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Rá sem lehet majd ismerni!

Átmenetileg eltűntek a Lépcső utca lépcsői 

Szabó MiklóS bence

Választókerületi
programok

Újjáépítik a belvárosban a Lépcső utcát, az 
alapot is kicserélik a kis közben. A széttöre-
dezett lépcsőket már felszedték. Várhatóan 
augusztus végére végez majd az utcával Kocsis 
Balázs és csapata.

A Lépcső utca a fehérvári belváros 
egyik legeldugottabb és legkedve-
sebb kis utcája. Talán nincs olyan 
a városban élők közül, aki ne an-
dalgott volna itt és ne üldögélt vol-
na a lépcsőkön, tökéletesen rálátva 

Köfém-lakótelep, Ráchegy, 
Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

A 14-es önkormányzati válasz-
tókerület képviselője július 
3-án, hétfőn 15 és 18 óra között 
Olaszi László körzeti megbízot-
tal tart fogadóórát az Erzsébet 
út 12. szám alatti irodájában. 
Július 4-én, kedden 17 és 19 óra 
között pedig Lakatos Gábor 
körzeti megbízottal a Köfém 
lakótelep 1. szám alatt várja a 
lakosságot.

Tóváros, Alsóváros

Mészáros Attila

A nyári hónapokban is tart 
fogadóórát Mészáros Attila. 
A szünet idején a Tóvárosi 
Általános Iskolában nem, de 
a Sárkeresztúri út 1/A. alatti 
képviselői irodájában havon-
ta egy alkalommal várja az 
5. számú választókörzetben 
élőket. Legközelebb júliusban 
és augusztusban tart fogadóórát 
egy-egy alkalommal. Lakossági 
megkeresésekkel a 22 537 607-
es telefonszámon is elérhetik 
Mészáros Attilát. 
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A beruházás az önkormányzat Saára Gyu-
la-programjának keretében valósult meg. 
Ebben az önkormányzati választókerü-
letben – Vízivárosban – az  idén összesen 
negyvenhét millió forintot költenek 
útfelújításra, járda- és parkolóépítésre.
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Járdaépítés a VízivárosbanMegújult a Móricz Zsigmond utca

A járdával a műszaki átadáson a szakemberek és a lakók is elégedettek voltakA Saára Gyula-program keretében számtalan utca, parkoló és járda újul meg az idei évben is

novák RitaSzabó MiklóS bence

Új járdákon sétálhatnak mostantól a Rákóczi út 
lakói. A tizenötmillió forintos beruházás kere-
tében öt házsor előtt közel ezer négyzetméteren 
újultak meg a járdák.

Egyenletes aszfaltburkolaton járhat-
nak mostantól a Rákóczi út lakói. 
A járda korábban meglehetősen 
elhasználódott, így a felújítás régi 
lakossági igény volt – nyilatkozta 
lapunknak a városrész önkormány-
zati képviselője. Összesen hatszáz 
méter hosszban és nagyjából ezer 
négyzetméteren újult meg a Rákó-
czi út négy párhuzamos járdája, és 
az azokat merőlegesen összekötő 

Véget ért a Móricz Zsigmond utca felújításának 
első üteme. Kicserélték az aknafedlapokat és a 
víznyelőket, de új burkolatot is kapott az utca 
nagy része. 

Még idén megújul a régi aszfalt, a 
tervek szerint októberig végeznek 
a felújítás második ütemével is. A 
beruházás során az utca két szaka-
szán, a Széna tér és a Vadászkürt 
között mintegy ezer négyzetméte-
ren, a Vadászkürt és a Huba utca 
között pedig 2015 négyzetméteren a 
meglévő, rossz állapotú burkolatot 
újították fel a kopóréteg cseréjével. 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

ötödik szakasz – tette hozzá Hor-
váth Miklósné. 
A régi járdákat felbontották, szinte 
a teljes terület új alapot kapott, 
a régiből csak azokat a részeket 
hagyták meg, amelyek megfelelnek 
a mai műszaki elvárásoknak. Az 
alapozás mellett a pályaszerkezet 
új szegélyeket és aszfaltburkolatot 
kapott, ami biztonságossá teszi a 
járdát. 

A leromlott útburkolatot nem 
volt egyszerű felújítani: két réteg 
aszfaltot kellett rátenni. A régi 
csatornaöntvények zömét is kicse-
rélték. 
A beruházás mintegy harmincmil-
lió forintba került, a fedezetet a 
Városgondnokság Út 2017-2019. 
programja biztosította. A Saára 
Gyula-program keretében egyéb-
ként több fehérvári kis utcában is 
végeznek még a nyáron hasonló 
munkálatokat. A tervek szerint 
szeptember végére, október elejé-
re végeznek majd mindenhol, így 
a Móricz Zsigmond utcában is a 
munkálatokkal. 
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a Liszt Ferenc utca forgatagára. 
Az állapota azonban már hagyott 
némi kívánnivalót maga után. 
Nemsokára az utca ismét régi 
fényében tündökölhet, jó kezek 
vették kezelésbe. A munkálatok 
körülbelül két hete elkezdőd-
tek – elvégzésével Kocsis Balázs 
restaurátort bízták meg. A külön-
leges hangulatú utca újjáépítésére 
azért van szükség, mert az utóbbi 
időben a lépcsők teljesen szét-
töredeztek a téli fagyoktól – így 
látványában sem volt túl előkelő 

az utca, és balesetveszélyes volt 
közlekedni rajta. 
A bontás után olyan alapba he-
lyezik majd a mészkő lépcsőket, 
amibe nem tud befolyni a víz – így 
várhatóan jóval tartósabb lesz, 
mint a korábbi burkolat, és nem 
töredezik majd fel. Erre azonban 
még hónapokat kell várni. A régé-
szeti feltárást követően kezdődhet 
az utca újraépítése. Kocsis Balázs 
szerint augusztus végén, szeptem-
ber elején már a megújult lépcső-
kön sétálhatnak a fehérváriak.
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A Világbank szerint Fehérvár az élen

A jelentés öt területen nyújt referenciaértéket Budapestet, Debrecent, Győrt, Miskolcot, Pécset, Szegedet és Székesfehérvárt illetően. Ezek a 
vállalkozás indítása, az építési engedélyek ügyintézése, az elektromos áramhoz való hozzáférés, az ingatlan nyilvántartásba vétele és a szerző-
dések érvényesítése.

Szabó MiklóS bence

Székesfehérváron ismertették a „Doing Business 
az Európai Unióban 2017: Bulgária, Magyarország 
és Románia” felmérés eredményeit, melynek 
során a Világbank az üzleti és szabályozási 
környezetet vizsgálta a három ország huszonkét 
nagyvárosában. Öt, a vállalkozások versenyképes-
ségét befolyásoló tényezőt elemeztek a felmérés 
keretében, mely hazánkban hét városra, köztük 
Fehérvárra is kiterjedt. A vizsgálat megállapította, 
hogy a magyar városok ötből négy területen 
jobban teljesítenek a román és a bolgár települé-
seknél, az összességében legjobban teljesítő város 
pedig Székesfehérvár lett.

Doing Business címmel készített 
összehasonlító jelentést a Világbank, 
melyben a magyar, a bolgár és a 
román gazdasági helyzetet elemzik 
huszonkét város üzleti szabályozását 
figyelembe véve. A kutatás során 
a kis- és középvállalatok életének 
öt szakaszát vizsgálták: a vállalko-
zásindítást, az építési engedélyek 
ügyintézését, az elektromos áramhoz 
való hozzáférést, az ingatlanhoz 
való hozzájutást és a szerződések 
érvényesítését. A bolgár és román 
városokkal összevetve a vizsgált hét 
magyar város – köztük Fehérvár – a 
mért öt terület közül négyben jobb 
teljesítményt nyújtott. A tanulmány 
szerint azonban vállalkozásindítás 
terén a magas költségek és magas 
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A Világbank szerint Magyarország, Ro-
mánia és Bulgária vizsgált nagyvárosai 
között Székesfehérváron a legkedve-
zőbb az üzleti környezet.
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Hetvenegymilliós támogatás a megyei településeknek Szent László példa minden időben

A Pénzügyi Keret döntéséről Molnár Krisztián számolt be Történelmi zászlók alatt koszorúzott a honvédség, a megye és a város

Schéda Szilvia Wéhli Regős DóRa

Kilenc település összesen több mint hetven-
egymillió forint támogatásban részesül. Erről 
június 20-i ülésén döntött a Fejér Megyei 
Önkormányzat kezelésében működő, a telepü-
lési önkormányzatok beruházásait, fejlesztéseit 
segítő Pénzügyi Keret közgyűlése, melynek 
ötvennyolc megyei település polgármestere 
a tagja.

A kamatmentes, visszatérítendő 
támogatást a településeknek egy 
év türelmi időt követően három 

Szent László-napi koszorúzással tisztel-
gett a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnoksága valamint Székesfehérvár és 
Fejér Megye önkormányzata a lovagkirály 
szobránál. Szent László hazaszeretete, bátor-
sága és méltósága példa a ma embere számára 
– fogalmazott Vargha Tamás honvédelmi 
államtitkár.

Szent Lászlóra emlékeztek szerdán 
a katonák, a lovagkirály ugyanis a 
lövészek védőszentje. A megemlé-
kezésen beszédet mondott Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő, 
honvédelmi államtitkár is: „Szent 
László vitézsége, lovagiassága, kor-

év alatt kell visszafizetniük. Az 
összeget kizárólag a kötelező ön-
kormányzati feladatok ellátásához 
használhatják fel. 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke elmondta: a 
győztes pályázók közül volt olyan, 
amelyik köztemetőt szeretne 
felújítani, volt, amelyik úthálózatot 
fejlesztene. Helyi építési szabályzat 
megalkotásához is kértek forráski-
helyezést, de az egészségügyi alap-
ellátás fejlesztéséhez is kaphatnak 
támogatást az önkormányzatok.

tőkebefizetési kötelezettség miatt 
lemaradunk az uniós átlagtól. 
Cecile Fruman, a Világbank igazga-
tója arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a jelentés elkészítésének akkor volt 
értelme, ha abból tanulnak a vizsgált 
városok, és meglátják a fejlődési 
lehetőségeket. Lengyelországi példát 
hozott, ahol alig egy év alatt javítot-

tak a gazdasági folyamatokon egy ha-
sonló jelentés megjelenését követően.
A jelentésben foglaltak alapján 
Székesfehérvár megelőzi a többi 
vizsgált magyar várost – köztük 
Budapestet is. Mint Cser-Palkovics 
András polgármester fogalmazott, 
Fehérvár hosszú évtizedek óta él a 
gazdaságából, a város mindig igyeke-

zett kedvező környezetet biztosítani 
a cégeknek. A világbanki jelentés 
rávilágít, hol van lehetőség további 
előrelépésre.

mányzói tehetsége és bölcsessége meg-
hozták számára a nemzet tiszteletét. 
Ma is ezzel a tisztelettel idézzük meg 
emlékét és állítjuk példaként minden 
idők magyarjainak, az ország polgára-
inak sorsáért felelős vezetők, a haza 
szolgálatát vállaló katonák elé.” 
A Szent László trónra lépésének 
940., szentté avatásának 825. évfor-
dulója alkalmából meghirdetett
Szent László-emlékév keretében 
megrendezett ünnepségen Horváth 
Imre kanonok a múlt tiszteletére 
hívta fel a figyelmet. A plébá-
nos Szent László király életútját 
követendő példának állította a ma 
embere elé.
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A kívül-belül megújult közösségi tér 
ősztől várja a fiatalokat. 

A cigány ősiségért

Kosztics László számára a múlt tisztelete megkérdőjelezhetetlen

vakleR lajoS

A Szabadművelődés Házában nyitották meg 
Kosztics László fafaragó művész A bölcsesség 
fája című kiállítását. A Csókakőn élő művész a 
cigány népi kultúra hitből táplálkozó alkotásai-
val varázsolta el a látogatókat.

Kosztics László népi fafaragó művész 
az alig kétszáz lelket számláló baranyai 
Illocskán született, s olyan közegben 
nőtt fel, ahol teljes egyetértésben éltek 
magyarok, svábok, szerbek és cigányok. 
Az első vésőt egy idős asztalos adta a 
kezébe. A fafaragás technikáját pásztor 
nagyapjától leste el, aki minden keze 
ügyébe kerülő fadarabból képes volt 
míves használati tárgyat készíteni. A ta-
nításért cserébe az ifjú Laci első faragott 
ostornyelét kapta. 
Ez volt az indíttatás, a felhőtlen gyer-
mekkor máig ható része. A Komlóra 
kerülő asztalosinas aztán már megta-
pasztalta, mit is jelent cigánynak lenni 
egy színmagyar közegben. Abbahagyta 
az iskolát, s hazatérve falujába egy 
rövid otthonlét után Budapestre indult, 
hogy meghódítsa a fővárost építőipari 
segédmunkásként, betanított karosszé-
ria-lakatosként, cementterítőként. Több 
mint tíz év telt el mindenfajta alkotói 
munka nélkül. 
Az immár ifjú házas Kosztics Lászlónak 
a rendszerváltás hozta el az alkotói 
munka lehetőségét: miután leszáza-
lékolták, nem is nagyon volt más válasz-
tása, mint hogy újra kibontakoztassa 
tehetségét. Első faragásaival azonnal 
meghódította az értőket. Olyan biblikus 
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Ősszel nyit a Petőfi Egyetemi Klub

A Petőfi Mozi tetején egy egyedülálló belvárosi kilátással bíró tetőteraszt alakítottak ki

Szabó PetRa

Ősszel újra megnyílik az egykori Petőfi Mozi 
épülete, melynek teljes felújításáról még 
tavaly tavasszal döntött a képviselő-tes-
tület. A beruházás mostanra készült el, és 
szeptemberben egyetemi klubként nyit a 
százharmincmillió forintból felújított épület.
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lására. A zene, a kézművesség egyaránt 
szerves része az ősi kultúrának – vallja, 
mert a semmihez nem értés a cigány-
ság taszító rákfenéje. A számkivetett, 
kirekesztett nép egyetlen menedéke a 
munka: „A cigány népművészet része a 
magyar kultúrának. Én tárgyalkotó művész 
vagyok, ezért az ősi cigány szakmákat és 
életképeket ábrázolom.”

témájú, ugyanakkor cigány indíttatású 
alkotásokkal jelentkezett, melyek a 
Cigány Kulturális és Közéleti Egyesület 
segítségével meghozták számára az első 
önálló kiállítást és a sikert. 
Motívumrendszerében megtartotta a ci-
gány népművészet alapjait, s ezt ötvözte 
a hittel, amit a legnehezebb időkben 
is megtartott, küldetésnek tekintve a 

cigányság tárgyi és kulturális értékeinek 
megőrzését. Vallja, ha egy népnek nincs 
anyanyelve, nincs írott történelme, nem 
ismeri fél évezredes európai történe-
tét, akkor nem nevezhető nemzetnek. 
Kosztics László művésztársaival együtt 
egy olyan ösvényt taposnak a jövő 
nemzedékének, amely alapot ad az új 
generációknak identitásuk újragondo-

A belvárosi panorámás tetőterasz 
a Petőfi Egyetemi Klub ékköve. 
Ezen kívül meccsnéző és video-
játék-szoba, különféle klubhelyi-
ségek is várják majd a fiatalokat. 
Megmaradt a moziterem, ami 
alkalmas lesz különféle rendezvé-
nyek lebonyolítására, de helyszíne 

lehet egy-egy bulinak is. Nem 
titkolt cél volt, hogy a felújítással 
megőrizzenek egy olyan találko-
zási pontot, mely rengeteg fehér-
vári számára idéz szép emléket, 
adott felejthetetlen élményeket. 
„Hosszú évtizedeken keresztül nem 
volt olyan fehérvári fiatal, aki ezzel 

a hellyel ne találkozott volna, ne 
kötné ide valamilyen szép emlék. 
Bár többször többféle hasznosítást 
megpróbált a város, látszott, hogy 
az épülethez is hozzá kell nyúlni, 
jelentős felújítást kell végrehajta-
ni rajta.” – mondta el az épület 
keddi bejárásán Cser-Palkovics 
András. 
A mintegy százharmincmillió 
forintos önkormányzati beruhá-
zásnak köszönhetően teljes kor-
szerűsítésen esett át az épület. 
A zárófödém alatti szintet szinte 
teljesen újra kellett építeni egy 
háborús sérülés miatt, amit a 
szakemberek a mozi álmeny-
nyezetének bontásakor vettek 
észre. Guti Péter, a felújítást 
koordináló Városfejlesztési Kft. 
vezetője arról is beszámolt, hogy 
megújult a tetőszerkezet, kicse-
rélték a nyílászárókat, és a teljes 
energetikai korszerűsítés is 
megtörtént. Az épület akadály-
mentesített, légtechnikai beren-
dezéseket és tűzjelzőhálózatot is 
építettek be. Érdekesség, hogy 
az üvegkorlátok újrahasznosított 
elemek: a stadionból kerültek át 
az épületbe. 
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Megnyílt az Aba-Novák-tárlat

A kiállítás október 29-ig a hét bármely napján megtekinthető a képtárban. Az Aba-Novák-tár-
lat ideje alatt ugyanis minden nap nyitva tart a múzeum, hogy Székesfehérvár művészetkedve-
lő polgárai minél szélesebb körben megismerhessék Aba-Novák munkásságát.

GáSPáR PéteR, látRányi viktóRia

Aba-Novák Vilmos festőművész alkotásai álltak a 
középpontjában a Múzeumok Éjszakája idei fehérvári 
rendezvénysorozatának. Szombaton délután a mester 
szobrának megkoszorúzásával, majd a mauzóleumban 
és a Városházán látható Aba-Novák-falfestmények 
megtekintésével kezdődött az a séta, mely a híres 
festőművésznek állított emléket. A túra végállomása a 
Csók István Képtár volt, ahol Színek és színek megint 
címmel nyílt meg az Aba-Novák-tárlat. 

A tárlat igen értékes, részben magán-
gyűjteményekből származó alkotásokat 
vonultat fel. Az érdeklődők – miután 
megkoszorúzták a mester Koronázó téri 
szobrát – körsétára indultak. A Nemzeti 
Emlékhely Szent István-mauzóleumát 
követően a Városházán a festő nagymé-
retű falfestményeit tekinthették meg az 
érdeklődők. 
„A polgármesternek olyan szerencsés helyze-
te van – bárki is töltse is be ezt a megtisztelő 
szolgálatot – hogy ha belép az irodájába, 
akkor mindig egy csodát lát, ami egyszer-
re a művészetnek és annak a történelmi 
városnak a csodája, amit ezeréves városként 
otthonunkként szeretünk.” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András, aki arról is szólt, 
hogy a falfestmény mindegyik részének 
önmagában is érdekes története van: 
„Minden időszakban kellett egy városi 
közmegegyezés, és kellettek jó szándékú 
emberek, akik lehetővé tették, hogy ezeket 
az alkotásokat Fehérváron álmodják meg és 
készítsék el. Sok mindenre lehetünk büszkék 
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Emlékparki nyár Megújult az emlékmű

Katonazenekari koncerttel vette kezdetét a pákozdi programsorozat
A 69-es gyalogezred első világháborús emlékművének felújítását a Honvédelmi Minisztérium támo-
gatta, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum valósította meg Kocsis Balázs restaurátori munkája révén

vakleR lajoS Szabó PetRa

Öt évvel ezelőtt hívta életre a pákozdi Katonai Emlék-
park az Emlékparki nyár című rendezvénysorozatot. A 
programokban idén is a honvédelemhez kapcsolódó 
kulturális események várják a látogatókat.

A Nemzeti Emlékhelyen megrendezett 
ünnepélyes megnyitón Vargha Tamás 
államtitkár köszöntőjében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a ma emberének köte-
lessége ápolni és megőrizni a magyar-
ságért életüket áldozó hősök emlékét: 

A „69-es előre!” emlékmű újraavatási ünnep-
ségét rendezték szerdán. Az emlékmű a város 
legfontosabb első világháborús emlékhelye.

Cser-Palkovics András ünnepi beszédében 
a korabeli sajtót idézte, amely az avatásról 
tudósított. Az írásos emlékek szerint a 69-es 
gyalogezred nevében felszólaló katona 1931. 
augusztus 16-án, több ezer ember előtt azt 
kérte Simon Sándor akkori polgármestertől, 
hogy az emlékszobrot megóvni szívesked-
jen az utókor számára. A polgármester 
rámutatott, hogy a város évtizedekig eleget 
tett kötelezettségének, a felelősséget a me-
gyével közösen felvállalta, így az emlékmű 

„Ezen a megszentelt földön, amely a jövőre 
százhetven éves magyar honvédség első győ-
zelmének a helyszíne, kötelességünk az emlé-
kezés. Az emlék megőrzése a főhajtás és egy 
szál virág elhelyezése is, de kötelességünk 
az emlékezés igényét átadni gyerekeinknek, 
unokáinknak, a következő nemzedékeknek. 
Ezt akkor tesszük jól, ha elhozzuk őket ide, 
a Nemzeti Emlékhelyre, megmutatjuk tárgyi 
emlékeinket, s az emlékparki nyár színes, 
változatos programjai közepette katonazene, 
kiállítások és gyermekprogramok segítségé-
vel kerülhetnek közelebb a hősökhöz.”

ebben a városban, de ez felelősséget is ró 
ránk. Azt a felelősséget is, hogy áldozzunk 
azok emlékének egy pillanatnyi megállással, 
sétával, koszorú elhelyezésével, kiállítással, 
szoborral, akikre büszkék lehetünk.” 
A séta a Csók István Képtárba vezetett. 
Itt tekinthető meg az a reprezentatív 
kiállítás, melyből megismerhetjük a 
művész életművét, akinek Székesfehér-
vár sokat köszönhet. Kulcsár Mihály, a 
Szent István Király Múzeum igazgatója 
elmondta: Székesfehérvár városa büszke 
történeti, művészeti értékeire, és min-
dent megtesz azok megőrzése érdekében. 
Ennek jegyében gondozza és mutatja be 
rendszeresen Aba-Novák munkásságát, 
hogy a látogatók minél szélesebb körét 

ismertessék meg művészeti örökségével. 
„Számomra és munkatársaim számára külö-
nösen megtisztelő, hogy ebben a munkában a 
Szent István Király Múzeum is részt vállal.” 
– tette hozzá Kulcsár Mihály. 
L. Simon László országgyűlési képviselő 

beszédében kiemelte, hogy hatalmas, 
izgalmas, sokrétegű és máig lezáratlan 
esztétikai és politikai vitákat generáló 
életműbe nyújt bepillantást ez a kiállítás. 
L. Simon László hangsúlyozta, hogy a 
megértés és meg nem értés, az egymás 
mellett elbeszélés jó példája az, ami a 
kiállítás kapcsán történt. 
„Nem a kettős mérce mély gondolkodást 
nem igénylő felemlegetéséről volt szó, hiszen 
sokra nem megyünk azzal, ha felhozzuk, 
hogy Aba-Novák kortársai közül többen, akik 
Horthyt hadi gépeken ábrázolják, később a 
kommunista diktatúra kiszolgálói lettek.” – 
fogalmazott L. Simon László, aki szerint 
Aba-Novák nem lett rosszabb művész at-
tól, hogy Hóman Bálint arcképét festette 
fel a Városháza falára, mint ahogy a 10-es 
huszárok emlékművének alkotója, Pátzay 
Pál sem kevésbé jelentős alkotó attól, 
hogy a budapesti Dózsa György úton állt 
a Lenin-szobra. „A különbség azonban nem 
elhanyagolható: Aba-Novák emlékét a dikta-
túra végleg el akarta tüntetni, Pátzay művét 
a rendszerváltás után a szoborparkba szállí-
tották.” – tette hozzá L. Simon László, aki 
beszédében Aba-Novák ars poeticáját is 
idézte: „Én, a kivetett bolygó, megterem-
tem a magam bolygórendszerét.”

Nézze meg videónkat a www.fehervartv.
hu oldalon! Képgalériánkat keresse a 
www.szekesfehervar.hu portálon!

L. Simon László a tárlat megnyitóján beszédét így fejezte be a Csók István Képtárban:
„S végül: innen üzenjük azoknak, akik a kiállítás nem hivatalos megnyitója óta a művészet 
függetlensége és Aba-Novák életművének sorsa miatt aggódtak: nem tőlünk kell félteni ezt a 
nagyszerű életművet... Mi voltunk, akik örültünk Supka Magdolna és követői munkásságának, 
akik izgatottan és nyitottan vártuk a debreceni MODEM Molnos Péter rendezte „barbár zseni” 
kiállítását, s mi állítottunk szobrot Aba-Nováknak, s nem azok, akik őt a művészettörténetből 
és Fehérvár történetéből is ki akarták törölni. S lehet azon vitatkozni, hogy jó-e ez a szobor, 
jók-e Aba-Novák pannói, faliképei, festményei, grafikái. De a fanyalgóknak és a közösségi 
média felületein bölcselkedőknek figyelmébe ajánljuk Kassák üzenetét: művekkel csak művek 
vitatkozhatnak...”

– a vészterhes idők dacára is – mindig a 
helyén állt. 
Az eseményen részt vett Vargha Tamás 
honvédelmi államtitkár is, aki kiemelte, 
hogy az emlékművön látható honvéd pus-
kát tartó keze lendül, arca feszült figyelmet 
mutat, vagyis Bory Jenő szobrász a harc 
azon pillanatát örökítette meg, amely életről 
vagy halálról szól. Bárhonnan is érkezik 
valaki a Vörösmarty térre, megkerülhetetlen 
a rohamra induló, szuronyos puskát tartó 
katona alakja: „Ez a szobor egyrészt emlékez-
tet, másrészt megtanít minket hazaszeretetre, 
önfeláldozásra, önbecsülésre. A mai újraavatás 
után erőt ad nekünk is és az utánunk jövő 
nemzedékeknek is a jövő harcaihoz azáltal, hogy 
visszaemlékezhetünk a nagy háború hőseire.”
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Az óriásbábokra nem kell augusztusig várnunk! 
Július elsejétől szombatonként 18 órakor a Ko-
ronázási Ünnepi Játékok óriásbábjai lepik el a 
Fő utcát, és hagyományőrzők kíséretében hívják 
fel a figyelmet az augusztusi rendezvényekre. 
Az első szombat (július elsején) meglepetést 
is tartogat az érdeklődőknek: a Vörösmarty 
Színház előtt az óriásbábokkal együtt négy 
„élő királlyal” is találkozhatunk. A Koronázási 
szertartásjáték eddigi négy uralkodója, azaz 
színész főszereplője is ott lesz ugyanis azon a 
beszélgetésen, mely este fél hétkor kezdődik.

Az aranykor trónusán

III. Béla szerepét Hirtling István, feleségét, a szépséges Antióchiai Annát Trokán Nóra alakítja. 
Mánuel bizánci császár szerepében Trokán Pétert, Anonymus szerepében Blaskó Pétert láthatja 
majd a közönség. II. Géza király özvegyének szerepében Závodszky Noémi, Lukács esztergomi 
érsek szerepében Sághy Tamás lép majd színpadra. A koronázópüspököt Mihályi Győző alakít-
ja. A szertartásjáték dramaturgja Matuz János, rendezője Szikora János.

Látványos bemutató keretében ismertették az idei szertartásjáték részleteit Budapesten, a 
Magdolna-toronyban

Új, térkövezett parkolók épülnek a Jancsár utcában, a Cserepes közben és a Bory Jenő Általános 
Iskola mögött – tudtuk meg Farkas Lászlótól. A terület önkormányzati képviselője azokról a 
járdafelújításokról is beszélt, melyeket a napokban adtak át a Jancsár és a Sziget utcákban. 
A környéken további fejlesztések lesznek: több járda- és útszakasz újul meg a következő két 
évben, és a volt MÉH-telep területén egy a Haleszhoz hasonló játszóteret is kialakítanak.

Szabó MiklóS bence

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és II. (Vak) Béla után idén az Árpád-ház talán legfényesebb uralkodója, 
III. Béla koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező Székesfehérváron. Az egykori koro-
názótemplom helyén felépített grandiózus szabadtéri színpadon augusztus 18-19-én mutatják be a Koronázási 
szertartásjátékot, melyben a díszletek mellett a zene is a bizánci és a keresztény kultúrát ötvözi. Az előadásnak idén 
is részesei az ötméteres történelmi óriásbábok, újdonságként pedig cirkuszművészek is bekapcsolódnak, felejthetet-
lenné téve az élményt minden látogató számára.  Az idei szertartásjáték zenei anyagát is Szirtes Edina Mókus jegyzi.
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Új helyen a húszéves Hollander

Fejlesztések a Palotavárosban

Átadta új épületgépészeti áruházát és bemutatótermét az 1997-ben alapított, idén huszadik 
születésnapját ünneplő Hollander-2000 Kft. A Mártírok útján épített új áruházat ünnepélyes 
keretek között avatták fel. „Minden olyan cég nagyon értékes, amely több évtizedes múlttal 
rendelkezik, székesfehérváriakat foglalkoztat és szolgál ki. A város célja, hogy olyan szolgál-
tatói környezetet alakítson ki, ahol mindenki megtalálja a helyét.” – fogalmazott a megnyitón 
Mészáros Attila alpolgármester.                                                                                                                   L.B.

Idén augusztus 18-19-én ötödik alkalom-
mal rendeznek Koronázási szertartás-
játékot Székesfehérváron. Ez évben III. 
Béla koronázási szertartását és életét viszi 
színre Szikora János – Hirtling István 
főszereplésével. A darab nem véletlenül 

az előadásban cirkuszművészek is 
részt vesznek, de az idén gyökeresen 
megújult díszlettel is találkozhat a 
közönség. Míg a korábbi években a 
Nagyboldogasszony-bazilika körvo-
nalait jelenítették meg, felidézve az 
egykori koronázótemplom grandio-
zitását, addig idén egy görög-keleti 
kupola és a magyar korona egységéből 
létrejött stilizált, kettős kupolarendszer 
hivatott érzékeltetni a III. Bélára jellem-
ző kelet-nyugati egységet.

viseli Az aranykor trónusán alcímet: az 
Árpád-ház talán legfényesebb uralkodója 
volt III. Béla. 
Az életéről készített szertartásjáték 
több újítást is tartalmaz a korábbi 
évekhez képest. Az egyik ilyen, hogy 
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Lélekkel, emberséggel a szenvedélybetegekért

Húsz esztendeje segíti a szenvedélybetegeket a Rév Ambulancia

látRányi ViktóRia, Wéhli Regős DóRa

Remény a szabaduláshoz, értelem az élethez, 
választás a lehetőségek közül – ebben a 
szellemiségben végzi áldozatos munkáját, a 
szenvedélybetegek és családjaik támogatását 
immár két évtizede a Rév Ambulancia. A jeles 
évforduló tiszteletére szervezett közösségi 
napot a fenntartó Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány, melyre a társintézmények kép-
viselőit, a szakembereket és a támogatókat 
várták az elmúlt héten csütörtökön a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házban.

A Rév húszéves születésnapja 
elsősorban a hatékony segélykérő 
telefonhívásokról, a bátor válasz- 
adásról, az „Itt és most!” segítés 
szándékáról szól. „Amit a Karitász 
tesz, és amit a Rév Ambulancia 
végez, az olyan munka, ami minden 
ember feladata és kötelessége lenne 
embertársaival szemben.” – ezzel a 
gondolattal kezdte köszöntőjét 
Spányi Antal megyés püspök. 
A program résztvevői áttekintést 
is kaptak a szervezet céljáról.
„A Karitász dolgozóival együtt körül-
belül tizenhét munkatárssal legalább 
ötszáz kliensnek tudtunk segítséget 
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Csak víz és más semmi… Semmelweis-nap
lászló-takács kRisztina látRányi viktóRia 

A nagy melegben jellemző, hogy akár óránként 
megszomjazunk és pohárért nyúlunk. Ez 
természetes és helyes viselkedés, az azonban 
egyáltalán nem mindegy, hogy a fokozott 
folyadékbevitel során mit iszunk!

Bár szervezetünk tudtunkra adja, 
mire is van szüksége, a tudati 
kontroll hajlamos ezt módosítani – 
nem kimondottan pozitív irányba. 
Hányszor látni, hogy sokan a leg-
nagyobb kánikulában is kizárólag 
kólával vagy egyéb cukros italokkal 
próbálják csillapítani szomjúságu-
kat! Azonban jó, ha tudjuk: nem 
biztos, hogy ami nekünk jólesik, az 
a szervezetünknek is!

Mit pótlunk az ivással?

A víz számos igen fontos szerepe 
közül egyik a hőháztartásunk 
szabályozása. A bőrről történő 
párologtatással hűti magát testünk. 
Nem is gondolnánk, de naponta 
több liter vizet is elveszítünk ilyen 
formán. Érthető, hogy ha valaki 
ezt nem pótolja, az rosszulléthez, 
fejfájáshoz, ájuláshoz, kiszáradás-
hoz vezethet.

Mivel oltsuk szomjunkat?

Mint ahogy nem eszünk reggelire, 
ebédre és vacsorára is csokoládét 
vagy egyéb édességet, ugyanúgy 
helytelen, ha egész nap csupán 
különféle üdítőitalokkal oltjuk 
szomjunkat. Legyenek hát ezek 
is olyanok, mint az édességek: al-

Minden év július elseje a magyar egészség-
ügy legnagyobb ünnepe. A Semmelweis-nap 
alkalmából országszerte elismeréseket 
osztanak az egészségügy dolgozóinak, 
s megköszönik egész éves munkájukat. 
Székesfehérváron az ünnepség az Oskola 
utcában, a Semmelweis-dombormű koszorú-
zásával kezdődik.

Július elseje 1992 óta a magyar 
egészségügy napja, azaz a Sem-
melweis-nap. Annak tiszteleté-
re, hogy 1818-ban ezen a napon 
született Semmelweis Ignác ma-
gyar orvos, aki kiemelkedő sze-
repet játszott a gyermekágyi láz 
felfedezésében, leküzdésében. 
Emlékét a Székely János Jenő 
szobrászművész által alkotott 
márványtábla őrzi az Oskola 
utcában – az anyák megmentő-
je ugyanis a ciszter gimnázium 
tanulója volt 1832-33-ban. 
Itt kezdődik június 29-én, 
csütörtökön 11 óra 30 perc-
kor a hagyományos Semmel-
weis-napi ünnepség. A város 
önkormányzata ilyenkor fejezi 
ki köszönetét az orvosoknak, 
védőnőknek és egészségügyi 
szakdolgozóknak áldozatos 
munkájukért, elhivatottságu-
kért. Megkoszorúzzák a Vörös-
marty Mihály Könyvtár Oskola 
utca 7. szám alatti épületénél 
elhelyezett domborművet, majd 
a Hiemer-házban folytatódik az 
esemény, ahol átadják a Szé-
kesfehérvár Egészségügyéért 
díjat.

kalmankénti finomságok, és ne fő 
szomjoltók! Köztudott, hogy a kóla 
és az egyéb szénsavas üdítők egyik 
fő komponense a cukor, de az már 
csak kevesek által ismert, hogy a 
dobozos gyümölcslevek is nagy 
arányban tartalmaznak cukrot. 
Ezért az alacsony gyümölcstartal-
mú üdítők szintén nem ideálisak 
egész napi fogyasztásra. A száz 
százalékos gyümölcstartalommal 
rendelkező üdítők több szempont-
ból is kedvezőek lehetnek, bár 
nem túl jó a szomjoltó képessé-
gük. Összetétele, vitamintartalma 
viszont bármilyen időben előnyös, 
nem is beszélve a többi üdítőitalnál 
alacsonyabb kalóriatartalmáról.

A víz a legjobb!

A legideálisabb innivaló – kivált-
képpen nagy melegben – a víz. Az 
egyszerű csapvíz is megfelelő, káni-
kulában azonban célszerű emellett 
valamilyen ásványvíz fogyasztása a 
különféle ásványi anyagok pótlásá-
ra. Ezeknek a vizeknek az ásványi-
anyag-tartalma a különféle ásvány-
vizek, forrásvizek, gyógyvizek 
között is igen eltérő lehet. Minden 
vízfajtában más és más az összes 
oldott ásványi anyag mennyisé-
ge, emellett a különböző ásványi 
anyagok egyenkénti mennyisége, 
egymáshoz viszonyított aránya is. 
A természetes ásványvizek összes 
oldott ásványianyag-tartalma 
500-4500 mg/l között változik. Az 
emberi szervezetnek naponta átla-
gosan 2,5-3 liter folyadék elfogyasz-
tása az ideális.

nyújtani. Emellett a foglalkozásokon 
évente legalább négyszáz diákot és 
érdeklődőt értünk el.” – mondta el 
Farnas István intézményvezető. 

Az eseményen Fülöp Attila 
egyházi, nemzetiségi és civiltár-
sadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár is részt vett: 

„Ez a munka a lélekről is szól. Arról, 
hogy mennyire tudunk embersége-
sek és emberiek lenni azokkal, akik 
a segítségünkre szorulnak.” Fülöp 
Attila bejelentette, hogy támo-
gatásban részesülnek a Karita-
tív Tanács tagjai, közülük is a 
Katolikus Karitász hatszázötven-
milliós forráshoz jut logisztikai 
feladatok ellátására, fejlesztések-
re, közösségi terek kialakítására 
és eszközbeszerzésre. 
Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok elmondta, 
hogy a város és a Rév számos 
közös programot valósít meg. Így 
például a Bregyó közi Naprafor-
gó Városi Napközis Táborban, 
iskolák egészségnapjain, fesz-
tiválokon illetve a diáktanács 
programjain. A tanácsnok 
prezentációt tartott a Rév Am-
bulancia 1997-es indulásáról, 
működésének első éveiről, ami 
a város fenntartásában valósult 
meg. Östör Annamária azt is el-
mondta, hogy a Székesfehérvári 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
operatív csoportjának fontos 
tagja az ambulancia. 
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Fesztiválok hétvégéje – jól indult a nyár!

Pénteken a Lics Pincészetben borszakmai nappal vette kezdetét a Pákozdi Gasztrofesztivál. 
A rendezvényre határon túli borászok is érkeztek. A hűs borok jó kezdetnek bizonyultak a 
szombati főzőversenyhez és ételkóstolóhoz.

Idén is nagy sikert aratott Víziváros nyári gyermekrendezvénye, a Kölyökjuniális. Az egész 
napos, a család minden tagjának szervezett ingyenes program kitalálásakor az volt a szervezők 
célja, hogy a helyszínre telepített játékokkal színes programlehetőséget tudjanak kínálni a 
látogatóknak. Még a Videoton kabalaállatával is lehetett találkozni!

„Az alapanyagok, az összerakás, az anyag tisztelete az, ami sikeressé és egyedivé teszi a 
kézműves termékeket!” – vallják a Tűzzel-vassal Fesztivál kiállítói

A Tűzzel-vassal Fesztiválra a Fehérvári Kézművesek Egyesületének meghívására az ország 
minden szegletéből érkeztek késesek, kovácsok, fegyverművesek. Újra meggyőződhettünk 
arról, hogy a népi iparművészet valamennyi szakága a reneszánszát éli. Igény van az egyedi 
készítésű alkotásokra, a minőségre. Azt is megnézhették az érdeklődők, hogyan dolgozik a 
kovácsmester.

lászló-takács kRisztina, VakleR lajos

Gasztrofesztivállal indult a hétvége Pákozdon, kölyökjuniálissal folytatódott Vízivárosban, tűzzel 
és vassal köszöntötték a nyarat a Rác utcában, estére pedig élettel teltek meg a város múzeumai. 
Szerencsére a nyár a hőgután kívül kulturális és kulináris élményeket is tartogat számunkra, és ez 
még csak a kezdet! 
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Horoszkóp
június 29. – július 5.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Főleg a szerelmi életében kerülje, hogy a meg-
érzéseire hallgasson, főként, ha most készül egy 
új kapcsolatba belemászni. Lehet, hogy úgy érzi, 
tökéletes az adott partner, de próbálja meg kicsit más 
szemszögből nézni!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten szinte minden nehezére esik. Energiátlannak, 
kedvtelennek érzi magát, mint akinek élni sincs kedve. 
Vegye a jeleket! Talán ideje volna szabadságra mennie 
vagy legalábbis aktív kikapcsolódási programot keresnie! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Durva rivalizálás kezdődhet a munkahelyén. Talán 
egy új munkatárs generálja a feszültséget, vagy csak 
a tétek lesznek nagyobbak, de egyenesen elszabadul 
Önöknél a pokol. Egyik régi szerelme tűnhet fel újra 
az életében. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Kimondottan kiegyensúlyozott napok várhatóak a 
szerelemben. Abszolút békességben és szerelemben 
fognak telni. Az egyedülálló bikák pedig komoly 
döntéshelyzet elé állnak, mert képtelenek lesznek 
kettő vagy akár három partner közül választani.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Csak olyanokkal vegye körbe magát, akikben maradékta-
lanul megbízik, és ügyeljen arra, hogy titkai, véleménye, 
életének részletei ne kerülhessenek illetéktelen fülekbe! 
Legyenek ezek olyan emberek, akik csak jót akarnak 
Önnek, és soha nem akarnának kibabrálni magával.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Munkahelyi előmenetel lehetőségét vagy más, nem 
várt ajánlatot kap, amivel biztosíthatná jövőjét illetve 
karrierjét. Mindenképpen kecsegtetőek a kilátások! 
Akár szabad kezet is kaphat: megvalósíthatná régóta 
dédelgetett álmát, és saját üzletbe is kezdhetne.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Már netről is rendelhet tőlünk!
WEBSHOP: www.hollander.hu A
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Hollander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

ÚJ CÍMÜNK:

Fantasztikus
nyitási akciók 

egy hónapon keresztül!
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Szombaton délutántól zsúfolásig megteltek látogatókkal a székesfehérvári múzeumok. Olyan 
kincsekre lelhettünk, melyek lelki és szellemi kihívást tartogattak.

A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei éjfélig várták az érdeklődőket: a Rendház udvarán 
volt emlékérmeverés, interaktív foglalkozás a római kori étkezési szokásokról és szakvezetés az 
állandó és időszaki kiállításokon

Az önfeledt játék is hozzátartozott a múzeumok ünnepéhez

Aba-Novák Vilmos szobrát és fehérvári műveit séta keretében kereshették fel az alkotó tisztelői
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában minden a pénz körül forog Önnél. Nem 
szabad, hogy mindent ehhez mérjen, és erre alapozzon. 
Menjen mindig biztosra, keressen jobb lehetőségeket, 
de sose veszítse szem elől a valós értékeket, és abba a 
csapdába se essen, hogy túl sokat álmodozik!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nagyon nagy szüksége lenne a pihenésre, mert a teste 
és a lelke egyaránt el van fáradva. Emiatt kezd ingerlé-
kennyé és feszültté válni, már a legapróbb dolgokon is 
kiborul vagy felhúzza magát. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A karriere illetve munkája megad Önnek mindent, 
amit csak kívánhat. Elismerést, pénzt, sikereket. 
Kezdi úgy érezni, hogy a csúcson van, legalábbis 
sok mindent megtehet, megvehet, amit régebben 
nem. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nehéz hét áll Ön előtt a szerelem terén, hiszen a nyers 
őszinteségi rohamával könnyen megbánthatja kedvesét, 
aki hiába van erre felkészülve, attól még egy-egy meg-
jegyzése szíven találhatja. Legalább azt tegye meg, hogy 
a régi sérelmeket és problémákat nem emlegeti!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az egész hetére jellemző lesz, hogy komoly dön-
téseket kell meghoznia. Ezek egy kicsi leterhelik 
majd lelkileg, hiszen érezni fogja, hogy igencsak  
nyomják a terhek a vállait. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Fontos, hogy alaposabban odafigyeljen az anyagi-
akra. Nem áll az anyagi csőd szélén, de nem is áll 
valami fényesen. Jobban meg kellene gondolnia, 
mire költ, igyekeznie kellene megfognia a pénzt, ami 
csak elfolyik! 
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VI. Cukorfalat Fesztivál

Július 7., 16.30, Szabadegyháza, Művelődési Ház
Július 7–8. között izgalmas fellépők és kon-
certek, ételkülönlegességek, különféle árusok 
portékái várják a látogatókat. Az ünnepélyes 
megnyitót követően fellép többek között az Ani-
mal Cannibals, Radics Gigi és a Neoton Zenekar 
is. Ezen kívül lesz díszállat kiállítás és véradás. 
Július 8-án a gyerekek is főszerephez jutnak: ha 
kedvük van hozzá, kipróbálhatják az arcfestést, 
a minigolfot, az ugrálóvárat, de természetesen 
ezen a napon sem maradhatnak el a sztárfellé-
pők, mint a Margaret Island vagy Roy és Ádám. 
A nap levezetéseként 23 órától a retró diszkóban 
rophatják kicsik és nagyok.

MésziStock

Június 30.–július 2., zámolyi elágazás
Pénteken 16.30-tól a zenekaroké lesz a 
főszerep. Szombaton napközben íjászati be-
mutatóra, túravezetésre és beszélgetésekre 
is sor kerül, este folytatódik a buli. Vasár-
nap ingyenes települési nappal várják az 
érdeklődőket. Lesz főzőverseny, kézműves 
vásár, kézműves foglalkozások, különféle 
témájú előadások, sör- és borkóstoló, 
ingyenes szűrések. Az estét környékbeli ze-
nészek előadásai zárják. Részletes program: 
www.meszistock.hu.

Véradás

A nyár folyamán is folytatja a véradóakciók 
sorozatát a Fehér Palota Üzletközpont. A 
következő hetekben két alkalommal várják 
az önkénteseket minden vércsoportból. 
Június 30-án és július 7-én, pénteki 
napokon 14 és 18 óra között lesz lehetőség 
véradásra a Palotai út 6. szám alatti épület 
emeletén.

A Barátság mozi műsora

Gyerektáborok július 3-tól

Gyulai Memorial és Cukorfalat Fesztivál
Programok június 30-tól július 9-ig

Szabó PetRa

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

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

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

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.06.26.-án: 
Barackmoly: 5 db
Szilvamoly: 17 db
Keleti gyümölcsmoly: 11 db
Almamoly: 8 db

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

Június 30.
Tudom, hogy van jogom!
11 óra, Fehérvári Civilközpont
Regionális vándorkiállítás az Integrált Jogvé-
delmi Szolgálat képzőművészeti és versírói 
pályázatához kapcsolódóan. A tárlat július 
11-ig tekinthető meg.

Aldebaran Kompánia – flamencoest Agárdon 
18 óra, Agárd, Velencei-tavi Galéria 
Bajnay Beáta flamencoművész és növendékei-
nek műsora. Vendég: Kiss Gergely Pekka.

Keresd a művészt! – Aba-Novák Vilmos 
nyomában 
19.30, találkozó: Országalma
Színek és színek megint – a Csók István 
Képtárban nyílt Aba-Novák Vilmos-kiállítás 
megtekintése után két híres Aba-Novák által 
készített falfestményt is felfedezhetnek az 
érdeklődők a túra során.

Július 1.
Hűsítő kultúra
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
Útvonal: Székesfehérvár – Gorsium, Pompeji 
kiállítás – Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély – 
Székesfehérvár. Előzetes regisztráció ajánlott, 
amit a Tourinform irodában tehetnek meg az 
érdeklődők.

A reformáció történelmi és kulturális öröksége 
az élő népművészetben
15 óra, Székesfehérvári Református Egyházkö-
zösség Gyülekezeti Központja
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete kiállítása.

Királyok a belvárosban
18 óra, Fő utca
A Vörösmarty Színház előtt az óriásbábokkal 
együtt négy „élő királlyal” is találkozhatnak 
július 1-jén, szombaton az arra járók: a Koro-
názási Szertartásjáték eddigi négy uralkodója, 
azaz színész főszereplője is ott lesz azon a 
beszélgetésen, mely 18.30-kor kezdődik.

Július 3.
Atlétikai Magyar Nagydíj – Gyulai István Memorial
Az egyik legismertebb és legelismertebb magyar 
sportdiplomata emlékére létrehozott nagydíj az-
zal büszkélkedhet, hogy öt év alatt vált a legma-
gasabban rangsorolt hazai rendezésű egynapos 
sporteseménnyé az olimpiai sportágak között.

Július 6.
Gólyára várva – jógával a babáért
17 óra, Csibészke és Zöldliget Családi Bölcsőde
A SZÉNA Egyesület azoknak a pároknak 
szervez foglalkozásokat, akik hiába várnak a 
gyermekáldásra.

Július 7.
Nyáresti vigalom Buch Tiborral
19.30, Öreghegyi Közösségi Ház

Július 8.
Ízek, ármány és szerelem
19.30, találkozó: Országalma
Kis gasztronómiai múltidézés a kezdetektől 
napjainkig.

Július 9.
Vízicsata 
13.30, Palotaváros, Központi Park
Egy izgalmas nyári játék, amihez csak vízipisz-
tolyra van szükség.

Csak még egyszer előre!
Június 30. 16 óra
Magyar háborús film.

Az állampolgár
Június 30. 18.15
Magyar filmdráma.

Brazilok
Június 30. 20.30
Magyar vígjáték.

Nyári tábor a Koronás Parkban
A lurkók visszautazhatnak a 
lovagkorba, megismerhetik a régi 
találmányokat, kézműves mestersé-
geket, középkori játékokat. További 
információ: info@koronaspark.hu, 
22 202 252.

Fehérvár titkai – múzeumtábor
Szent István Király Múzeum, 
Rendház
A tábor öt napja alatt a gyerekek 
bejárják városunk kiállítóhelyeit: 
a Romkertet, az Állandó Néprajzi 
Kiállítást, a Fekete Sas Patikamú-
zeumot, a Rác utcai skanzent, a 
Budenz-házat és az Új Magyar 
Képtárat. Megismerkedhetnek az 
épületekkel, gyűjteményükkel, s 
dolgozóinak a látogatók számára 
gyakran láthatatlan, de annál izgal-
masabb munkájával.

Nyári számítógép-programozó tábor
Digitális Tudás Iskolája általános 
iskola
Napközis tábor számítógép-prog-
ramozással, sakkfoglalkozások-
kal, szabadtéri és épületen belüli 
játékokkal, háromszori étkezés-
sel általános iskolás gyermekek 
számára. Jelentkezni lehet: www.
albaoktatas.hu.

Állati jó tábor 
Fertőzug Állatsimogató
Az alsó tagozatos diákok jelentke-
zését várják. Programok: lovag-
lás, kézműves foglalkozások, az 
állatparkban élő állatok simogatása, 
gondozása, fára mászás, pingpong, 
csocsó, tollas, stb. Jelentkezni lehet: 
www.fertozug.hu.

Csillagtúra 
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum
A múzeumi játékos feladatok 
mellett minden napra jut egy úti cél 
is. Budapestre, Zircre látogathat-
nak a gyerekek, és megismerhetik 
Székesfehérvár történelmi kincseit 
közelebbről is.

Gyermekműhely 
Fehérvári Kézművesek Háza
A tábor során a szervezők meg-
tanítják a szövés, fonás, varrás, 
gyöngyfűzés alapfogásait, és egyéb 
érdekes kézműves foglalkozásokkal 
színesítik a kínálatot.



Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Úton vagyunk Föld és ég között

Az új kiállítás legérdekesebb része a „fehér szoba” : itt nincs más, csak az imádkozó ember és Isten

Új kiállítást nyitottak meg a hétvégén az Egyházmegyei 
Múzeumban Föld és ég között címmel, mely közvetlenül 
kapcsolódik ahhoz a zarándokúthoz, amit az egyház-
megye a magyar szent család tiszteletére hoz létre a 
következő két évben. A részletekről Smohay Andrást, a 
múzeum igazgatóját kérdeztem.

Miért éppen az ima a kiállítás témája?
A katolikus hithagyománynak jelen-
tős része a kinyilatkoztatott igazságok 
vizuális megjelenítése, ez az, amit nekünk 
oly módon kell bemutatnunk, hogy 
megszólítsa a ma emberét. Az imádság, 
vagyis az Istennel való kommunikáció lett 
végül az a koncepció, amit a rendelkezé-
sünkre álló tér is alakított. Ezek a termek, 
ahol most a múzeum van, valaha egy 
ferences rendház részei voltak, egy olyan 
helyé, ahol imádkozó emberek éltek, így 
a hely szelleme is adta a témát. Ez egy 
nagyon szerteágazó tematika, egyáltalán 
nem zárt, számtalan ágán tovább lehet 
haladni akár gondolatban is. Éppen ezért 
szeretnénk a kiállításhoz szervezni egy 
előadássorozatot, ahol szerzetesek, pa-
pok, művészek világítanak rá az imádság 
különböző aspektusaira.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen komoly szak-
rális és vizuális felkészülést jelentő kiállítás 
összeállítását?
Teljesen természetes volt számomra, 
hogy a művészettörténet mellett a teo-
lógiában is igyekezzek minél magasabb 

.
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• VÁROSI KERTÉSZ

• DARUKEZELŐ

• ÚSZÓMESTER

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hő központ;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

színvonalú tudásanyag elsajátítására. 
Emellett nagy segítség volt a múzeum 
számára Szilárdfy Zoltán atya gyűjtemé-
nye, amire kimeríthetetlen forrásként 
tudunk támaszkodni. Ő egy művészet-
történész pap, aki 2009-ben az egyház-
megyének adta gyűjteményét. Szilárdfy 
Zoltán idén lesz nyolcvanéves, és még 
mindig folytatja a gyűjtést. Emellett nagy 
segítség volt a püspöki könyvtár és a 
püspöki levéltár anyaga illetve Mózessy 
Gergely és Stempey Irén szakmai 
hozzáértése. Évek óta ugyanazzal az 
alkotócsapattal dolgozunk: Fákó Árpád 
grafikusművész, Zalavári Tibor ipari 

formatervező művész és Straub Dezső 
multimédiás szakember alkotja azt a 
teamet, amellyel most is nagyon izgalmas 
volt a közös munka. Műhelytitokként 
elárulhatom, hogy a kiállítás az utolsó 
pillanatig alakult, s bár előre meg van 
minden tervezve, de ahogy épül, ben-
nünk is dolgozik az anyag, és sokszor az 
utolsó pillanatban válik igazán jóvá.
Ez az új állandó kiállítás is része annak a 
nagyszabású tervnek, amire jelentős összeget 
nyert az egyházmegye egy uniós pályázaton?
Igen, ez már úgy lett kialakítva, hogy 
kapcsolódhasson a magyar szent család 
tematikus úthoz. A kiállításunk nagyter-

mében a székesegyházat mutatjuk be, itt 
pedig Szent István fejereklyéjét állítottuk 
a középpontba – ez az egyházmegye 
legfontosabb emléke. A kiállítás témája, 
az imádság szorosan kapcsolódik a ter-
vezett zarándokúthoz, ráadásul az egyik 
teremben a valamikori királyi bazilikát 
mutatjuk be 3D-animáció segítségével. A 
zarándokút fő célja a magyar szent család 
bemutatása. Ezzel kapcsolódni tudunk 
például Veszprémhez, Boldog Gizella 
városához és Passauhoz is.
Milyen változások lesznek Fehérváron?
Kibővítjük a múzeumot, és megnyitjuk 
a Fő utca felé. A belső udvar üvegfedést 
kap, ezzel egy új közösségi teret alakítunk 
ki. A Lakatos utcában, a Püspöki Palota 
kertjével szomszédos telket már megvásá-
roltuk, ott egy modern látogatóközpontot 
hozunk létre, ami szintén a szent családot 
mutatja be. Fejlesztjük a Szent István 
Művelődési Házat, és zarándokház épül 
Bodajkon. Vértessomló, az egyházme-
gye családi zarándokhelye új játszóteret 
kap, közvetlenül a templom mellett. A 
játszótér szintén a szent családot szeretné 
közelebb hozni a fiatalabb generáció 
számára.
Nem kis feladat, különösen, hogy minderre 
két év áll az egyházmegye rendelkezésére.
A múzeum új kiállítását éppen ezért most 
hoztuk létre, hogy a következő két évben 
ezekre a fejlesztésekre tudjunk koncent-
rálni. A tervek már elkészültek, hamaro-
san nekifoghatunk a megvalósításnak.
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Siskó Zsófia és Szabó Dániel (jobbra) is sokat tett a magyar feljutásért Izraelben 

Két éve Barshim nyert a Bregyóban, lehet, hogy most nehezebb dolga lesz a katari klasszisnak

ARAK-sikerek Tel-Avivtól Miskolcig

Mit nekik gravitáció...

kaiSeR taMáS

SoMoS zoltán

Egyéni csúcsot elérni mindig felemelő. Idén 
már második alkalommal élhette meg Siskó 
Zsófia, az ARAK rúdugrója ezt az élményt. A 
tel-avivi Csapat Eb-n elérni pedig igazán bra-
vúros teljesítmény! A 420 cm-es új rekorddal 
Siskó a második helyen végzett, felülmúlva az 
előzetes várakozásokat. Szabó Dániel is kitett 
magáért, a sprinter nagy ellenszélben is 10.52-
ig jutott, amivel az előkelő ötödik helyen zárt.

Szabó a 4x100 méteres váltó 
tagjaként az egyéni ötödik hely 
után győzelmet ünnepelhetett! A 
staféta a bűvös 40 másodperces 
időn belül ért célba. A kétnapos 
viadal során Magyarország vá-
logatottja a nyolc győzelemnek, 
a kilenc második, a hat harma-
dik helynek és a kiváló egyéni 
teljesítményeknek köszönhetően 
megnyerte a bajnokságot. Jövőre 
az első ligában folytathatja a 
küzdelmeket.
Amíg a felnőttek Tel-Avivban, az 
ifjúságiak Miskolcon remekel-
tek. Takács Boglárka esélyeshez 
méltóan nyerte a 100 métert. 
Ezúttal 12,24 másodperc is elég 
volt a győzelemhez. A duplázásra 
készülő Takács a 200 m előfu-
tama után még bizakodhatott a 
második aranyban, de a döntő-
re a hőség is kifárasztotta. A 
véghajrát ellenfele jobban bírta, 
így Varga Tamás sprinterének 
meg kellett elégednie a második 
hellyel. 

A sprint vagy gátfutó számokhoz hasonlóan 
férfi magasugrásban is igazi sztárparádét 
hoz a július 4-én, a Bregyó közi atlétikai 
centrumban rendezendő Gyulai István 
Memorial. Az utóbbi három évben győztes 
világklasszisok ismét eljönnek, és egymás 
ellen versenyezve próbálják megnyerni a 
számot. Ez pedig Magyarországon még soha 
nem látott színvonalú magasugró-parádét 
jelent.

Most először lép pályára egymás 
ellen az IAAF Gyémánt Liga so-
rozaton kívül az egyaránt minden 
idők legjobb magasugrói között 
emlegetett katari Mutaz Essa Bar-
shim, ukrán Bogdan Bondarenko 
és bahamai Donald Thomas. 
Ráadásként ott lesz a 2.40 méte-
res egyéni csúccsal rendelkező 
Andrij Procenko (Ukrajna) is. 
Ezzel minden idők legerősebb 
magyarországi mezőnye áll össze 
magasugrásban.
Egyikük számára sem ismeretlen 
a Székesfehérvári Regionális 
Atlétikai Központ. Az ukrán 
világbajnok Bondarenko 2014-ben 
minden idők legjobb magyaror-
szági szabadtéri eredményével 
(2.38 m) győzött és nyerte el a 
legjobb teljesítményért járó dr. 
Spiriev Bojidar-trófeát. Barshim 
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egy évvel később „csak” 2.37-ig 
jutott, de a legjobb eredmény 
abban az évben az övé volt, így 

a trófeát is ő vihette haza. Tavaly 
pedig a – korábban szintén 
világbajnok – bahamai Donald 

Thomas 32 évesen egyéni csúcsot 
ugrott, és 2.37-tel legyőzte az 
ukránt, így az elmúlt három év 
bajnoka tér vissza a riói olimpián 
negyedik helyezett Andrij Procen-
kóval együtt.
Az elmúlt öt évben érmet éremre 
halmozott Barshim és Bondaren-
ko. Kettőjük kollekciójában ösz-
szesen három olimpiai és három 
világbajnoki érem, Európa- és 
Ázsia-bajnoki cím, fedett pályás 
világbajnoki cím, két IAAF Kon-
tinentális kupa-érem található, 
és nem kevesebb mint tizennégy 
alkalom, amikor 2.40 méter fölött 
ugrottak. Teljesítményük egészen 
gigászi. Párharcukat egyelőre 
Barshim vezeti 14-11-re. Ráadásul 
mindkettőjüket igazából egyet-
len kérdés foglalkoztatja: mikor 
tudják megdönteni a kubai Javier 
Sotomayor 2.45-ös világcsúcsát?
Bizton állítható, hogy a magas-
ugrás ezekkel a résztvevőkkel 
legalább olyan kiemelkedő 
színvonalú esemény lesz, mint a 
többi, szintén sztárokat felvonul-
tató versenyszám a Bregyóban. 
Aki július 4-én ott lesz a fehérvári 
atlétikai centrumban, jelen állás 
szerint hét riói olimpiai bajnokot 
is láthat, márpedig még a Gyé-
mánt Liga viadalain sem minden-
napos az ilyen erősségű mezőny!

Sokáig vezetett a távolugrás me-
zőnyében Endrész Klaudia is. A 
már stabilan 6 méter felett ugró 
atléta az utolsó sorozatig az élen 
állt. A hazai versenyző hatodik 
kísérletével szorította le a dobogó 
legmagasabb fokáról. Válasz még 

érkezett, hiszen egyéni csúcsig, 
6,14 méterig szállt Házi Éva te-
hetsége utolsóra, de két bosszan-
tó centi miatt csak az ezüstérem 
jutott neki. Mindketten kva-
lifikálták azonban magukat a 
győri rendezésű Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztiválra! 
A bajnokságon a megérdemelt 
ezüstérem jutott Punk Adriennek 
800 méteren: 2:15,77-et teljesí-
tett. Az ezüstéremért folyt a harc 
a fiú hármasugrásban is, amiből 
Csókás Nikolasz jött ki jobban. 
Ő is az utolsóra ugrott 13,90 
méteres egyéni csúccsal lett má-
sodik. 400 méteres gátfutásban 
is érmet szerzett Molnár Ferenc 
tanítványa. Itt is egyéni csúccsal, 
56,18-al nyert bronzérmet. 
Jutott érem Skoumal Péter ug-
rójának, Tímár Gergőnek is. Az 
alapvetően a rúdugrásra készülő 
versenyző kiegészítő számában, 
magasugrásban remekelt: 12 cen-
timétert javított korábbi legjobb-
ján, 197 centimétert is teljesítve 
lett harmadik. Fő versenyszá-
mában negyedik lett, akárcsak 
az egyéni csúcsot dobó Leposa 
Dávid kalapácsvetésben. 
Ötödik helyen zárt Simon Zsófia 
magasugrásban és Solymossi 
László rúdugrásban. Brandl Lilla 
kalapácsvetésben, Szépe Flóra 
magasugrásban, Punk Adrienn 
400 méteren és Bodó Barna-
bás 800 méteren lett hatodik. 
Döntőbe jutott Kovács Mátyás 
is 200 méteren, ott a hetedik 
helyen végzett. A mezőnyből 
valamint több versenyszám ered-
ményhirdetéséről is hiányzott a 
betegségéből már felépült és a 
nemzetközi szereplésre készülő 
Mátó Sára.
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Tíz és első? Fesztiválgyőztesek

Hat meccs, hat győzelem: megállíthatatlan az Enthroners A Kossuth iskola győztes 4x100-as váltója és mesterük a dobogó tetején

Elszántan és felkészülten – a Vidi huszonötödik EL-meccse következik

néMeth kRiSztián SoMoS zoltán

Nyerő szám a huszonegy?
néMeth kRiSztián

Az már korábban eldőlt, hogy a fehérvári 
amerikaifutball-csapat biztos résztvevője a 
Divízió I. döntőjének, de szó sincs arról, hogy 
az Enthroners félvállról venné a finálé előtti 
mérkőzéseket. Ennek hétvégén a Budapest 
Eagles itta meg a levét. 

A vasárnap esti meccs előtt lé nem, 
de sok eső szakadt rá a First Fieldre, 
a vihar utáni állapotokat mégsem a 
csend jellemezte: menetrend szerint 
megérkeztek a tribünre az Enthro-
ners-szurkolók – azaz az „Egyesek”. 
Igyekezett őket kiszolgálni a csapat, 
amely a jegyeseknek is kedvére tett 
(az egyik edzés előtt vőlegény és 
menyasszonya fotózkodott Bakonyvá-
ri Patrikékkal). 

Harmincéves jubileumát ünnepli a diákolimpia. 
Ebből az alkalomból a Magyar Diáksportszövet-
ség országos diákolimpiai fesztivált szervezett 
Debrecenben. Ezen több székesfehérvári 
sportoló és csapat is kiválóan szerepelt. 

Atlétikában III. korcsoportban a 60 
méteres síkfutást Tatai Zalán (Hét-
vezér Általános Iskola) nyerte. Test-
nevelő tanára Farkas Andrea, felké-
szítője Babos Rita volt. A lányoknál 
ugyanebben a számban Czepanecz 
Zsófia (Kossuth Általános Iskola) 
lett a bajnok. Testnevelő tanára és 
felkészítője Halász Géza. Ugyan-
csak aranyérmes lett a Kossuth 
4x100-as váltója (Czepanecz Zsófia, 
Tóth Abigél, Fein Jázmin, Grubits 

Csütörtökön kiderül, mire elég húsz nap. Ennyi 
ideje volt a Videoton új trénerének arra, hogy saját 
szájízére alakítsa a fehérváriak játékát. A Vidi a 
máltai bajnokság ezüstérmese, a Balzan FC ellen 
kezd az Európa Ligában. A mérkőzésre csak pár száz 
belépő maradt. 

Csaknem pontosan két hónappal a 
szomorú emlékű Honvéd elleni meccs 
után veselkedik neki az új szezonnak 
a Videoton – immár Marko Nikolics 
vezetésével. A jelek biztatóak, hiszen 
a csapat ausztriai edzőtáborában négy-
ből négyszer győzött, anélkül, hogy 
gólt kapott volna. (A legnagyobb skalp 
az Európa Ligában a legjobb tizenhat 
közé jutó Rosztové volt).
Az EL-ben tavaly a selejtező harmadik 
fordulója jelentette a búcsút. Juhász 
Roland csapatkapitány akkor az Euró-
pa-bajnokság utáni pihenője után tért 
vissza, most pedig az andorrai „pokol” 
után klubjával kell javítania a magyar 
foci renoméján. És persze a bajnoki 
ezüst okozta csalódás miatt a Vidién 
is: „Az volt a legfontosabb, hogy a csapat 
felfrissüljön, ami véleményem szerint si-
került.” – újságolta a válogatottól tavaly 
visszavonult Juhász. – „A napi két edzés 
biztosítja az erőnlétünket és egyre jobban 
sikerül megvalósítanunk Marko Nikolics 
elképzeléseit. Átérezzük, hogy nemcsak a 
csapatot, hanem az országot is képviseljük. 
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A meccs elején ugyan néhány hiba 
becsúszott a fehérváriaknál, de a má-
sodik negyedtől hozták a formájukat, 
és az irányító Erős Márk vezérletével 
28-13-ra verték a fővárosiakat, akik-
nek a szezonban másodszor szegték 
szárnyukat a Koronázók. 
A harmadik alkalom lesz a legfonto-
sabb, ugyanis július 15-én a Divízió 
I. döntőjét is az Eagles ellen vívja az 
Enthroners, amely tízéves fennállását 
ünnepelheti az első hellyel: ez élvo-
nalbeli tagságot jelentene. (Csavarva 
egyet az „Első és tíz” szakkifejezésen, 
a fehérváriaknak tizedik évükben 
lehet meg az első osztály). 
A fináléra a középszakasz utolsó 
meccsén az Enthroners–Cowbells 
2-mérkőzésen lehet hangolódni vasár-
nap 18 órától.

Liliána). Többpróbában ugyanez a 
csapat Herczog Dórával és Schekk 
Jankával kiegészülve ötödik lett.
Röplabdában a IV. korcsoport 
bajnokságát a Felsővárosi Általá-
nos Iskola és Sukorói Tagiskolája 
nyerte. A csapat tagjai Berkó Lili-
ána, Blázs Eszter, Budai Viktória, 
Huszár Imola Szilvia, Kiss Anna 
Laura, Kovács Evelin Dafné, Nagy 
Anna, Szentmihályi Odett, Sziládi 
Viktória, Sötét Panna, Virág Zsófia. 
Edzőjük Fésüs Irén. 
A fiúknál ötödik lett a Felsővárosi 
csapata (Bence Zoltán, Fodor Bene-
dek, Kacamakisz  Petrosz,  Kocsis 
Barnabás, Lukács Bence, Nagy 
Ádám, Szentesi Bálint, Tepszis  
Ákos). Őket Fésüs Irén és Nagy 
Róbert készítette fel.

Bízom benne, hogy valamennyi hazai 
együttes továbbjut a párharcából!”
A nyolcvan esztendővel ezelőtt alapí-
tott Balzan FC harmadik alkalommal 
indul az Európa Ligában, de még 
egyszer sem élte túl az első kört. Az 
együttest a Vidihez hasonlóan szerb 
szakember, Marko Micsovics irányítja.
„A máltai labdarúgásról már nem szabad 
úgy beszélni, mint tizenöt-húsz évvel 
ezelőtt!” – hangsúlyozta sajtótájékozta-
tóján Marko Nikolics, a Vidi trénere, 

aki a meccsen „ünnepelheti” huszon- 
egyedik munkanapját a Vidi kispadján. 
– „Ellenfelünket profi játékosok – többek 
között szerbek és brazilok – alkotják, nem 
szabad lebecsülni őket! Húsz napunk volt 
a felkészülésre, amit nagyon komolyan 
vettünk. Fejlődött a csapat, viszontláttam 
az elképzeléseimet a játékban. A Balzan 
elleni meccsen dominálnunk kell! Úgy 
érzem, elegendő motivációnk van ehhez, 
bízom a továbbjutásban. Nagyon remélem, 
hogy közel telt ház lesz Felcsúton, hiszen 

nagyon sokat jelent a csapatnak, ha tudja, 
hogy mellette állnak a szurkolók. Bár 
nem szerencsés előre gondolkodni, hiszek 
benne, hogy a keret képes hosszú túrára az 
Európa Ligában!”
Érdeklődésben nincs hiány: elkapkod-
ták a csütörtöki jegyek zömét, már 
csak a biztos siker hiányzik az oda- és 
a visszavágón, hogy következhessen a 
túra következő állomása az észt Nõm-
me Kalju vagy a feröeri B36 Tórshavn 
ellen.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa és 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor 
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10    Illemtan óra. 
17:10    Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19:10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

20:10 Koktél – színes hírek, 
színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

22:00 Gemeiner Lajos műsora
23:05 Tartson Mits Mártonnal!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Napindító. Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

09:10 Balansz – A meseterápia. 
Palkó Zsuzsa műsora. 
Vendég Csabai Dorina

10:10 Gasztrotéka – Nyári 
édességek egyszerűen. 
Palkó Zsuzsa műsora. 
Vendég: Antal Vali

11:10 Leányálom: Esküvő 
külföldön - nászút. 
Palkó Zsuzsa műsora. 
Vendég: Grósz Pálma

13:10 Műsorvezető: Cseke 
András. Témák: 
aktualitások, érdekességek

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos 

Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 

érdekességek. 

Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás

08:10 Szó szerint – zenei 

beszélgetések. Vendég: 

Rupert zenekar

10:00    Agenda - közigazgatási 

magazin. Vendég: 

Dr. Müller Cecília 

11:10    Sercegés és pattogás 

– zenei műsor. 

Vendég: Dj Zsiráf

12:10 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus – Katolikus műsor

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, érdekességek

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2017. 7. 1. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezetők: 
Bóna Éva, Schéda Zoltán. 
Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Németh Gábor

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

22:00 Gemeiner Lajos műsora
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsa, Schéda 
Zoltán. Benne: félóránként 
friss hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 Sport
09:10 Aktualitások. 
10:10 Tízórai. 
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja 

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója 
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diák kedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

22:00 Gemeiner Lajos műsora
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája – Fűtési 

rendszerek korszerűsítése. 
Vendég: Szauter Ákos

11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Portré
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

22:00 Gemeiner Lajos műsora
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsa és 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Motorsport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Kertész magazin
19:10 Gábor és Gábor. Vendég: 

Tornyai Gábor 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

22:00 Gemeiner Lajos műsora
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora július 1-től 7-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 hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
– ismétlés 

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek 
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Németh Mariann

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Juhász Péter

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét Fehérvár! 
– benne Híradó, 
Köztér, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35 Káli Csaba: Az 
ötvenes évek és a 
zalai megyeszékhely 
– Tudományos esték

21:05 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Híradó és Köztér 
ismétlése

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 4. 21:35 Dr. P. Barna Judit: Őskori kőrákok és csillagászati vonatkozásaik

2017. 7. 1. SZOMBAT

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

07:00 Híradó – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
K.	Szűcs	Dorina

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Poórné Tünde

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Damniczki	Balázs

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Koszti András

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Janota Zoltán

15:15 Kéklámpások – ismétlés. 
Benne: Honvéd7 – ismétlés 

15:45 Virtuózok és az Alba Regia 
Szimfonikus	Zenekar

17:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Horgos Tamás

18:35 Csíki-Fehérvári 
beszélgetések extra

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Kubik Anna

19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:50 Táncpercek
20:40 Verdi – életrajzi 

sorozat 8. rész (12)
22:00 Híradó – ism.
22:20 Képes hírek – benne egész 

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

07:00 Híradó – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég: Horgos Tamás
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: K. 
Szűcs	Dorina

11:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég: Poórné Tünde

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Damniczki	Balázs
15:15 Kéklámpások – ismétlés. 

Benne: Honvéd7 – ismétlés 
15:45 Az emberke tragédiája – 

Verstábor	2016,	gálaműsor
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Keller Ákos
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat 9. rész (12)
21:00 Portrék a Királykúton 

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

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed – ismétlés 
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Keller Ákos

16:40 Üzleti negyed – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid	Tamás.	Vendég:	
Szűcs	Levente

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét Fehérvár! – 
benne Híradó, Esti 
mérleg, Együtt – családi 
magazin és Hírek

20:15 Enthroners – Cowbells 
amerikaifutball-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:45 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:25 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 A	hétfői	Jó	estét	
Fehérvár! ismétlése 

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából 

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid	Tamás.	Vendég:	
Szűcs	Levente

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Selmeczi	Gábor

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét Fehérvár! 
– benne Híradó, 
Esti mérleg, 
Paletta – kulturális 
magazin és Hírek 

20:15	 Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában – 9. rész

21:35	 Dr.	P.	Barna	Judit:	Őskori	
kőrákok	és	csillagászati	
vonatkozásaik – 
Tudományos esték

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 A keddi Jó estét 
Fehérvár! ismétlése

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Selmeczi	Gábor

17:00 Paletta – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas Éva
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét Fehérvár! – 

benne Híradó, Esti 
mérleg, Kéklámpások 
és Honvéd7 magazin 
valamint  Hírek

20:15 Fehérvári beszélgetések 
– extra

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Janos	Acs

21:05 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Kéklámpások és Honvéd7 
magazin – ismétlés 

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas Éva
17:00 Kéklámpások és Honvéd7 

magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Németh Mariann

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét Fehérvár! – 
benne Híradó, Esti 
mérleg, Bajnokok városa  
– sportmagazin és Hírek

20:15 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése


