúlyban, utánuk a földművesek
következtek.
Vlagyimir Bronyevszkij cári tengerésztiszt, a törökök ellen harcoló orosz
flotta legénységének egy szakaszát kísérte
1810-ben Triesztből Székesfehérváron át
haza, Oroszországba. Az utazás közben
írt naplójában, amit nyomtatásban is
megjelentetett, teljesen félreértette a város
etnikai viszonyait, szláv városként mutatta
be, kisszámú magyarsággal és németséggel:
„Korán reggel megérkeztünk Székesfehérvárra, mely Alsó-Magyarország egyik
legjelentékenyebb városa. A város szláv
lakossága a vámnál várt bennünket, és
nyomban meghívást kaptunk a déli misére.
A menetoszlopot a plébános kereszttel
és szenteltvízzel fogadta a templom
kapujában, rövid üdvözlő beszéd után az
egész ájtatos közönség énekelt: Hrisztosz
voszkreszje – Krisztus feltámadott. A
város lakói jórészt szlávok, akik kiterjedt
kereskedést folytatnak Itáliával a fiumei
kikötőn keresztül. A magyarság száma nem
nagy, német még kevesebb lakik itt, és csak
olyan, aki a polgári vagy katonai hatóságok
szolgálatában áll.” Bronyevszkijéket rövid
fehérvári tartózkodásukkor a görögkeleti-ortodox egyházközség vezetői fogadták,
akikkel szláv nyelven beszélni is tudtak.
Ez keltette bennük azt az érzéki csalódást,
hogy egy szláv városba érkeztek.
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A Koronázási Szertartásjátékok megkezdése előtt
egy héttel úgy illik, e fontos eseménnyel foglalkozzunk rejtvényünkben is.
Már múlt héten is a főhős

Rejtvény

állt figyelmünk középpontjában. Az augusztus 15-én és
16-án színre lépő királyról,
akit Egyed Attila személyesít meg, egy tömör mondat
volt a megfejtés. Akik ezt

helyesen fejtették meg, ezt
kapták: KÖNYVES KÁLMÁN
URALKODÁSÁNAK
HUSZONEGY ÉVE ALATT
MAGYARORSZÁG A BÉKE
SZIGETÉVÉ VÁLT

2015. augusztus 6.

Eheti megfejtésünkben a
szertartásjáték rendezőjének,
Szikora Jánosnak a gondolatát tudhatják meg a darabról
illetve a királyról, Könyves
Kálmánról.

Kéklámpások

közéleti hetilap

Határzár – megyei rabok készítik a kerítést
Novák Rita

A szerb-magyar határra tervezett ideiglenes
biztonsági határzár egyes részeit a pálhalmai
börtön fogvatartottjai gyártják.

A fogvatartottak előkészítik az
acélprofilokat, majd tűzihorganyozzák és szárítják azokat, végül

parancsnoka szerint, ha szükséges,
a létszám bővíthető. Balázs Péter
bv. dandártábornok elmondta azt
is, hogy a pálhalmai börtön rabjai
közül több mint ezren rendszeresen végeznek munkát, többek
között itt a vasműben is. A tábornok hozzátette, hogy a fogvatartottak nehéz fizikai munkát végeznek

A dandártábornok megjegyezte,
hogy a fogvatartottak hosszú évek
óta dolgoznak a cégnél, a szokásos,
törvény által előírt javadalmazást
kapják. A parancsnok jelezte, hogy
a pálhalmai intézet a környéken
negyvenegyféle munkaterületen
pontosan ezerhetvennégy fogvatartottat munkáltat. A térség

FehérVár
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Kis hírek
Világrekord Dunaújvárosban
Tavaly augusztusban
újraélesztési rekordot állítottak fel Dunaújvárosban.
Akkor egy babán végeztek
kétszáz óráig újraélesztést,
idén azt szeretnék elérni,
hogy a résztvevők kétszáz
babát élesszenek újra egy
órán keresztül. Orosz Csaba
a dunaújvárosi tűzoltóság
parancsnoka, ötletgazda
elmondta, azt szeretné, ha
minél több önkéntes csatlakozna az akcióhoz, és
aki teheti, ambu babával is
hozzájárulna a programhoz.
A kísérlet augusztus 29-én
lesz Dunaújvárosban.

Sör az úttesten
Az úttestre borult egy teherautó rakománya a 8-as
számú főúton Székesfehérvárnál, a 63-as főúti
körforgalomban. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók
vonultak a helyszínre. A
műszaki mentés ideje alatt
rendőri irányítással haladt
a forgalom az érintett
útszakaszon.

Csökkent a balesetek száma

Tűzihorganyzott profilokat gyártanak a fogvatartottak, ezek tartják majd a kerítést a szerb-magyar határon

az üzemben, ezért kiválasztásuknál elsődleges szempont volt
az egészségügyi alkalmasság. A

fotók: Németh-Nagy Róbert

kamionokkal szállítják a határra
a kész darabokat. Ezek a tartóelemek adják majd a kerítés vázát és

A rabokra munka közben is büntetés-végrehajtási felügyelők vigyáznak

ezekre kerül majd fel a drótháló.
A dunaújvárosi vasműben jelenleg két műszakban negyvennégy
fogvatartott dolgozik, de az intézet

technológiai előírások betartása
miatt a fogvatartottak a munka
megkezdése előtt elméleti és
gyakorlati képzésen vettek részt.

országgyűlési képviselője Galambos Dénes arra hívta fel a figyelmet, hogy a schengeni rendszer
előírásai miatt hazánk köteles
ellenőrizni a magyar–szerb határt,
ahonnan illegális határátlépők
ezrei érkeznek nap mint nap.
Mivel a migránsok ellenőrizetlenül
lépnek be Magyarország területére,
szükség van a határzárra, és
fontos a szabályozott beléptetésük
az Európai Unióba – mondta. A
képviselő közölte, hogy a szabályozott keretek között érkező
migránsokat a törvénymódosítást
követően gyorsított eljárással
ellenőrizheti Magyarország és
fordíthatja adott esetben vissza,
mert a magyar ellátórendszer
további több tízezres tömeget
nem képes befogadni. Mint arról
korábban már beszámoltunk,
Orbán Viktor kormányfő az erdélyi
Tusnádfürdőn jelentette be, hogy
augusztus 31-éig megépül a kerítés
Magyarország déli határán. A
miniszterelnök a 26. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor fórumán azt mondta, az ilyen
határzárak kialakításával az eddigi
tapasztalatok alapján egyhatodára,
egyhetedére csökken azonnal az
illegális határátlépők aránya.

A kormány néhány napja jelentette be,
hogy 22,2 milliárd forinttal egészíti ki
az ideiglenes határzár építésére, valamint a migránsok átmeneti elhelyezésére fordítható költségvetési keretet.

A turisztikai szezon első
felében a Fejér, Somogy,
Veszprém és Zala megyékben
működő rendőrkapitányságok területén – a tavalyi
év hasonló időszakához
viszonyítva – csökkent a
közlekedési balesetek és a
bűncselekmények száma.
Vörös Ferenc r. ezredes,
a Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság soros
elnökeként a turisztikai
idény eddigi tapasztalatait
összegezve értékelte az
együttműködésben résztvevő megyék munkáját. A
rendőrség tájékoztatása szerint egyre nagyobb kihívást
jelent a térségbe érkezők
zavartalan közlekedésének
biztosítása, a torlódások
rendészeti eszközökkel
történő minimalizálása,
hiszen a magyar közutak nem
a megnövekedett gépjárműforgalomhoz lettek méretezve. A jelentős járműforgalomban az M7-es autópálya
Fejér és Somogy megyei
szakaszán – a tavalyi év hasonló időszakához képest – a
közúti közlekedési balesetek
száma csökkenést mutat. A
balesetekre a rendőrök rapid
módon reagáltak, a kiemelt
útszakaszokon több helyszínelő dolgozott a komolyabb
torlódások elkerülése érdekében. A Készenléti Rendőrség
helikoptere is nagy segítséget
jelent a turisztikai idényben,
hiszen a légi szolgálattal a
forgalmi helyzetek gyorsan
feltérképezhetőek és így
lehetséges a gyors és azonnali
reagálás.
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Egészség

Ne takargassuk, kezeljük!

A kánikulai melegben senki sem bújik szívesen
zárt cipőbe, szandálba. A saru és a papucs
közkedvelt és kényelmes viselet férfiaknál
s nőknél egyaránt. Azonban csakis akkor, ha
nincs takargatnivalónk. A körömgomba télen,
csizmával palástolható, nyáron viszont nem
lehet rejtegetni.

Az emberek egyharmadának életét
keseríti meg a bőrgyógyászati
betegség. A betegség megjelenése – a
tévhittel ellentétben – nem jelent
feltétlenül elhanyagoltságot, ápolt
emberek lábán is megjelenhet ez
a makacs kor, amelyet több fajta
gomba okozhat. Kezelés nélkül nem
múlik el, ha jelentkeznek a tünetek,
mindenképp forduljunk szakértőhöz!
A gyógyítása sokszor hosszadalmas
folyamat, nem múlik el 1-2 hét alatt,
türelem kell hozzá annak érdekében,
hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül a strandon vagy egy-egy
nyáresti programon, ha szandálba
kell bújtatnunk lábainkat. A gyógyulás akár egy évig is eltarthat.

Megelőzés
Azok vannak leginkább kitéve
a fertőződés veszélyének, akik
gyakran járnak edzeni vagy
uszodába, de a lábizzadás, a nem
jól szellőző cipő viselése is elég

a fertőzéshez. Lábmosás után
mindig töröljük szárazra a lábujjak
közét, hordjunk pamutból készült
zoknit, fürdőkben, strandokon a
zuhanyzáshoz húzzunk mindig
papucsot, és fertőtlenített (forró
vízzel vagy alkohollal) körömápoló
eszközöket használjunk az otthoni
manikűr ⁄ pedikűrhöz is.

fotók: erdely.ma
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• kellemetlen szag, fájdalmas, genynyező gyulladás
• fájó ujjbegyek

Kezelés
Ma már számtalan készítmény
kapható a gyógyszertárakban, akár
vény nélkül is. Azonban ne mulasszuk el felkeresni bőrgyógyászunkat, hiszen szakértő segítségével
hatékonyabban kezelhetjük beteg
körmeinket. Ráadásul nem ritka,
hogy nemcsak ecsetelőre, kenőcsre
van szükség, hanem belső kezelést is
alkalmazni kell. Szedhetünk probiotikumokat és az sem árt, ha megerősítjük immunrendszerünket. Az erős
immunrendszer hatékonyan veszi

A körömgomba nem gyógyítható pár nap
alatt. A gyógyulás akár fél-egy évig is eltarthat. Ne takargassuk lábainkat, vegyük fel
a harcot a kórokozó ellen!

A körömgomba tünetei
• Viszketés
• sárgás ⁄ szürkés ⁄ barnás
elszíneződés a körmön
• töredezett ⁄ megvastagodott ⁄
barázdált köröm
• köröm alatt fehér, morzsalékos
anyag

A fokhagyma bebizonyította, számos problémára megoldást jelent, így a körömgombára is

2015. augusztus 6.

fel a harcot a kórokozók, gombák
ellen. Legjobb, ha egész évben, de
ha gombás fertőzésünk van, akkor
mindenképpen naponta fogyasztunk
nagy dózisban C-vitamint.
Vannak azonban, akik a lézeres
kezelés mellett teszik le voksukat.
Ennek során speciális lézerfénnyel kezelik az érintett területet, a lézer fénye
elpusztítja a körömben és a lágyrészben lévő gombákat. A procedúra
mindösszesen 15 percet vesz igénybe.
A természetes gyógymódok
híveinek sem kell csüggedniük,
több praktika is létezik a kórokozó
elpusztítására.
• Lábfürdő: ecetes vízben pihentessük lábainkat naponta 20 percig!
Azonban ha valaki nem szereti
az ecet erőteljes szagát, tegyen
három zúzott fokhagymát és három
evőkanál szódabikarbónát egy lavor langyos vízbe, és ebben áztassa
lábát naponta 15-20 percig!
• Grapefruitmag csepp: naponta
kétszer csepegtessünk a körömre
a vírus- és gombaölő cseppből,
amíg a tünetek enyhülnek! Emellett alkalmazhatjuk belsőleg is a
kivonatot: minden 10 kg testsúlyra
számoljunk 3-4 cseppet, és egy
pohár gyümölcslébe adagolva igyuk
meg reggelente, de ne éhgyomorra!
• Teafa vagy levendula illóolaj: egy
fültisztító pálcika segítségével ecseteljük körmünket naponta kétszer!

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

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.
• villanyszerelő

Április végén adták át a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktatókórház új, Dr.
Berzsenyi Zoltánról elnevezett, háromszintes
épületét, melyben tíz műtőegység, tizenöt
ágyas intenzív részleg, harminc ágyas sebészeti, szeptikus osztály és központi sterilizáló is
helyet kapott. A fejlesztéseknek azonban ezzel
nincs vége.

Az egészségügyi intézmény
pszichiátriai osztálya is megújul.
A beruházás több száz millió
forintból valósul meg. A felújítás-

azonban továbbra is zajlik a rendelés. A tervek szerint a korábbinál
egy sokkal korszerűbb épület várja
jövő tavasztól a betegeket. A megújult osztály akadálymentesített
lesz, és lift is működik majd benne.
A szakemberek újragondolták az
orvosi munkavégzéshez szükséges
terek kialakítását, és új, korszerű
műszerekkel is gazdagodik a
pszichiátria. A munkálatok jól
haladnak, várhatóan december
végére végeznek a szakemberek, és
akkor meg is kezdheti működését
a megújult osztály. Ezenkívül ha-

• szolgáltatási koordinátor

• parkfenntartó - gondozó

fotó: Kiss László archív

Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu

Leffelholcz Marietta

munkakörbe keres munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!

A betegeket a kivitelezés ideje alatt az ötös számú épületben várjuk – mondta Kárpáti Róbert, a
Pszichiátriai Centrum vezetője

ra szoruló épületet még 2014-ben
kiürítették, 240 ágy helyett 150-nel
dolgoznak, voltak, akiket szociális
otthonokban vagy családjuknál
szállásoltak el. A pszichiátrián

marosan az enyingi rendelőintézet
felújítása is befejeződik, a kórházban pedig folyamatban van a
napkollektorok felszerelése egy
energetikai pályázat keretein belül.

Egészség

közéleti hetilap

FehérVár

Egészséges élet és „jól-lét”
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Fehérvári küldöttség a WHO finnországi konferenciáján

Látrányi Viktória
Az Európai Egészséges Városok éves konferenciáját a tóvidékéről híres finnországi Kuopioban tartották. Az Egészségügyi Világszervezet
konferenciájára idén nemcsak saját tagvárosaik, hanem a WHO-tól függetlenül működő
Európai Egészséges Városok Szövetségének
tagjai is meghívást kaptak. Székesfehérvárt
egy háromfős küldöttség képviselte Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok
vezetésével.

A szakmai tanácskozás középpontjában a térség egészségügyi kihívásai és lehetőségei, valamint az
egészséges életmód fejlesztéséhez
szükséges környezeti és szervezeti
kérdések álltak. A háromnapos
konferencia témái szoros összefüggésben voltak a hatodik ciklusban
megvalósítandó célokkal és a
ciklus végére elérni kívánt eredményekkel az „Egészség2020”
programban. A program az évtized
végéig az európai kontinensen
kívánja széleskörűen létrehozni
az egészséges élet és a „jól-lét”
megvalósításához szükséges
környezeti keretrendszert, továbbá
az Egészséges Városok 2014-es
Athéni Deklarációját, mely
városi, települési szinten kívánja

elérni, hogy ezen kisebb régiók
vezető szerepet töltsenek be az
egészséges életmód formálásában
és fejlesztésében. Az eredmények
eléréséhez természetesen elenged-

irányba mutatnak. „Székesfehérvár
a 2011-ben elfogadott egészségfejlesztési
tervnek köszönhetően újra aktív tagja
az Egészséges Városok Magyarországi
Szövetségének. Az Egészségfejlesz-

Ez volt az első ilyen széles körben megtartott szakmai tanácskozás a hatodik ciklusban, melyen
a WHO 98 tagvárosán túl további, az európai egészséges városok mozgalomban dolgozó
települések – köztük Székesfehérvár – is meghívást kaptak

hetetlen az a globális egészségfejlesztés is, melynek összhangját
a WHO az ENSZ erőforrásainak
felhasználásával segíti elő, és az
Európai Unió fejlesztései is ebbe az

tési Terv a WHO Egészséges Városok irányelveit szem előtt tartva
született és a végrehajtása is ebben
a szellemben történik, ezért is tett
eleget egy háromtagú küldöttség a

meghívásnak.” – hangsúlyozta Östör
Annamária. Az egészségügyi és
sporttanácsnok vezette háromfős szakmai küldöttség tagja volt
még Varga Márta, az Egészséges
Városok Magyarországi Szövetsége
Székesfehérvári Tagszervezetének
koordinátora és Keresztury Lászlóné egészségfejlesztő. A résztvevő
városok jó gyakorlataikat is bemutatták. A házigazda Kuopio ebből
a szempontból is méltó helyszíne
volt a konferenciának. Finnország
már a 70-es évektől szisztematikusan, hosszú távon gondolkodik és
munkálkodik a lakosság egészségi
állapotának javításán. Mintaértékű,
hogy a finn települési önkormányzatoknak törvényben rögzített
feladata az egészségfejlesztés, a
finn egészségpolitika fontos eleme,
hogy az egészség az emberek jóllétét, boldogságát szolgálja. Több
kezdeményezés is erre épül, ezért
a fizikai aktivitás, a tánc, a zene,
a játékosság, az újszerű megoldások fontos elemei az egészséget
támogató programoknak. A legjobb
gyakorlatokhoz elengedhetetlen
innováció jegyében találták ki
például a finnek kedvenc téli
tevékenységének, a lékhorgászatnak a nyári változatát.
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Az opera szentsége
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Beszélgetés Medveczky Ádám Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmesterrel
Vakler Lajos
Folytatódik a Harmonia Albensis templomi
koncertsorozata. A Pieta Signore című előadás
főszereplője, Boross Csilla, a székesfehérvári
születésű, nemzetközi hírű operaénekes lesz.
Közreműködik az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar és az Alba Regia Vegyeskar, vezényel
Medveczky Ádám Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
karmester.

Ön Budapesten született. Egy budapesti kisfiú a II. Világháború idején
miként nőtt fel egy olyan családban,
ahol a zene alapvetés volt?
A zene határozta meg az életemet. Az, hogy az édesanyám az
operaház tagja volt, mint korrepetítor, nagymamám testvérét
pedig Basilides Máriának hívták.
Egy olyan művészcsaládba
születtem, ahol nem is választhattam másként, az volt az érzésem.
Édesapámat 1945-ben az oroszok
malenkij robotra vitték, soha nem
láttuk többé. Nevelőapám szintén
muzsikus volt, operaénekes,
tehát számomra az opera volt a
minden, nálunk mindig az szólt,
édesanyám otthon tanított és
bár érdekelt más is, csak a zenét
tudtam elképzelni. Természetesen olvastam, és mint minden
korombeli kisgyerek barátkoztam,
fociztam de az igazi töltést, a zene
szeretetét, a családtól kaptam.
Általános iskolásként már eleve
elrendelésnek tekintette a családja,
hogy ön a későbbiekben zenével
foglalkozik?
Nem, tanítottak ugyan zongorázni, ezt szívesen csináltam,
de aztán, mivel nem zongoradarabokat játszottam, hanem
operákat és zenekari darabokat,
így afelé ment az utam, hogy nem
zongoraművész lettem, hanem valami mást szerettem volna csinálni a zenén belül. Így jutottam el
az ütős hangszerekig, amelyek,
utólag visszagondolva, nagyon
jót tettek nekem. Hiszen később
szólamvezető, üstdobos lehettem
Ferencsik János vezetése alatt, az
Állami Hangverseny Zenekarban.
Közel tíz évig tartott ez, közben
bejártam Európát és a világot.
Igazi klasszikus nagyságokkal
játszhattam együtt. Ott szívtam
magamba egy nagyzenekar levegőjét, ott tanultam meg az igazi
zenekari életet és hangzást.
Egy kicsit menjünk még vissza az
időben. Ön a Bartók Béla Zenei Szakközépiskolába járt, ebben az időszakban fedezték fel kiugró tehetségét?
Volt egy csodálatos ütőhangszer
tanárom, a legendás Schwarcz
Oszkár. Aki az először kicsit bizonytalan munka után ajánlott az
Állami Hangverseny Zenekarba.
Ő bátorított és szerzett nekem feladatokat. A másik Kóródi András
volt az egyetemen, aki a karmesterképzőn volt mesterem.
Mit lehetett az egyetemen elsajátítani
abból, ami később végigkísérte az
életét?
Az alap, tehát a tehetség megvolt,
anélkül nem megy. Ugyanakkor

szükség volt arra is, hogy kellően
szorgalmasak legyünk, hiszen
a tehetség önmagában csak egy
lehetőség, s ha az ember nem él
vagy visszaél vele és nem hálálja meg, az biztos, hogy nem éri
el a célját s megmarad az örök
tehetségnek. Én szorgalmas voltam, mindent megtanultam, amit
lehetett, jártam mellék tanszakokra is és igazából szerencsés
helyzetben voltam, hiszen olyan
nagyszerű tanáraim voltak, mint
Bartha Dénes, Pernye András,
Hajdú Mihály és Nagy Olivér.
Csupa legendás oktató, és persze
ott volt Ferenczi György, akit
még Czifra György is tanárának
vallhatott. Egyébként azt hiszem,
legalább annyit tanultam munka
közben is, amikor a zenekarban
ültem és figyeltem a többiek és a
karmesterek munkáját.
Elvégezte Olaszországban Franco
Ferrara mesterkurzusát. Ez egy
következő lépcső volt?
Magasabb szint volt, de nem ezért
tartottam fontosnak. Ő az olasz
iskolát erőltette. Ma már elmondhatom, jogosan tette, hiszen a Toscanini féle iskola rövid, pregnáns
mozdulatokra épül és nem széles,
nagy ívű melódiavezetésre, mint
a német iskola. Ő azt mondta
nekem, hogy coltire, coltire, azaz
ütni és nem varázsolni, mert
a zenekar számára ez a biztos
és lényeges. Így történt, hogy a
későbbiek folyamán sok olasz
karmesterrel dolgoztam együtt a
Budapesti Operaházban, többek
között Lamberto Gardelli és
Guseppe Partini vezénylésekor
ugyanezt láttam tőlük.
Huszonhárom esztendős volt
mindössze, amikor adjunktusként
már dolgozott a Zeneművészeti Főiskolán. Tudatosan készült az oktatói
pályára is?
Volt egy ötéves pauzám a tanulásban, készültem a karmesterképző
felvételire huszonnyolc évesen. A
többiek a híres nagy generáció,
mindenki fiatalabb volt nálam tíz
esztendővel. Kovács János, Ficher
Ádám mindössze tizennyolc
évesek voltak. Megtiszteltetés
volt, hogy „vén” fejjel engem
is felvettek, s mikor végeztem
már várt az Operaház és a korrepetítorság.
Mesélje el kérem az első darabot, melyet az Operaházban vezényelhetett!
Csodálatos dolog volt, máig
nem felejtem. A Cosi fan tuttét
dirigáltam. Ezt még utolsó éves
főiskolásként kaptam. Azóta is
ez a gyönyörű Mozart darab a
kedvencem, hiszen ez egy nehéz
mű, tartalmában és kifejezésmódjában egyaránt. Ez egy szív
mélyéig hatoló alkotás, amelyből
megtanulhatjuk mi a félreértés,
mi a szerelem, az őszinteség,
mi a lángolás és mi a becsapás.
Mozartnak ez az alapműve,
hiszen elindult onnan, hogy
Costanza, a főszereplő hű, majd
miután megváltozott a véleménye,
mondta ki, hogy cosi fan tutte,

Medveczky Ádám Kossuth- és Liszt Ferenc- díjas karmester székesfehérvári vendégszereplése
emeli a Harmonia Albensis rangját

azaz mindenki így csinálja, s
ebben nem volt keserűség, sokkal
inkább valamiféle szeretetreméltó
együttérzés.
Ez indított el egy folyamatot, amelyben egymást követték a világhírű
daljátékok az ön vezényletével.
Miként választott magának stílust,
zenedarabot?
Arra az egyre mindig vigyáztam, hogy ne én válasszak. Az
élet nem kívánságműsor, azt
vezényeltem, amivel megkínáltak,
amire felkértek. Voltak köztük
vonzó és kevésbé vonzó feladatok.
Ugyanakkor nem panaszkodhatok, hiszen már az első évtől
az operairodalom legnagyobb
klasszikusait dirigálhattam, az
Álarcosbált, a Bohéméletet, a
Pillangókisasszonyt, a Bajazzókat.
S mindezt az 1974-es televíziós
karmesterverseny előtt, ahol második lettem. Utána nagyon nehéz
volt helytállni, hiszen egyre több
lett a felkérésem.
Az első időszakban fontos volt,
hogy azokat az örökbecsű műveket
vezényelhette, amelyeket egyébként
is kedvelt?
Szerencsém volt, hiszen otthon
kisdiákként sokat zongoráz-

tam, ez volt a kedvtelésem, így
idejében megismertem ezeket
a műveket, s abban is, hogy
az Operaház azonnal az otthonom lett, mint ahogy ma is az.
A színház egy nagyon érdekes
dolog. Engem világ életemben
vonzott a színházi világ, nem
véletlenül mondta Kóródi András, ha egyszer megcsap téged a
műszempilla szaga, nem tudsz
tőle szabadulni soha. Így van ez
most is. Ha belépek a színházba,
mindig otthon érzem magam, függetlenül attól, hogy ki az igazgató,
megbecsülnek-e vagy sem.
Folyamatosan felfelé ívelt a
pályafutása. Miért gondolta úgy,
hogy először a Posta, majd a Győri
Filharmonikusokhoz szegődik?
Az Operaház megmaradt, de
szükségem volt arra, hogy valami
mást is csináljak. Minden egyéb
munkát úgy vállaltam el, hogy az
ne menjen az Operaházi feladataim rovására.
Három részre bontható azon szerzők névsora, akik meghatározzák
pályafutását, amelyek különösen
fontosak az ön számára.
A stílusok szerint alakult ez
így. Az első a bécsi klasszikus
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közéleti hetilap
Az opera és az Operaház az ön
számára örök. Amikor felkérést kap,
számol azzal, hogy egyszer majd
eljön az ideje annak, hogy elváljanak
útjaik?
Amikor másutt is vállaltam feladatot tudtam, hogy előbb-utóbb

felülről művelni. Rájöttem, mint
egykori zenész, hogy egy muzsikus mindig jóindulattal viseltetik
a karmestere iránt, megvan benne
a kellő alázat, hivatástudat és
képesség, ezért megértést kér, ha
valami esetleg nem úgy sikerül.

s ami belőlem elpusztíthatatlan.
Hozzám közelálló érzelmi pont
az olasz opera is, Verdi és Puccini
világa. Ugyanakkor a zene alapja
mindenképpen a klasszikus zene,
s ebbe természetesen Bachot is
beleveszem Mozart és Beethoven
mellé. Rájuk épül a világ zeneirodalma.
Ez kihívás az ön számára?
Nem szeretem ezt a szót, inkább
megtisztelő feladatnak tartom.
Számomra Bach oratóriumai a
legfontosabbak, nem is mertem
ezeket vezényelni csak ötven
éves korom után. Akkor éreztem,
hogy most már méltó vagyok egy
H-moll misét vagy a Máté Passiót
dirigálni. Addig csak messziről
tiszteltem és nagyon féltem, csak
kantátákat, versenyműveket mertem elvállalni.
A karmester megérzi, hogy mikor
minek jön el az ideje?
Igen, van aki korábban, van
aki később, de a legfontosabb,
hogy önkritikus legyen magával
szemben, koncepciószerűen
nem lehet az óriások műveit
vezényelni. Őket csak őszintén,
emberi módon lehet továbbadni.

visszatérek. Mindenhova úgy
mentem, hogy megtartottam magamnak a visszatérés lehetőségét.
Milyen elvárások vannak egy
világhírű karmesterrel szemben és
fordítva?
Az ember eleve jóhiszemű, ez
olyan, mint, amikor a karmester
próbál. Elkezdi csinálni, amit
elképzelt és azt javítja ki, ami attól
eltér. Ezt csak így lehet megfogalmazni. Én soha nem vártam azt
egyik zenekaromtól sem, hogy
megérkezésemkor egy eddig
nem tapasztalt minőségi csúccsal
lepjenek meg. Nem hiszem, hogy
az egyébként kiváló zenészeknek
változniuk kellene miattam.
Igyekeztem megtalálni mindig a
lehetőséget, hogy javíthassak a
magam módján. A jó muzsikusokat már nem kell megtanítani
zenélni, legfeljebb segíteni őket abban, hogy egymásra hangolódjunk.
Ez pedig csak pedagógiával érhető
el, hiszen tudomásul kell vennünk,
hogy a karmester nem hangszereket vezényel, hanem embereket.
A felelősségteljes felkészüléshez
hozzátartozik a szigor is?
Nem, a tanárságot és a karmesterséget nem lehet szigorral,

Tehát nem szigor kell a sikerhez,
hanem képesség arra, hogy a
zenekar tudását maximálisan
kihasználjuk. Nádasdy Kálmán
mondta, és ezt nagyon találónak
tartom, ne akarj egy tulipánból rózsát varázsolni, hanem
arra törekedj, hogy az legyen a
legszebb tulipán. Észre kell venni,
hogy kinek mi a képessége, meddig mehet el az ember és az adottságainak megfelelően segíteni.
Bejárta a világot, mindenütt szívesen
fogadták. Miként lehet megmaradni
távol a hazától is magyarnak?
Ez a kérdés fel sem merült bennem. Magyar vagyok mindenütt,
ez kötelez, de leginkább itthon
vagyok magyar. Hittel élő ember
vagyok, régen kicsit felszínesebben, ma már egyre erőteljesebben.
Elmúltam hetven esztendős, majd
a Jóisten megmondja, mennyi
van hátra, de egyre jobban látom,
hogy mennyire kicsiny az ember önmagában. Bármennyire
sokat tud, sokat halmoz fel, de
ha hiányzik a belső tartalom, a
belső aranyfedezet nélkül bizony
szétesünk. Megmaradtam konzervatívnak, s nemcsak a művészetben. Szeretem a hagyo-

fotó: Simon Erika

stílus, a második az olasz opera,
a harmadik és a legfontosabb,
a magyar nemzeti zene. Ez a
három az, amelyre különleges
hangsúlyt fektetek. Az utóbbival
kezdeném, Erkel, Liszt, Bartók és
Kodály életműve, amelyet ápolok,
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mányos dolgokat, nem szeretem,
ha egy karmester, egy rendező
belenyúl egy darabba úgy, hogy
azzal megváltoztatja a tartalmát, s
ez vonatkozik az életre, a mindennapokra is. Szeretem a viselkedésben, az emberi normákban is azt,
ami természetes.
Megszámlálhatatlan siker kísérte az
útját. Voltak csalódásai is?
Az életem nem egy lila felhőbe
burkolt tündérmese. Nem is
inkább csalódások értek, sokkal
inkább az bántott, ha nem azt
léptem, ami természetes volt, vagy
ha valaki szándékosan bántott,
ha nem azt kaptam embertársaimtól, amit adtam. Ilyenkor
kell türelmesnek maradni, itt lép
életbe az a hit, hogy bármikor fel
tudjon az ember tápászkodni, s
türelemmel viselje, amit a fentiek
rámértek. A keresztet cipelni kell,
akármi történik, s tegye mindezt az ember szeretettel! Ha így
cselekszünk, nem tudunk szívből
haragudni azokra, akik megbántanak, s megmaradhatunk boldog
embernek.
Kellett-e változnia az elmúlt fél
évszázadban?
Nem. Képtelen lettem volna rá.
Az ember talán automatikusan
változik, a sejtjei, a gondolkodásmódja idővel változnak,
engem, az ötvenhatos forradalom utáni időszak sem tudott
megváltoztatni, sőt ez tett emberré. Tizenöt éves voltam, de a
felsőbb „hatalmak” utasítására
sem tántorítottak el az igazamtól.
1957-ben megalakult a KISZ, mindenki, az egész osztály, belépett
én voltam az egyetlen, aki nemet
mondott. Semmi bajom nem lett
belőle, sőt a KISZ titkár gratulált,
hogy végre egy őszinte ember. Ez
így volt később is. Voltak belőle
problémáim, emberi hozzáállásban azonban nem változtam.
Az öt gyermekét hasonló elvek mentén nevelte?
Nem vagyunk egyformák, de
igen. Büszke vagyok rájuk, hogy
mindannyian egyéniségek és azok
is maradnak. Ezért vagyunk, talán
születésük óta, azonos nevezőn.
Számomra a hit, a család és a
magyarság a szentháromság.
Csütörtökön a Szent Sebestyén
templomban a Pieta Signore koncertet vezényli. Milyen gondolatokkal
fogadta a székesfehérvári meghívást?
Boross Csilla, a kiváló operaénekes, akit régóta tisztelek, hívott
fel, hogy felkérjen a feladatra.
Örömmel vállaltam, hiszen az
előadásban, az operairodalom
klasszikus műveit adhatjuk elő.
A Pieta Signore-t az olasz Stradella
komponálta. A bűnbánatról, kegyelem kérésről szól, hogy a Jóisten
mentsen meg bennünket a szigortól
és az örök tűz kárhozatától. Tulajdonképpen az egész műsort ez lengi
át, mint általában a nyíltan vallásos
műveket, mint az Otello Ave
Máriáját, vagy a Végzet hatalmából
a Mennykirálynő asszony áriát. Az
olyan operahősök, mint Manon
Lescout, vagy Abigél a Nabuccoból,
akiknek nem valamilyen nagyon
nagy vétek van a múltjában, s ettől
megtisztulnak és megszabadulnak
ha meggyónják őket. Ezek a művek
hivatottak megőrizni az opera
szentségét.
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Programajánló

Királyi Napok előtt KultúrKorzó és
Harmonia Albensis koncertsorozat

Kis hírek
A Barátság mozi műsora
Saul fia
Augusztus 7. 20 óra
Magyar filmdráma, 107 perc
Akihez beszél a föld
Augusztus 7. 18 óra, augusztus 8.
20 óra, augusztus 13. 20 óra
Feliratos ausztrál-török-amerikai
háborús filmdráma, 111 perc
Samba
Augusztus 7. 20 óra
Magyarul beszélő francia romantikus vígjáték, 120 perc
Minyonok
Augusztus 8. 10 és 18 óra, augusztus 11. 18 óra, augusztus 18. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film
A csajom barátnője
Augusztus 13. 18 óra, augusztus
14. 20 óra
Magyarul beszélő francia-belga
vígjáték, 86 perc

Nyáresti szabadtéri koncertek a belvárosban
Folytatódik a tavaly elindított
Fehérvári KultúrKorzó koncertsorozata. Augusztus 8-ig péntekszombat 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 koncertjeit
élvezve. Augusztus 7-én 19 órától
Mike Krisztián és Marjai László a
Ciszterci templom előtt, 20 órakor
a Városház téren Shodeinde Dorka
és Csóka Péter, 21 órakor pedig a
Hámori János Trió koncertezik a
Hotel Magyar Király előtti téren.
Augusztus 8-án 19 órától a Ciszterci templom előtt a Shortstory
zenekar koncertje lesz hallható,
majd 20 órától a Városház téren
Kovács-Farkas Dávid és Szabacsi
Nándor zenél az érdeklődőknek.
A KultúrKorzó idei záróprogramjaként 21 órától a Rock Balladák
várja a Városház téren sétálókat
Szabó Kálmán előadásában.

Sportnaptár
Indul a 120. atlétika bajnokság
Magyarország legrangosabb
atlétikai versenyét, a felnőtt
szabadtéri Országos Bajnokságot
2007 és 2014 után ismét az Alba
Regia Atlétikai Klub rendezi meg
augusztus 7. és 9. között. A 120.
Atlétikai Magyar Bajnokság helyszíne a Bregyó közi Regionális
Atlétikai Központ.

Programok augusztus 7-től augusztus 16-ig

Augusztus 7. péntek
Négy mesterség alkotótábor
Augusztus 2-8. Mesterségek háza
(Rác u.20.)
A táborban résztvevők a hat nap
alatt megismerkedhetnek négy
népi kézműves szakmával, alapfogásokkal, de a meglévő szaktudás
bővítésére is van lehetőség. A
táborba jelentkezők a következő
szakmák közül választhatnak:
fazekas, nemezkészítő, bőrműves,
csuhéfonás- gyékényszék-készítő.
Egyéb esti programok: népi ételek
készítése, néprajzi előadás, táncház.
Ejtőernyősök XXIII. sárpentelei
találkozója
10 óra Ikarusz gyár, börgöndi
repülőtér
A Veterán Repülők és Ejtőernyősök
Fejér Megyei Egyesülete által
szervezett program megemlékezéssel
és koszorúzással kezdődik, majd a
börgöndi repülőtéren ejtőernyős-bemutatóval folytatódik, ahova a megemlékezők konvojban vonulnak át.
Mozdulj velünk szermentesen!
15 óra Sziget utcai park
A Tranzit Szolgálat sportos délutánra invitál mindenkit.
Kettlebell-bemutató és -edzés,
közös zumbázás, arcfestés, lufihajtogatás, tollasozás, sketchball, totó
várja az érdeklődőket.
Imágó ⁄ Ráció
17 óra Szent István Művelődési
Ház, Szent Korona Galéria
Két fiatal alkotó, Szabó Noémi
és Szabó Melinda festményeinek
gyűjteményes tárlata, amit Bakonyi István József Attila-díjas
író, irodalomtörténész ajánl az
érdeklődők figyelmébe. A zene rajongói számára a fehérvári körökben
szintén ismert Zombori zenekar
két tagja, Máhr Dani és Jeszenszky
Marci készülnek improvizációkkal.
Megtekinthető: szeptember 7-ig.
Fáklyás körbevezetés
Augusztus 7. és 14. 18 óra Belváros
Különleges fáklyás éjszakai
sétára várják az érdeklődőket. Az
idegenvezetés találkozási pontja:
Országalma, Városház tér.

Augusztus 8. szombat
Vízi csata
11 óra Palotaváros
A vízi csatán a részvétel ingyenes,
de csak vízipisztollyal lehet játszani. Vödör, flakon nem megengedett. Gyülekező 10.30-kor.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, 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

2015. augusztus 6.

Molycsapdák fogási adatai 2015. 08. 05-én:
Barackmoly: 34 db
Szilvamoly: 8 db
Keleti gyümölcsmoly: 49 db
Almamoly: 6 db

Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
Augusztus 8. és 15. 16 óra Belváros,
Bory-vár
A város kisvonata viszi az érdeklődőket
a Bory-várba, a 20. század romantikus
lovagvárába. Indulás az Országalmától,
a program időtartama: 1,5 óra.
Szent István nyomában
Augusztus 8. és 15. 10 óra, Belváros
Városunk történelmi értékeivel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők,
melynek keretében betekintést
nyerhetnek a Városháza falai mögé és
megnézhetik a Szent Korona hiteles
másolatát is. Indulás az Országalmától,
a program időtartama: 1,5 óra.

Augusztus 10. hétfő
Színlabirintus
Augusztus 10-14. 8 óra, Városi
Képtár-Deák Gyűjtemény, Hetedhét Játékmúzeum
A foglalkozássorozat a művészet világába invitálja a gyerekeket, akik megismerkedhetnek különböző művészeti
eszközökkel és azok használatával
(grafit, akvarell, pasztell, szén stb).
A résztvevők betekintést nyerhetnek
különböző művészeti korokba, illetve
kortárs művészettel is ismerkedhetnek.
A hét zárásaként házi tárlatot rendeznek az itt készült alkotásokból.
Aktívan a neten
Augusztus 10-14. 8 óra, Művészetek
Háza
Internetes-kézműves tábor alsó tagozatos általános iskolások részére, ahol a
gyerekek megismerhetik az Internet biztonságos használatának módját, miközben kézügyességüket is fejleszthetik.

Augusztus 12. szerda
Énekek Szent István király tiszteletére
17 óra, Szent István Művelődési
Ház Könyvbemutató.

Augusztus 13. csütörtök
Suszter Lajos kiállításának megnyitója
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A kiállítás megnyitójára várják az

érdeklődőket, ahol Kis Dorottya
igazgatónő mond bevezetőt. A
kiállítás ezután szeptember 6-ig
lesz megtekinthető.

Augusztus 14. péntek
Városháza Körbevezetés
17 óra, Városház tér
A Koronázási Ünnepi Játékok ideje
alatt Városháza körbevezetés indul
az Országalmától 14-én, továbbá 15-e
és 18-a között minden este 19 órakor.

Augusztus 15. szombat
KreALBA
10 óra, Fehérvári Civil Központ
Vásár, társas összejövetel, ahol
egyedibb, kicsit “dizájnosabb” termékek kerülnek eladásra. A vásár
ideje alatt a füves területen számos
program színesíti az összejövetelt.

Fergeteges koncertek a Popstrandon
Idén is a megszokott minőségi koncertekkel várja az élőzene szerelmeseit az Agárdi
Popstrand. Immár 39. évadját ünnepli az
emberi léptékű élményszínpad Agárdon.
Augusztusban fellépnek:
8-án: Demjén Ferenc, Piramis
15-én: Hooligans, Vastag Tamás
19-én: Tankcsapda
21-én: Mobilmánia, Lord, Ismerős Arcok
22-én: Magna Cum Laude, Király Viktor
Ingyenes angol nyelvtanfolyam
A Szegényeket Támogató Alapítvány
jóvoltából ingyenes nyelvtanfolyam
indult a Fehérvári Civil Központban. A
foglalkozások során a 8-9 éves gyerekek
játékos formában ismerkedhetnek meg
az angol nyelvvel. A tanfolyam minden
kedden 15.30-tól 16.30-ig tart a Fehérvári
Civil Központban.
Minden nap nyitva a Nemzeti Emlékhely
Egész nyáron hétfőtől vasárnapig 9-től 17
óráig várja a látogatókat a Középkori Romkert - Nemzeti Emlékhely, azaz a középkori
Magyarország legfontosabb templomának,
a Szűz Mária királyi prépostsági templom
maradványait bemutató szabadtéri tárlat.
Augusztusban, a Királyi Napok kezdetén
pedig az osszárium is megnyílik. A királyok
sírkamrája a 20. századi régészeti feltárások
során fellelt csontmaradványokat rejti.

közéleti hetilap
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Nincs olyan, hogy öreg rock

fotó: Kiss László

Esett, mint ilyenkor rendesen, de nem vagyunk
cukorból, sőt az idén 35 ezren biztosan ezt gondolták és látogattak ki a FEZEN-re. Felkészületlen fesztivál látogató az első napon a júdás
pap koncertjére gyúró szakállak és őszes hajak
tömegében még véletlenül eleresztett néhány
csókolomot, meg jónapotot, hogy aztán három
generáció békés masszájában tolja magába
a halhatatlan rákenrollt. Mikor a szem már
hozzászokott a látványhoz, a belső szervek
felvették a basszus lüktetését, megvolt az első
metálvilla és szelfi, sőt az első „bakker micsoda
nő/pasi”, egy első bálozó is méltán érezhette,
hogy itt buli van. #FEZEN ON. Jó egy hétig ez
volt a közösségi megosztókon a jelszó, így az
óvatos duhajok akár a fotelből tájékozódhattak
a dolgok állásáról. Az idén minden mindenkié
lett. Nincs már rejtőzködés, szégyenérzet, sőt
valójában szikrányi esély sincs az inkognitóra.
Álló és mozgókép készül mindenről, mindenkiről, mert a tér egyedülállóan izgalmas és
kusza. (Az idei személyes kedvencem a Hair-t
idéző virágkoszorú a hölgyek homlokán, ajánlott 14-60 éves korig) Ahogy B.D. Ági énekelte
a 80-as években, hogy „ a zene mindenkié” ez
a MÁV pályán bőven beigazolódott a négy nap
alatt. Lehetett fanyalogni, hogy ez a zenekar
miért, a másik meg miért nem, de az okos
fesztiválozó inkább merített a választékból.
Anna, Aurora... Wellhello, hetvenöt produkció,
négy színpadon. Még az is simán belefért a
nyitottabb lelkeknek, hogy Ákost leöblítették
egy kis Sex Action-nel és ez így van jól.
#FEZEN 2015 OFF

fotó: Simon Erika

Kiss László

Szépséges, fiatal fesztiválozók mindenütt
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Épül az energiahatékonysági bemutatóközpont
a székesfehérvári Bregyó közben

Virtuális Erõm

û

Kiváló ütemben haladnak a székesfehérvári Bregyó közben létesülő energiahatékonysági bemutatóközpont kivitelezési munkái.
Az elmúlt hét során szakmai nyílt nap keretében sor került a födémek „Lift-Slab” technológiával történő felemelésére és
rögzítésére. A munkálatok az épület külső falainak felhúzásával folytatódnak. A mintaépület várhatóan 2015 őszén nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt.
A bemutatóközpont célja a környezetvédelem és a fenntartható életmód népszerűsítése, valamint a lakosság számára
is elérhető alábbi energiahatékonysági technológiák bemutatása:
• napelem
• napkollektor
• hőszivattyú
• hővisszanyerő szellőztető rendszer
• energiatakarékos világítási technológiák
• szürkevíz hasznosítás
• természetes és mesterséges árnyékolás
• szelektív hulladékgyűjtés
• házi komposztálás

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprot Kft.
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4. 112.
www.virtualiseromu.hu
KEOP-6.2.0/B/11-2013-0004
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A C-pályán a Volán

Kaiser Tamás
Elkezdte a jeges felkészülést a Fehérvár AV 19.
A héten az EBEL-csapat és a MOL ligás gárda
együtt gyakorol, vegyesen két csoportban.

Egyelőre még az ismerkedésé a
főszerep az új jégen, hiszen a két
felnőtt együttes birtokba vehette
az e hónapban még próbaüzemmel
működő, régóta várt C-pályát.
„Felüdülés a C-pályán edzeni!
Mindenféleképpen jobb, mint a régi,
mert itt sokkal hidegebb van, ami az
augusztusi kánikulában nagyon fontos.
Az elmúlt évek hasonló időszakában
sokszor megszenvedtünk az augusztusi
jéggel. Kisebb a terület, sokkal jobban
le lehet hűteni, és a jég napról napra
jobb minőségű.” – mondta Kovács
Csaba, a Fehérvár AV 19 válogatott
támadója.
A jégkorongozó természetesen a
jégen érzi magát a legjobban. Így
vannak ezzel a fehérváriak is, akik
a nyáron elvégezték a kemény,
„szárazföldi munkát”, most pedig
jöhet a jeges meló.
„Szerencsére nagyon jól rávezetünk
a komoly jeges edzésekre, nem csaptunk bele rögtön a lecsóba. Első nap
könnyű átmozgató edzésünk volt,
ma már egy kicsit több feladatunk
volt délelőtt, több időt is töltöttünk a
jégen. Délután pedig már játszottunk
is. Lépésről-lépésre haladunk, az a
legjobb, hogy nem szakadunk meg

rögtön az első héten!” – folytatta
Kovács.
Az új szezon mindig új társakat hoz,
de nyilván ennyi idő alatt nem lehet
megismerni a friss szerzeményeket.

osztályú helyi csapat mellett játszanak
az ugyancsak extraligás Piestanyval és
a lengyel élvonalbeli Tychyvel.
Aztán irány Németország, ahol
21-én a DEL2-es Landshut, 23-án a

Birtokba vették a fehérvári hokisok a C-pályát

Ilyenkor még mindenki saját magára
figyel, hogy visszajöjjenek a régi érzések,
és hogy épségben lejöjjön a jégről –
zárta a fehérváriak csatára. Az első
felkészülési mérkőzésekre a jövő
héten Szlovákiában kerül sor, augusztus 13-tól 15-ig Zólyomban, az első

Sok folyadék és mozgás

Kaiser Tamás

fotó: Kiss László

A tavasszal mutattuk be Angyal-Csóra Renátát,
aki kéthetente látja el hasznos tippekkel a
FehérVár magazin olvasóit. A nagy hőségre való
tekintettel ismét ezt a témát vesszük elő.

Arról korábban is írtunk, hogy
nagyon fontos a folyadékbevitel
télen és nyáron egyaránt. Ilyenkor a
nagy melegben hatványozottan fontos, de Reni szerint oda kell figyelni, mit viszünk be a szervezetünkbe. Kerüljük a cukros üdítőket, és
a nagyon hideg sem jó ilyenkor,
hiszen a hideg folyadék testhőmérsékletre való felmelegítése
újabb energiákat emészt fel. Reni
azt javasolja, fogyasszunk sok
lédús zöldséget, gyümölcsöt, ezek
nemcsak egészségesek, de oltják
is a szomjunkat. A nagy hőségben
sokan legyintenek: „ebben a melegben nem megyek ki futni!” Pedig
ilyenkor is kell és lehet is mozogni,
nyilván nem a legnagyobb hőségben. Reni azt mondja, várjuk meg,
míg lemegy a nap, és egy kicsit
lehűl a levegő, akkor menjünk ki
mozogni. Az esti sportolás után

Somos Zoltán

fotó: Kiss László
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A forró napokon is kell sportolni – mondja
Reni

jobban esik majd az alvás, sokan
a melegben nehezebben is hajtják
álomra a fejüket, a mozgás ezen is
javíthat. Reggel pedig kipihenten,
frissen ébredhetünk, és vághatunk
bele az aznapi feladatok megoldásába!

EXCLUSIVE

Funkcionális edzőterem
Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu

www.facebook.com/rgymhu

DEL-es Straubing lesz az ellenfél.
Az előszezont pedig majd az Ifjabb
Ocskay Gábor Emléktornával zárja
a csapat szeptember 5-én és 6-án,
ahová a Ljubljana és Graz érkezik,
a harmadik vendég csapat kilétét
még nem lehet tudni.

Nem a mi ligánk…
A Bajnokok Ligája-álom tehát (ismét) szertefoszlott, az aktuális magyar bajnok megmérettetett,
és könnyűnek találtatott a legrangosabb és
legnagyobb pénzzel kecsegtető kupasorozat
selejtezőjében. És még csak azt sem mondhatjuk, hogy ismét a piszkos anyagiak döntötték
romba a jobb sorsra érdemes magyar futball
reprezentánsának reményeit – pedig éveken át
milyen jó mentség volt ez… Természetesen a
főkönyvekbe nem látunk bele, de meglepő volna,
ha a fehérorosz bajnok nagyságrendileg több
pénzből és drágább kerettel gazdálkodna, mint
az idehaza irigyelt körülmények között működő
Videoton. Ahogy egyébként a csillogó-villogónak nehezen nevezhető bosnyák futball
képviselője is simán partvonalon kívül tette
a nála sokkal jobban eleresztett Ferencvárost
két héttel korábban. Tehát mégsem minden a
pénz – és ezt akár ünnepelhetnénk is, hiszen
győzzön csak a jobb és ne a gazdagabb. Kár,
hogy ott, ahol normálisan működik ma a futball,
a gazdagabb egyben jobb is, mert pénzét szakmailag megtámasztott építménybe fekteti. Itthon
pénz van… Ha nem is a legmagasabb európai
szinthez, de ahhoz elég, hogy mondjuk a Vidi
hét légióssal álljon fel a BL-selejtezőben. Ami
viszont a szakmai felépítményt illeti, ott sokkal
nagyobb a lemaradás Európához viszonyítva.
Maribor, Sturm Graz, Podgorica – a közepes
erejű, rossz emlékű ellenfelek közé feljegyezhetjük most már a BATE Boriszovot is. De talán
majd az Európa-ligában…
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Veszélytelen Videoton – viszlát, Bajnokok Ligája!
BATE Boriszov–Videoton 1-0 (0-0) – összesítésben 2-1

Szombaton bravúrosan, a hosszabbításban
fordítva nyert 2-1-re a Videoton a Diósgyőr
ellen, majd elutazott Fehéroroszországba. Bajnokok Ligája-selejtezőt játszott Boriszovban,
a hazai 1-1 után próbálta meg kiharcolni a
továbbjutást a magyar bajnok - sikertelenül.
1-0-ra kikapott, így nem szerepelhet a legrangosabb kupa főtábláján.

Aktívan kezdett Boriszovban
a Danilovics – Szolnoki, Lang,
Vinícius, Maréval (Fejes) – Trebotics, Luijckx – Gyurcsó (Pátkai),
Kovács (Soumah), Oliveira – Ivanovszki összeállításban játszó Vidi.
Gyurcsó már az első percben szabadrúgásból ívelhetett középre, de
nem ebből, hanem a BATE hasonló
lehetőségéből adódott kisebb bonyodalom. A hazaiakat nem sürgette semmi, nem is diktáltak nagy
iramot, de a Vidi sem akart ajtóstul
a házba rontani. A kölcsönös
kivárásból is születtek helyzetek,
előbb Luijckx fejelt fölé, majd
Gordejcsuk lövése vágódott mellé
Viníciusról. A 21. percben kapusa
bravúrja mentette meg a Vidit a
góltól, Danilovics lábbal védte Karnickij közeli lövését. Fokozatosan
került fölénybe a fehérorosz csapat,
Ragyionov fejesénél ismét szükség

volt a Vidi szerb hálóőrének védésére.
A 29. percben Ivanovszki erős
lövése elkerülte a kaput, de legalább
fehérvári életjel volt. Ám támadás-

gól kellett, nem került közelebb
céljához szünetig a Vidi.
A második félidő elején Ivanovszki
nem sokkal maradt le Gyurcsó

fotó: vidi.hu

Somos Zoltán

Nagyon ritkán került az ellenfél kapuja elé a Vidi Boriszovban

ban alig tudta megtartani a labdát a
magyar bajnok, kaput eltaláló lövése
sem volt az első félidőben, miközben
Gordejcsuk még a 45. percben is
megdolgoztatta Danilovicsot. Figyelembe véve, hogy a továbbjutáshoz

Vidi - Fradi: szurkolói információk
a bajnoki rangadóra

beadásáról, Maréval viszont minden továbbiról lemaradt: sérülés
miatt le kellett cserélni a francia
balhátvédet. Az 54. percben a
boriszovi kapusnak, Cserniknek
vetődnie kellett, még ha nem is

volt túl veszélyes Kovács lövése.
Gordejcsuk fejjel átemelte Danilovicsot, szerencsére a kaput is, de
a 60. percben így is bajba került a
Vidi. Luijckx megkapta második
sárga lapját, így emberhátrányban
folytatta Bernard Casoni csapata.
A bajnoki meccsen Diósgyőrben
ez sem volt akadály, de most azért
erősebb volt az ellenfél… A 66.
percben Zavnercsik megdöngette
a kapufát, itt tehát a Vidivel volt
a szerencse. Hat perccel később
pedig újfent Danilovics nevét áldhattuk, hihetetlen bravúrral szedte
ki Volodko egy méterről érkező
labdáját… A 82. percben aztán
eldöntötte a meccset a nyugodtan játszó BATE: Nikolics fejelt a
kapuba. Ennek évekig örültünk
volna, de ez egy másik Nemanja
Nikolics volt… Pátkai szép, de
nem veszélyes ollózása volt a Vidi
egyetlen válasza. Menni kellett az
egyenlítő gólért, de nem volt igazi
erő a piros-kékek játékában. 2-1-es
összesítéssel a BATE Boriszov jutott
a BL play-off körébe, a Videoton az
Európa-liga főtáblájáért játszhat.
Addig vár még más feladat is Szolnokiékra, szombaton a számukra
hosszú ideje verhetetlennek tűnő
Ferencvárost fogadják a Sóstói
Stadionban.

Sikersztori a Bence-hegyen?

A Sóstói Stadion kapui 18.30-kor nyitnak augusztus 8-án, szombaton,
lesz Gyereksarok, és szurkolói buszok is közlekednek majd a városban.
Bérlettel nem rendelkező szurkolóinknak javasoljuk, hogy vásárolják meg
elővételben belépőiket. 14 éven aluli gyermekeknek ingyenes a belépés a
hazai szektorokba, de 0 forintos jegyet nekik is kötelező váltani a jegypénztáraknál! (Szurkolói buszok indulása a Sóstói Stadionig 19:15-kor, vissza
pedig körülbelül 22:30-kor.)

Jegyértékesítési helyszínek
– Sóstói Stadion (Csíkvári út 10.):
Külső pénztárak: bajnoki mérkőzések előtt két órával
Sóstói Stadion főpénztár: csütörtök – péntek 15:00 – 18:00 óráig
– VidiShop (Piac tér 4.): hétköznap 9:30 – 17:00 óráig
(ebédszünet: 12:30 – 13:00-ig)
– Auchan: hétfő – szombat 06:00 – 22:00 óráig
a vevőszolgálati pultnál
– Fehérvári Ajándékbolt (Tourinform iroda mellett): Városház tér,
Hiemer-ház, július 1. – augusztus 31.: hétfő: zárva, kedd – péntek:
9.00 – 18.00, szombat, vasárnap: 10.00 – 18.00 óráig
a mérkőzésekre belépő szurkolóknak a jegy és a bérlet megvásárlásakor meg kell adniuk nevüket, születési helyüket és születési
idejüket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben jegyet vásárolnak, minden egyes mérkőzés előtt szükség lesz ezeknek az adatoknak
a megadására a pénztárainknál. A szezonbérleteseinknek azonban elég
mindössze egyszer, a bérlet kiváltásánál megadni ezeket az
adatokat, így nem csak olcsóbban, de gyorsabban is juthatnak
be a stadionba!

Szurkoljon élőben a Vidinek
a Fradi elleni bajnoki rangadón is!
A mérkőzés kezdete: 20 óra 30 perc
További információk és részletek: www.vidi.hu

Hajrá, Vidi!

fotó: Kiss László

Beléptetéssel kapcsolatos információk a Sóstói Stadionba:

A Bence-hegy tetejéről előbb 2,6 kilométeren át lefelé - utána viszont felfelé vezetett a
mezőny útja a hagyományteremtő szándékkal megrendezett velencei futáson. Kaufer Tamás
ötletgazda és szervező reméli, az új kezdeményezés is olyan sikersztorivá növi ki magát, mint
az idén már tizedszer lebonyolított vérteskozmai Rock and Roll Futás. A Bence-hegyről le és fel
5,2 vagy 10,4 kilométeres távon versenyezhettek a futók.
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Könyves Kálmán
KORONÁZÓ TÉR - NEMZETI EMLÉKHELY - 2015. AUGUSZTUS 15–16.

Krónikás

Blaskó Péter

Felícia

Eufémia

Törőcsik Franciska Kerkay Rita

Könyves Kálmán

Egyed Attila

Álmos herceg

Száraz Dénes

Koronázó érsek

Mihályi Győző

Első püspök

Tűzkő Sándor

Második püspök

Lábodi Ádám

Dramaturg Matuz János | Jelmeztervező Kovács Yvette Alida | Látványtervező Szendrényi Éva | Zeneszerző Horváth Károly
Koreográfus Horváth Csaba | Rendező Szikora János
Jegyértékesítés: www.koronazas.hu | Vörösmarty Színház • Székesfehérvár, Fő utca 8. | 06-22/503-503 | jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
Fehérvári Jegyiroda • Székesfehérvár, Városház tér, Hiemer-ház | 06-22/537-603 | jegyiroda@szekesfehervar.hu
Jegyértékesítő pontok: Alba Plaza, Városház tér, Fejér Megyei Hírlap Ügyfélszolgálati Iroda, Interspar | Jegyárak: 1 700 Ft, 2 400 Ft, 3 000 Ft, 3 500 Ft

