
Elkezdődtek a munkálatok a ter-
mészetvédelmi területen 2. oldal

Seuso hazatért!
 3. oldal

Hangolódik a város a Királyi 
Napokra 9. oldal

Közösen az aranyért
 15. oldal

A legkisebbek is komoly dolgokra hivatottak
12. oldal

2017. július 13.

A  H E T I L A P

Közéleti hetilap

FehérVár Álláspiac
a FehérVár

Magazinban!
6. oldal

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



2 2017. július 13.FehérVár Közélet

Elkezdődtek a munkálatok a természetvédelmi területen

Jövőre itt lesz a város egyik oázisa

Szabó Petra

Választókerületi programok

A Sóstó több mint kétszáz hektáros termé-
szetvédelmi területének rehabilitációja a 
megvalósítás fázisába érkezett: megkezdődnek 
a környezetvédelmi beruházások munkálatai.

Székesfehérvár önkormányzata 
két évvel ezelőtt indította útjára az 
összességében 3,8 milliárd forintos 
állami támogatással megvalósuló 
Sóstó Természetvédelmi Terület és 
Csónakázó-tó rehabilitációs prog-
ramot. Ebből első körben már meg-
valósult a Csónakázó-tavat érintő 
beruházás, és immár az előkészítés 
után a Sóstó Természetvédelmi 
Területen is megkezdődhetnek a 
helyszíni munkálatok. A fejlesztést 
két részre bontották, az egyik a 
vízutánpótlás megoldása.
Mint azt Mészáros Attila alpolgár-
mester elmondta, a vízutánpótlás 
két módon fog megvalósulni: egy-
részt a szennyvíztisztító telepről az 
Északi-tó déli részének becsatlako-
zásáig el fogják hozni a többszörö-
sen tisztított szennyvizet, másrészt 
az 550 méter hosszú Basa-árok 
medrét felújítják, és a folyásirányát 
megváltoztatják. Ezen a területen 
június 19-én megtörtént a munka-
terület átadása, jelenleg a szüksé-
ges engedélyek beszerzése zajlik. 
Amint ezek rendelkezésre állnak, 
megindulhatnak a munkálatok.
Ezzel párhuzamosan zajlanak majd 

Feketehegy-Szárazrét, Szedreskert

Szigli István

A nyári időszakban néhány hétig szünetel-
teti fogadóóráit Szigli István – a képviselő 
legközelebb augusztus 22-én várja a 9. 
számú választókörzetben élőket 12.30-tól 
15.30-ig a Farkasvermi út 2. szám alatti új 
Közösségi Központban. A nyári szünetre 
való tekintettel a Liget sori Vörösmarty 
Mihály Általános Iskolában nem lesz fo-
gadóóra, így a választókörzet valamennyi 
lakóját a Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központban várja Szigli István.
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Nyolcvan tonna adomány a gyermekotthonnak

Az adományt a gyerekek előadással köszönték meg

DáviD renáta

Idén összesen nyolcvan tonnányi élelmiszer-ado-
mányt, összesen húszmillió forint értékben ajánlott 
fel a különleges ellátást igénylő gyermekeknek a 
Coop Segély Alapítvány és a CO-OP Hungary Zrt. 
Céljuk, hogy a hátrányos helyzetben élő gyerme-
keket segítsék.

Fejér megyében háromszázhetven, 
országosan nyolcezer hátrányos hely-
zetű fiatal részesült a támogatásban. 
Az alapítvány az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával karöltve hozta létre 
a támogatási programot 2011-ben.
„Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősség-
vállalást, ezért idén negyedik alkalommal 
indultak útjára a kamionok az ország 
összes megyéjében, ahol összesen közel 
nyolcvan tonna alapélelmiszert osztunk 

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.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, család-
barát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a 

számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	építési	munkák	során	szakemberek	munkájának	segítése;
•	földmunkák	végzése	(ásás,	csákányozás,	lapátolás	stb.);
•	munkavégzés	során	szükséges	anyagok	szállítása.

Amit kérünk:
•	8	általános	iskolai	végzettség;
•	érvényes	erkölcsi	bizonyítvány.

Előny lehet:
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

az Északi-tó mederkotrási és a 
teljes Sóstó területére vonatkozó 
tájépítészeti munkálatok.
A projekt magában foglalja a ter-
mészetvédelmi terület környeze-
tében lévő utak, járdák, parkolók, 

sétányok felújítását is, valamint 
a Sóstó keleti kapujánál a vad-
madárkórház kialakítását és egy 
közösségi ház megépítését is. A 
beruházás várhatóan 2018 tavaszá-
ra készül el.

szét.” – mondta az adományátadáson 
Sándor Attila vezérigazgató.
A város különös figyelmet fordít a 
megyében élő gyermekekre – tudtuk meg 
Dienesné Fluck Györgyitől,  a szociális 
ügyekkel kapcsolatos feladatok tanács-
nokától: „A legfontosabbak a gyerekek! Sze-
rencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen 
városban élhetek, ahol valóban első helyen áll 
a rászorulók segítése.”
Horváthné dr. Vörös Ágnes, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Me-
gyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese 
valamennyi, a szervezet által működte-
tett intézmény nevében megköszönte 
a Fejér megyében háromszázhetven főt 
érintő, több mint három és fél tonnányi 
élelmiszer-adományt – és a figyelemfelhí-
vást a különleges szükségletű gyermekek 
támogatásának fontosságára.
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Seuso hazatért!
Látrányi viktória

„Magyarországnak sikerült visszaszereznie 
a Seuso-kincsek második hét darabját!” 
– jelentette be a szerdai kormányülés szü-
netében Orbán Viktor miniszterelnök. Ezzel a 
Seuso-kincs minden ismert darabja hazatért.

„A felbecsülhetetlen értékű nemzeti 
kincseinknek, a „családi ezüstnek” 
Magyarországon van a helye!” 
– fogalmazott Orbán Viktor a 
kormány álláspontját ismertet-
ve. – „Kötelességünket teljesítettük, 
és visszaszereztük a Seuso-kincs 
páratlan fontosságú, felbecsülhetet-
len leletegyüttesének második hét 
darabját.” 
1990. óta minden magyar kor-
mány törekedett arra, hogy visz-
szaszerezze a kincset. Egy része 
2014 márciusában került haza, 
most pedig a második, művé-
szettörténeti szempontból még 
értékesebb rész került Magyaror-
szágra. 
A miniszterelnök a bejelentés 
után bemutatta a sajtónak a Par-
lament Vadásztermében kiállított 
kincseket, melyek hazatérése 
azért is rendkívüli jelentőségű, 
mert így végre bemutathatóvá 
válik a páratlan értékű kollekció. 
Évtizedek óta homály fedi a lelet 
történetét. A magyarok családi 
ezüstjének is nevezett római 
kori dísztárgyegyüttes fentieken 
túli további hiányzó részei a mai 
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Az irányítótorony emléke

Ötvenhatos emlékkiállítás  

A tavaly májusban elbontott torony emlékét mostantól tábla örökíti meg az állomás A peronján

Az elmúlt negyedszázad legfontosabb eseményeinek egyike: a szovjet katonák elhagyták az 
országot

SchéDa SziLvia

vakLer LajoS

Civil kezdeményezésre emléktáblát avattak a 
II. számú irányítótorony emlékére a  fehérvári 
vasútállomáson. 

Az 1954-ben épült irányítótornyot 
civilszervezetek megpróbálták 
megmenteni a bontástól, de végül 
a pályaudvar rekonstrukciójának 

A Markó S. Mária Emlékalapítvány és 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetségének Fejér megyei szervezete 
a Nyitrai utcai Közösségi Házban állított 
emléket az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseinek. 

A hét tablóból álló vándorkiállítás 
az emlékezés jelképe, a II. világhá-
ború végének történelmi veszte-
ségétől a kommunista diktatúrán 
keresztül az 1956-os forradalom 
kirobbanásáig. 

érdekében le kellett bontani a két 
vágány fölött átívelő, hídszerű 
építményt. 
Pénteken délután Cser-Palkovics 
András polgármester és Nádi 
Ferenc forgalmicsomópont-főnök 
leplezte le Pintér Balázs szobrász-
művész munkáját, mely mostantól 
az irányítótorony emlékét őrzi a 
fogadóépület falán. 

A forradalom és szabadságharc 
vérbefojtásának, a megtorlás idősza-
kának történéseit ugyancsak őrzik a 
tablóképek, mint ahogy a rendszer-
váltás hozta átalakulást, az 1991. 
június 19-i napot, amikor az utolsó 
szovjet katona is elhagyta hazánkat. 
Balsay István, városunk egykori 
polgármestere megnyitójában Szé-
kesfehérvár katonai jelentőségét és a 
rendszerváltozás időszakában betöl-
tött kiemelt szerepét hangsúlyozta. 
A tárlat a közösségi ház program-
jainak keretében tekinthető meg a 
Nyitrai utcában.

napig nem kerültek elő. De az 
ismert darabokat szombattól a 
Parlamentben kiállítva láthatja 
majd a nagyközönség augusztus 
végéig. 
Nádorfi Gabriella, a Szent István 
Király Múzeum régészeti tanács-
adója kérdésünkre elmondta: „Ez 
az egyik legértékesebb – ha nem 
a legértékesebb – késő római kori 
kincslelet, ami egész biztos, hogy 
tőlünk került külföldre. A vizsgá-
latok szempontjából is nagyon jó, 
hogy itthon van a teljes ismert kol-
lekció, hiszen ezeken a tárgyakon 
is maradhattak esetleg a redőkben 
olyan anyagok – földminta – ami 
segíti a kutatást abban, hogy 
egyértelműen bizonyítsuk: innen 
kerültek elő.” 
A 2014-ben elsőként hazahozott 
hét darabos leletegyüttest múzeu-
mi körülmények között elsőként 
Székesfehérváron mutatták be. 
„Lázár János miniszter azt az ígéretet 
tette, ha hazakerül a második rész, 
akkor az is a székesfehérvári Szent 
István Király Múzeumban lesz elő-
ször kiállítva múzeumi körülmények 
között.” – emlékeztetett Nádorfi 
Gabriella. 
Az első Seuso-kiállítást négy 
hónap alatt mintegy harmincöt-
ezren látták a Szent István Király 
Múzeumban. Már sokan akkor 
megfogalmazták: várjuk haza a 
kincs további hét darabját. Most 
itt vannak!

Gyógyult utakon

Két emberhez
a halál kopogtatott,

és az élet nyitott ajtót.

Schéda Szilvia filmje
a Fehérvár Televízióban

július 18-án, kedden
20 óra 15 perctől.

Ismétlés: július 21-én, pénteken
20 óra 35 perckor.
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Valóra vált a klasszikus zene kedvelőinek álma

Verdi remekműve a Musica Sacrán

Ács János karmester pálca nélkül is meggyőző

Újra emblematikus előadás csendül fel a Nemzeti Emlékhelyen

vakLer LajoS

Látrányi viktória

Páratlan élmény várja a klasszikus muzsika 
szerelmeseit Székesfehérváron: a Harmonia Al-
bensis templomi koncertsorozat. A Kodály-em-
lékévhez kapcsolódva a sorozat második estjét 
július 13-án a mester zenéjének szenteli az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar.

Az est dirigense az olasz operareper-
toár világhírű specialistája, a három 
tenor hangversenyeinek állandó kar-
mestere, Janos Acs, azaz Ács János 
lesz. A világszerte ismert és elismert 
karmester zenei pályája számos 
tanulsággal példaként szolgálhat 
minden zeneszerető ember számára.
Az ön számára a zene természetes közeg 
volt: zeneszerető, zeneértő, a zenével 
hivatásszerűen foglalkozó családban 
nőtt fel. 
Megkaptam azt az ajándékot, hogy 
az opera világával kerültem kapcso-
latba hétéves koromban. Az Opera-
ház gyerekkórusában énekelhettem 
abban az időszakban, amely a 
fénykorát jelentette. Az ott eltöltött 
hét esztendő meghatározó volt az 
életemben. 
1974-ben, huszonkét évesen elhagyta az 
országot. Nehéz döntés volt?
Könnyű volt: nem vettek fel a Ze-
neművészeti Főiskolára, semmilyen 
szakra. Az Ács név nem volt már 
vonzó a zeneakadémiai körökben. 
Azt szerették volna, hogy a bátyám, 
aki akkor tizennyolc éves volt, 
belépjen a pártba, de ő erre nem volt 
hajlandó. Hogy a zene világában ma-
radhasson, Németországban talált 
otthonra. Az én utam Olaszországba 
vezetett. 

A Székesfehérvári Királyi Napok augusztusi 
programsorozatának kiemelkedő eseménye a 
Musica Sacra, ami igazi kuriózum a komolyze-
ne kedvelői számára. Augusztus 12-én Verdi 
remekművét, a Requiemet hallhatják a Nemzeti 
Emlékhelyen.

A Musica Sacra előadása évről évre 
igazi csemegét kínál a komolyzene 
kedvelőinek. Puccini és Rossini 
után idén is olasz szerző műve 
szerepel a programban. 
„Kétféle ember lesz ezen a koncerten: 
az egyik, aki már szereti Verdi Requi-
emjét, illetve aki ott fogja megszeretni! 
Nem lehet emellett a mű mellett szó 
nélkül elmenni. Minden látogatónak 
óriási élmény lesz az előadás!” – 
fogalmazott ifj. Major István, az 
Alba Regia Szimfonikus zenekar 
igazgatója. 
A Requiem az egyik legismer-
tebb és leggyakrabban előadott 
gyászmise. A szólókat a világ 
leghíresebb operaházait megjárt 
sztárok éneklik. A Kossuth-dí-
jas Lukács Gyöngyi interneten 
jelentkezett be a programot 
bemutató tájékoztatón. Az ope-
raénekes elmondta, hogy a darab 
végigkísérte eddigi pályáját: 
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Miként alakul ki idegenben egy olyan 
testi, lelki, szellemi erőtér, ami hajtja, 
űzi, viszi előre? 
Az volt a célom, hogy tanuljak. A 
Scalában Abbado mester volt a ze-
neigazgató, amikor odakerültem. Ő 
volt életem legjelentősebb Verdi-in-
terpretátora, az olasz opera tradíci-
ójának, lelkületének legfontosabb 
személyisége. 
1991 rendkívül fontos év, és nemcsak a 
szakmai életében. 
Luciano Pavarotti addig csak annyit 
tudott rólam, hogy létezik egy ma-
gyar karmester, aki sokat vezényel 
Olaszországban. Felesége, Adua 
Veroni agentusként szeretett volna 
bevonni a csapatába. Lucianónak 

az volt a feltétele, hogy a döntés 
előtt először megnéz egy előadást. 
Mascagni Fitz barátja című operáját 
vezényeltem. A szünetben behívott 
magához, s azt kérdezte, hogyan 
tudom ennyire érezni Mascagnit, 
honnan jöttem. Ez volt a barátsá-
gunk kezdete. 
Ettől a pillanattól kezdve egyenes út 
vezetett az 1998-as Három tenor-misz-
szió elindításához?
A karmester személyisége jelentős 
egy világsikerben, az a fontos, ami a 
koncert előtt és után történik. Az a 
fontos, hogy gondolataival, a maga 
világával mit tud átadni a zenésze-
inek, s az énekest olyan helyzetbe 
hozza, hogy a legjobb lehessen. Eh-

hez olyan karmester kell, aki ismeri 
az énekhangot, a partitúra mélysége-
it, de kell hozzá intuíció is. 
Hogyan alakult ki a fehérvári reperto-
ár? 
A Budavári Te Deumot Major István 
ajánlotta, ez a koncert alapkoncep-
ciója. Nagyon boldog vagyok, mert 
a Te Deumot még nem vezényeltem, 
annak ellenére, hogy ez egy olyan 
univerzális mű, amit Kodály Toscani-
ninek ajánlott.
Essék szó a koncert más stílusú darabja-
iról: a Nyári este és a Vértanúk sírja is 
különleges alkotás.
A Nyári este voltaképpen egy remek 
kamarazenei mű, amit számos olasz 
zenekar is műsoron tart. Kevésbé 
ismert mű, mert nem annyira látvá-
nyos, mint Dvořák vagy Csajkovszkij 
hasonló alkotásai, de olyan gyö-
nyörű a partitúra, hogy Mozartnak 
is tetszene. Az egyszerűség és a 
tisztaság mindenkori etalonja.  
A Vértanúk sírja alapjául a Bozó-
ky-énekeskönyv szolgál, különleges 
mű ez is a maga nemében. 
Mikor kezdődik a próbaidőszak?
Még várat magára, mert elutazom 
Koreába, ahol a Turandot vár rám, s 
közben jövök haza négy napra. Hálás 
vagyok Székesfehérvárnak és Major 
Istvánnak a felkérésért, mert ilyen 
lehetőségem talán soha többé nem 
adódik. Az, hogy Székesfehérváron 
valóra váltották a klasszikus zene ked-
velőinek álmát, és egy profi szimfo-
nikus zenekar dolgozhat, ahol tervek 
születnek, jövőt építenek, Kodályról 
beszélgethetünk, ebben a mai világ-
ban a csoda kategóriájába tartozik. 
Köszönöm, hogy részese lehetek!

„Nincs énekes és nincs olyan ember, 
aki ne szeretné ezt a művet, akiben 
ne keltene felemelő érzéseket. Ha 
halljuk ezt a gyönyörű zenét, arra 
késztet minket, hogy átgondoljuk és 
átértékeljük életünket!” 

Lukács Gyöngyi mellett színpadra 
lép a szintén Kossuth-díjas Kom-
lósi Ildikó valamint Otokar Klein 
és Alexandru Agache. A Requiemet 
az ország egyik legnagyobb épített 
szabadtéri színpadán, történelmi 

környezetben, a Nemzeti Emlék-
helyen hallhatják, mely az elmúlt 
években is otthont adott a Musica 
Sacrának. 
„Annak idején, amikor több ütemben 
próbáltuk összeállítani a Királyi Na-
pok programjait, úgy gondoltuk, hogy 
színvonalas komolyzenei produkció 
nélkül ez nem elképzelhető. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy világsztárok 
szólaltatták meg az elmúlt években a 
Musica Sacra előadásain felcsendülő 
műveket. A Requiem – közeledve 
augusztus huszadikához, Szent István 
ünnepéhez – egy nagyon szép estét 
fog varázsolni az augusztusi nyárba. 
A helyszín pedig nemcsak Fehér-
várnak, hanem a nemzet egészének 
fontos hely. Külön öröm számomra, 
hogy egy polgármester kollégámat, 
Otokar Kleint művészi minőségében 
is köszönthetjük Székesfehérváron!” 
– mondta Cser-Palkovics András 
polgármester. 
Az Alba Regia Szimfonikus Ze-
nekart és a mintegy százötven 
fős egyesített kórust a Liszt-díjas 
Drahos Béla vezényli az előadáson. 
A négy fehérvári – az Alba Regia 
Vegyeskar, a Primavera Kórus, a Vox 
Mirabilis Kamarakórus és az Ars 
Musica Vegyeskar – mellett a Buda-
pesti Lantos Kórus lesz hallható.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
bartaL kLári

SzegeDi kovácS györgy

koch imre 

Igéző
 

Hold Anya, sirass el,
Víz Anya, csitíts el,
Föld Anya, fogadj be
Teremtő méhedbe!

Nap Apám, melegíts,
Kő Apám, áthevíts,
Köpenyed borítsd rám,
Le ne hűts, Szél Apám!

Éjféli Nap nyugta
Hold Anyát ringatja –
Kegyesen pillants rám,
Nyár fia, Szent Iván!

Bränntorp, 2003.június

Amikor vénülő szemem elé tárul 
az Égei-tenger kék fénye, s amikor 
megérkezünk a Halkidiki-félszige-
ten levő Sarti városába, nos, akkor 
érzek valami fölemelőt. Ami csak 
ott, az észak-görög tengerparton 
éri el az embert. Nem véletlen, 
hogy feleségem elhatározta: velem 
együtt is el akar oda menni, ahol ő 
már kétszer volt, jó egy évtizeddel 
ezelőtt.
Ott, a parton, a tengeri szél simoga-
tásában, a sósvíz illatában, az égbolt 
és a végtelen találkozásában, a 
napfényben, az árusok hozta fánkok 
édességében, a sör és a jeges kávé 
hűsítő erejében megérezheted az 
örökkévalóságot. És ott, a távolban a 
több mint kétezer méteres szik-
lás hegycsúcs, az Athos. Minden 
napszakban más képét mutatja. Hol 
párában, hol a frissítő szél hatására 
éles kontúrokban. Titokzatos lát-
vány. És amikor egy szép tengeri ha-
jóúton megközelítjük, már látható, 

hogy évszázadok óta ez egy nagyon 
titokzatos világ. Szerzetesek ezre-
ivel, akik közé földi halandó csak 
igen nehezen juthat be. Nő és női ál-
lat pedig egyáltalán nem.  Állam az 
államban ez a rejtélyes szellemi bi-
rodalom. A keleti kereszténységből 
származó görögökkel, szerbekkel, 
oroszokkal. S miközben a hajóról 
nézzük épületeiket, templomaikat, 
vagy éppen a szerpentinen kanyargó 
autókat, arra gondolunk, hogy vajon 
mi zajlik ott, benn. A hétköznapi, 
nyolcórás imák, az önellátás, a szi-
gorú rend, a gyakori böjt világában. 
Kívül és belül. 
Igen, Sarti és környéke titkokat is 
rejt. Ennek föltárására aligha elég az 
egyhetes nyaralás. A csodálatos olaj-
fák, leanderek, pálmafák földjén. 
Ahol az emberek nyugodtabbak, 
mint mi, ahol kevesebb a stressz, az 
izgalom. Pedig az ország ott is sok 
gonddal küzd. Sarti fényei a vándor-
nak is erőt adhatnak.

A cukrászdában találkoztak 
megszokott asztaluknál. Innen 
jól lehetett látni az utca forga-
tagát, a sétálókat, a sietőket, a 
szatyrot cipelőket, a nyüzsgést, 
miközben viszonylagos csönd-
ben eszegették kedvenc süte-
ményüket, a Rákóczi-túróst, 
s kortyolgattak hozzá egy-egy 
pohár pezsgőt. Még a gimná-
zium első osztályában lettek 
jó barátnők, és bár mindket-
ten járták külön útjaikat, két 
havonta találkoztak egy-egy 
kellemes csevegésre.
A mai találkozás másról szólt. 
Hanna túl volt a válást kimon-
dó tárgyaláson, felszabadultnak 
érezte magát, de feltétlenül meg 
kellett beszélnie barátnőjével 
az idevezető utat. Már egy órája 
elemezték az eseményeket, 
mikor Krisztina váratlanul 
megkérdezte:

– Te! Nem voltak ennek ko-
rábban is előjelei? Emlékszel? 
Mindig mondtuk neked, legyél 
óvatos. Ez a pasas nagy franc 
volt. Jöttek-mentek a csajok kö-
rülötte. Szinte hetente mással 
láttuk, de te csak legyintettél. 
Megváltozott – mondtad. Most 
más, engem szeret.
Hanna hallgatott, majd halkan 
mondta: Igazad van, csak nem 
akartam tudomásul venni. Vic-
cesnek találtam.
– Mit?
– Elmondom. Eddig senkinek 
nem meséltem. Az esküvő előtt 
egy héttel – éppen a te intel-
meidre gondolva – kitaláltam, 
hogy próbára teszem. Írtam 
neki egy névtelen levelet, illetve 
bepötyögtem a gépbe. Azt 
hazudtam, hogy egy barátjá-
tól sikerült megszereznem az 
e-mail-címét. Egy ismeretlen 

lány vallott olthatatlan szerel-
met iránta. Írtam, hogy minden 
meccsre kimegyek, elbűvöl a 
játéka, ahogy a kapuba vágja 
a labdát, és milyen jóképű, 
vagány fiú. Megjegyeztem azt 
is, hogy formás, szőke bombá-
zónak tartanak. Ha van kedve, 
találkozzunk, és megadtam 
a helyet, az időpontot, ahol 
várjon. Még azt is közöltem, 
milyen színű ruha lesz rajtam.
– Hát erről eddig tényleg nem 
beszéltél. Na, és mi volt?
– Tudod, ott a Nyugatival szem-
beni hirdetőoszlopnál történt. 
Én elbújtam az oszlop mögé, 
ő jött fel az aluljáróból elegán-
san, egy szál vörös rózsával a 
kezében. Előbb neki akartam 
rontani, aztán meg azt gondol-
tam, ez egy jó hecc, nagyot rö-
högünk majd. Nevetve futottam 
oda hozzá.

– Ezt most komolyan mondod?
– Igen. Nem akartam tudomá-
sul venni. Elsápadt, de nevet-
gélésemet látva vigyorogni 
kezdett, és azt mondta, sejtette 
illetve tudta, hogy én vagyok, 
és belement a játékba. Pedig ek-
kor még visszaléphettem volna. 
Csak szerelmes voltam és vak. 
Tulajdonképpen szégyellem ma-
gam miatta, ezért nem mond-
tam el.
Elhallgatott. Mindketten hör-
pintettek egyet, nézték a kinti 
forgatagot. Ugyanarra gondol-
tak, csak egyikük sajnálattal, a 
másik beletörődve, elfogadva a 
rossz döntés lehetőségét.
– Na, igyunk még valamit, 
aztán felejtsd el az egészet! Leg-
közelebb okosabb legyél!
– Oké! – válaszolta Hanna, és 
intett a pincérnek: Még két 
pohár pezsgőt!

Fények Sartin

Intő jel

bakonyi iStván

P. makLári éva

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Végül

Saitos Lajosnak 
a hetvenedikre

„S alig éltem még”,
de nem szorult a hang
semmilyen keret közé.
A szabad kitárulkozás,
sokszínű közelítés,
pillanatnyi létünk,
mikor még
por is voltunk
az Ő szemében,
a nem egyformára
teremtett ember látványpékségében,
míg minden „megfolyik, kiapad”.
Majd a sacrumnak gyémánt ívein
végül helyre áll az anyag – az édeni,
s újra indulhatunk
a vigaszágon.

Szingularitás

történetünkben
a közvetlen kapcsolat
tele van finom utalásokkal
mezítelenségünk látványa 
nem tűnik fel
nincs végleges győzelem 
vagy bukás
csak a felismerés döbbenete 
egy félreeső helyen

nincs mibe kapaszkodnunk
a szürke árnyalatait váltogatjuk
átlépve az eseményhorizontot

A tűz emlékezete

vaktában vágtam neki e napnak
az általam meg nem nevezhető 
dolgok rabjaként

vajon meddig él a tűz
mely a pillanat mulandóságában
lobbot vetett 

jövőre vetülő emlékeim 
halála mellett őrt állok
mi véd meg 
hogy naponta kikerülhessem 
a magunk állította csapdát
melybe önfeledt játékaink hullanak
míg bizonyosság lesz a feledés

folytatnánk 
mit egyszer elkezdtünk 
új lapot nyitva a régi könyvben
tárgyaink ellenfényben 
fölragyognak

milyen esetleges 
az ezernyi szálból sodrott 

történelem
sírásunk  –  nevetésünk 
szőttese 
a várakozásé

ami nem kötött az is 
jelen van csomópontjain 
szent bohózat 
mely a dolgok visszáját mutatja

elmondhatom 
gondolatban veled voltam barátom
sokkal inkább mint bármikor 
ellenségként  -  barátként egyszerre
átsuhan fejünk felett
a mindennapokleírhatatlan nyüzsgése

kavicsok zörögnek talpunk alatt
ahova érkezünk
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Egyre nagyobb a munkaerőhiány a kiskereskedelemben
LáSzLó-takácS kriSztina

A kereskedelmi dolgozók egyik szakszervezete a kor-
mányhoz fordul, hogy tegyen valamit a helyzet ellen.

Szeptemberben ismét napirendre kerül-
het a kötelező minimumlétszám előírása 
a kiskereskedelmi üzletekben, a fokozódó 
munkaerőhiány miatt a folyamatosan 
bővülő eladások során ugyanis akadozhat 
az ellátás a napi fogyasztási cikket kínáló 
láncoknál – értesült a Magyar Idők.

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
REFERENS

• 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!

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat: 
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség 
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,  Király Imre ügyvezető, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Telefon, sms, viber
elérhetőség:

06 20 247 8608 
Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:
• határozatlan idejű munkaszerződések
• megemelt alapbérek + bónuszok

• magas béren kívüli juttatási csomagok
• ingyenes vállalati buszjáratok több 

irányból

Székesfehérváron és Veszprémben a 
KÖFÉM és a VIDEOTON területén

Gépkezelő
Összeszerelő

Gépi és kézi beültető

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

A lap hétfői számában Bubenkó Csaba, 
a Kereskedelmi Dolgozók Független 
Szakszervezetének elnöke elmondta: 
levélben fordulnak Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszterhez, és 
ebben a 250-300 ezer áruházi alkalmazott 
nevében arra kérik a kormányt, hogy 
sürgős intézkedéssel avatkozzon be 
a kiskereskedelemben elmérgesedett 
munkaerőhelyzetbe. Úgy vélte, ősszel 
várhatóan tovább nő a lakossági fogyasz-
tás, melynek kiszolgálására már most 

sincs megfelelő állománnyal felkészülve 
több nagy áruházlánc. Már tavaly akkora 
volt a munkaerőhiány a területen, hogy 
nem engedték szabadságra a dolgozók 
egy részét. Bubenkó Csaba felhívta a 
figyelmet, hogy miközben a kimutatások 
szerint az e területen dolgozók leterhelt-
sége negyven százalékkal nagyobb az 
átlagnál, és egy ember jellemzően kettő 
munkáját látja el a kasszánál, a raktár-
ban, a bevásárlótérben, a statisztikák is 
azt mutatják, hogy az élelmiszerboltok-

ban az idén még kevesebben dolgoznak, 
mint 2016-ban.
Az átlag alatti bérek mellett az elmúlt 
években az is fokozta a létszámhiányt, 
hogy a láncok a bővülő eladásokat a lehe-
tő legkevesebb dolgozóval, munkakörök 
összevonásával, műszakok megszünteté-
sével igyekeztek kiszolgálni.
Korábban a kormány maga is tervezte a 
kötelező létszám előírását a kereskede-
lemben – ez ellen a cégek tiltakoztak – de 
később elállt ettől a tervtől.     Forrás: MTI

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, család-
barát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a 

számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
•	lakatos/géplakatos	szakmunkás	végzettség;
•	szakmában	való	jártasság;
•	érvényes	erkölcsi	bizonyítvány;
•	munkájára	igényes	hozzáállás;
•	együttműködési	képesség.

Előny lehet:
•	B	kategóriás	jogosítvány;
•	emelőgépkezelői	(híddaru),	targoncakezelői	jogosítvány;
•	hegesztési,	gépi	forgácsolási szakmai ismeretek.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Mi kerüljön az úti patikába?

Egy jól összeállított úti patika nélkülözhetetlen a nyaralás alatt

Látrányi viktória, Szabó Petra

Már javában tart a nyaralási szezon, rengetegen 
indulnak határon belüli és kívüli utazásokra. 
Hosszabb úton a fürdőruhán kívül szükség lehet 
gyógyszerekre is, érdemes egy úti patikát 
összeállítani!

Az úti patika tartalma függ attól is, 
milyen egészségi állapotban indulunk, 
vagy hogy hová utazunk, mennyi 
időt töltünk ott és milyen időjárásra 
számíthatunk. Bizonyos alapvető 
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készítmények – így például a láz- és 
fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasfogó, 
bélfertőtlenítő, rovarriasztó, kullancs-
kiszedő csipesz, sebfertőtlenítő, láz-
mérő, kötszer, olló, sebtapasz, herpesz 
és allergia ellenes szerek, hányinger 
elleni B6 vitamin, kézfertőtlenítő – 
nem hiányozhatnak úti patikánkból. 
A kánikulában sokan strandokon, víz-
partokon keresnek menedéket. Fontos, 
hogy a táskákban, bőröndökben legye-
nek olyan készítmények, melyekkel a le-
égés, rovarcsípés ellen lehet védekezni.

„Aki állandó gyógyszeres kezelés alatt 
áll, fontos, hogy orvosi papírokkal 
és gyógyszerlistával induljon útnak! 
Érdemes előzetesen tájékozódni 
bizonyos úti célok esetén a kötelező 
és az ajánlott védőoltásokról is.” – 
hívta fel a figyelmet Patik Ferenc 
háziorvos. 

A krémeket és kúpokat lehetőleg 
hűtőtáskában szállítsuk, és ha tehet-
jük, akkor a nyaralás alatt is tartsuk 
ezeket hűtőszekrényben vagy hűvös 
helyen. Az úti patika összeállításá-
ban érdemes kikérni a háziorvos 
illetve a gyógyszerész tanácsát, 
véleményét.
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Mindenhol jó…

Turisztikai látnivalók csak egy lépésre

LáSzLó-takácS kriSztina

2010. óta látványosan növekszik a globális 
turizmus, várhatóan idén is tovább folytatódik a 
felívelés. Szakértők szerint a következő években 
Európa és Észak-Amerika leglátogatottabb úti 
céljaihoz felzárkóznak Ázsia, Afrika és Dél-Ame-
rika feltörekvő régiói, miközben Közép-Ke-
let-Európa, ezen belül Magyarország szerepe is 
erősödni fog. Ennek már most mutatkoznak jelei.

A számok a növekedést mutatják

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
adatai szerint 2015 januárja és 2016 
szeptembere között eltelt időszak-
ban növekedés tapasztalható a 
közép-kelet-európai turizmusban. A 
ranglistát Szlovákia vezeti tizen-
kilenc százalékos növekedéssel, 
második helyen pedig Magyaror-
szág áll, nálunk az említett időszak-
ban tizennégy százalékkal több 
turista fordult meg, mint az előző 
időszakban. Utánunk Szerbia jön 
tizenegy százalékos növekedéssel. 
A térség egyedüli vesztese Ukrajna, 
ahol a biztonsági problémák és az 
infrastrukturális körülmények miatt 
az utóbbi évben tizennégy százalék-
kal csökkent a turisztikai bevétel. 
Mindeközben nyugaton a Brexit 
vagy a terrorfenyegetettség ugyan 
gazdasági kockázattal jár, azonban 
várhatóan egyik sem töri meg a 
turisztikai szektor 2010. óta tartó 

Csodálatos panoráma tárul elénk a Fonyódi hegyről a Balaton északi partjára
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Fehérvár 500

Aki még nem tudja, hová induljon nyaralni, 
az fmc.hu oldalon hétről hétre kiváló ötle-
teket kaphat Barna Béla turisztikai szakíró-
tól, aki szó szerint bejárta már a világ felét, 
most mégis a fehérváriakat kalauzolja el a 
város 500 kilométeres környezetén belül 
található csodálatos tájakra. A Fehérvár 
500 című sorozatban ezen a héten például 
a Krka folyó zuhatagairól olvashatunk. Az 
egyedülálló természeti környezet a hatva-
nas években a Winnetou-filmek forgatási 
helyszínéül is szolgált.

Horoszkóp
július 13. – július 19.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egyik pillanatról a másikra indulhatnak be Ön 
körül a dolgok. A hét elején még akadályokba 
ütközhet, aztán hirtelen a hét közepére már meg-
lódulnak az események, hogy utána esetleg megint 
lelassuljanak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Van valami, amivel kapcsolatban tovább szeretné 
húzni-halasztani a döntését. Ám ezt nem fogja 
tudni sokáig megtenni, és ha Ön nem dönt a 
hét elején, majd megteszi a sors Ön helyett, 
és egyenesen belekényszeríti abba a bizonyos 
döntéshelyzetbe.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha elégedetlen a munkahelyével, akkor egyszerű-
en változtasson! Nyithat saját üzletet, külföldre is 
mehet, és egyszerűen munkahelyet is válthat. Csak 
az a kötelező, amire önmagát kötelezi. Ne mástól 
várja a megoldást! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érzi, hogy valami nem stimmel a kapcsola-
tában, mintha kedvese titkolna Ön előtt valamit. 
Lehet, hogy csak meglepetéssel készül, ezért mielőtt 
letámadná vagy nyomozni kezdene utána, amit ugye 
nem tudna megállni, adjon még neki egy kis időt!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szakmai kihívások elé állítja a sors. Talán elsőre nem 
tud mit kezdeni a lehetőséggel, vagy legalábbis nem 
lesz biztos a dolgában, de véletlenül se futamodjon 
meg, hiszen eljött végre az Ön ideje!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Igazán eredményes hét elé néz, tele van jó kilátá-
sokkal. Tervei rendre megvalósulnak, sőt minden 
kedvezően alakul a környezetében. Ha már látja, 
hogy milyen jól megy a szekere, merje bevállalni az 
új kihívásokat, hiszen képes a megvalósításukra! 

fellendülését – vélik a szakértők. 
2015-ben az egyre növekvő világtu-
rizmus globálisan négy százalékos 
növekedést, európai szinten több 
mint hatszázmillió vendégérkezést, 
Kelet-Európában pedig hét százalé-
kos bővülést jelentett. Az előzetes 
statisztikák 2017-re is kedvező 
képet festenek Magyarországról, a 
pozitív trendek pedig nemcsak a tu-
ristákat vonzzák, hanem a szálloda-
üzemeltetőket és a befektetőket is.

Még mindig a Balaton a favorit

Magyarország legkedveltebb úti célja 
a Balaton és térsége – ezt nemcsak a 
belföldi, de a külföldről érkező turis-
ták száma is egyértelműen jelzi. Igaz, 
Európában még mindig a kevésbé 
ismert turisztikai célpontok között 
tartják számon. Legutóbb például 
egy különleges ranglistára került fel 

Magyarország és a Balaton-felvidék: 
tizenötödik helyet kapott a Master-
card „Top Hidden Treasures” azaz 
„Rejtett kincsek” listáján. A lista 
összeállítása során negyvennégy eu-
rópai ország egy-egy kevésbé ismert, 
különleges táját rangsorolták. A listát 
összeállító turisztikai szakértők és 
utazási bloggerek a kiválasztott terü-

Augusztusi programkavalkád a Királyi Napokon

Éppen csak el kell merülni az augusztusi ünnepi 
forgatagban, és máris izgalmas programokat 
találhatunk Fehérváron. Nézzük, mi vár ránk 
az augusztus 11. és 20. között megrendezendő  
Királyi Napokon!

Augusztus 11-én, pénteken ünnepé-
lyes megnyitóval kezdődik a Királyi 
Napok. Ettől az estétől egészen a 
rendezvény végéig minden este 
Fény utca várja a Fő utcán sétálókat. 
Nemcsak a szemnek, a fülnek is lesz 
program, hiszen augusztus 11-12-én 
és 18-19-én számtalan könnyűzenei 
koncertet élvezhetünk a belvárosban. 
Persze lesz komolyzene is: au-
gusztus 12-én újra Musica Sacra, 
de ugyanezen a napon kezdődik a 
Népművészeti fesztivál, mely még 
másnap is várja az érdeklődőket, 
hogy kicsit megalapozza a han-
gulatot a már hagyománnyá vált 
Nemzetközi Néptáncfesztiválra. Au-
gusztus 13-tól 17-ig veszik birtokba 

a várost a világ minden tájáról 
érkező néptánccsoportok, hogy a 
történelmi belvárost világvárossá 
emeljék színes műsoraikkal. 
Augusztus 17-én megérkeznek a 
katonazenészek a Fő utcára, és kez-
detét veszi az V. Fricsay Richárd Re-
gionális Katonazenekari Fesztivál. 
Ezt követően augusztus 18-19-én 
életre kel a Nemzeti Emlékhely, és 
megtekinthetjük a Koronázási szer-
tartásjátékot, mely III. Béla királlyá 
válását mutatja be a közönségnek. 
Augusztus 18. és 20. között a 
Koronázási Ünnepi Játékok még 
nagyobb hangsúlyt adnak a királyi 
városnak, számunkra pedig még 
több látnivalót, programot. Az 
augusztusi programkavalkád a 
Fehérvári Királyok Menetével és a 
Kárpát-medencei táncegyüttesek 
Szent István sírjához való zarándok-
latával csúcsosodik ki, az ünnepet 
pedig egy látványos tűzijáték zárja.

let szépsége mellett – a Mastercard 
saját adatait is felhasználva – leg-
inkább olyan szempontokat vettek 
figyelembe, mint az adott ország árai, 
a régió zsúfoltsága és az elérhető 
szabadidős lehetőségek kínálata.
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Hangolódik a város a Királyi Napokra

A menetet Szabó Miklós Bence „kikiáltó” vezette, aki az óriásbábok által megszemélyesített 
történelmi alakokat is bemutatta

Valaha itt vár állott: ezt érzékeltette a Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület és a Bandiera 
zászlóforgató-zászlódobáló csoport bemutatója

A felvonuláshoz a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatott zenei kíséretet

Népes közönség kísérte a Fő utcán Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony, Imre herceg és 
Asztrik püspök óriásbábjait a Vörösmarty Színháztól az Országalmáig

Kicsiknek és nagyoknak is izgalmas program a középkori felvonulás

LáSzLó-takácS kriSztina

Két hét van augusztusig, de már most is hétvégéről hétvégére megjelennek az óriásbábok a 
belvárosban, hogy népszerűsítsék a közeledő ünnepi programokat. Legutóbb szombaton délután 
csöppentek bele a fehérváriak és a hozzánk látogató turisták abba a középkori forgatagba, mely 
egész augusztusban meghatározza a város mindennapjait.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szerencsére munkahelyén csend és béke honol, ám 
ettől még nem lesz kevesebb a munkája. Igyekezzen 
minden függőben lévő feladatot letudni ahhoz, 
hogy bebiztosítsa a gondtalan nyaralást, vagy 
legalább a hétvégét.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Csupa kellemes dolog fog történni Önnel, jó híreket 
hall, új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, nem is 
csoda, hogy rózsás hangulatban lesz. Ráadásul a 
környezete is kimondottan barátságos és előzékeny 
Önnel.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

El van bizonytalanodva. Nem biztos a párjá-
ban, közös jövőjükben vagy önnön érzéseiben. 
Amíg nem tisztázza magában az érzéseit és 
vágyait, nem is fogja tudni, mit vár a kapcso-
latától!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Még az egészen régóta halogatott ügyei is megoldásra 
lelhetnek, de még azok is, melyekről rég lemondott. 
Hirtelen minden kitisztul Ön előtt. Egészen megvilá-
gosodik, és megérti, hogy miért éppen most történnek 
bizonyos dolgok.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A napokban jobban tenné, ha tudatosan gyakorolná 
az őszinteséget! Ne próbálja örökösen megkímélni a 
kedvesét és a szeretteit, hiszen azzal nem szolgálja a 
fejlődésüket!
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Csak egy kis bátorságra van szüksége, és arra, hogy 
merjen kilépni a biztonságból. Akkor aztán az egekig 
emelkedhet, és elérheti a vágyott sikert. A napokban 
mindent megadnak az égiek ahhoz, hogy valami 
nagyot alakítson!

Jelentkezz statisztának, és nyerj páros belépőt!
A Vörösmarty Színház felhívása

Július 15-én ismét királyi programokkal várnak minden érdeklődőt. Az óriásbábok 18 órakor 
kezdődő felvonulása után a Vörösmarty Színház előtt korhű jelmezekbe bújva, egy fotó 
erejéig bárki a középkori királyi forgatag részesévé válhat.

Te vagy a legjobb arc? Öltsd magadra a szertartásjáték szereplőinek jelmezét, mi készítünk 
rólad egy fotót, és ha a te fényképed nyeri el leginkább a közönség tetszését, másodmagaddal 
meghívunk a Koronázási szertartásjátékra! Az elkészült fotókra a Vörösmarty Színház Face-
book-oldalán lehet majd szavazni, ahol a legnépszerűbb fotón szereplő személy páros belépőt 
nyer az augusztus 18-i előadásra.

Jelentkezz statisztának! Ha a fotózás után kedvet kaptál ahhoz, hogy szerepelj a Koronázási 
szertartásjátékon, neved és elérhetőség megadásával jelentkezz a helyszínen, hogy testközel-
ből élhesd át a produkció élményét!

Helyszín: a Vörösmarty Színház főbejárata előtt
Időpont: július 15., 18.30
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Nyári színház és Harmonia Albensis
Programok július 14-től 23-ig

bukosza zita

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

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

Gyermektáborok július 10-től
Zöld kaland napközis tábor
Soponyai Ökocentrum
Nyári napközis táborok 1-6. osztá-
lyosoknak a meseszép erdős-tavas 
turistaparadicsomban.
 
Önbizalom-erősítő tábor
A Szabadművelődés Háza
Játékos önbizalom-erősítő napközis 
tábor kiskamaszok részére.
 
Nyári tábor
Koronás Park
A gyerekek a lovagkorba utaznak 
vissza, megismerhetik a régi talál-
mányokat, középkori túlzásokat.
 
Állati jó tábor
Fertőzug Állatsimogató
Programok: lovaglás, kézműves 
foglalkozások, az állatparkban élő 
állatok simogatása, gondozása, fára 
mászás, pingpong, csocsó, tollas, 
stb.
 
A lovagkirály tábora
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum
Bejelentkezés és információ: Nyárs 
Annamária (nyars.panka@szfvar.
katolikus.hu, 22 510 698, 30 658 
5916)
 
Sosemvolt mesealkotó tábor
Öreghegyi Közösségi Ház
A 6-12 éves korosztályt várják. To-
vábbi információ és jelentkezési lap 
az ateremburaja@gmail.com címen 
kérhető.
 
Zengő bölcső zenés foglalkozás 
gyerekeknek
Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hóna-
postól 3 éves korú gyermekek és 
szüleik részére.

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 2017.07.10.-én: 
Barackmoly: 4 db
Szilvamoly: 110 db Rajzáscsúcs várható!
Keleti gyümölcsmoly: 50 db
Almamoly: 5 db

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

Július 14.
Sörkóstoló a Saveur Kávézóban
17 óra, Saveur Kávézó
Sörkóstoló és előadás keretében ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők a kézmű-
ves sörök világával.

Mesélő épületdíszek
19.30, találkozó: Országalma
Kis művészettörténeti kalandozás cso-
dálatos épületeink között. A séta során a 
résztvevők felfedezik építészeti értékeinket, 
miközben bevezetést kapnak a többször el-
pusztított és újjáépített város történetébe is.

Molnár-borkóstoló
20 óra, Borháló Fehérvár Borszaküzlet
A Molnár Borház országos borversenye-
ken aranyérmes borainak kóstolója.
 
 
Július 15.
Hűsítő kultúra – buszos kirándulás
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
A forró nyári napokon – ha a vízpartból 
már elég – a legjobb úti cél egy csodálatos 
kastélypark hűse, egy klimatizált kiállító-
tér szenzációs ókori leletekkel, és mindez 
légkondicionált busszal. Előzetes regiszt-
ráció ajánlott a Tourinform irodában.
 
Királyok a színháznál
18 óra, Fő utca
A júliusi hétvégék már a Koronázási 
Ünnepi Játékokra hangolnak: este hatkor 
minden szombaton megjelennek majd 
az óriásbábok a Fő utcán, hogy hagyo-
mányőrzők kíséretében hívják fel a figyel-
met az augusztusi rendezvényekre.
 
Várkörút éjszakai futóverseny
20 óra, Alba Plaza előtti tér
A rajtidőpont és helyszín az esetleges 
útfelbontások, egyéb szempontok miatt 
még változhat! Az előnevezett verseny-
zők rajtszáma/rajtcsomagja átvehető a 
helyszínen felállított versenyközpontban, 
valamint a versenyt megelőző héten a szé-
kesfehérvári Decathlon áruház aulájában 
felállított mozgó standon.

Július 16.
Herbarius túra
9.15, találkozó:Bakonykúti buszmegálló-
nál lévő Kúti kocsmánál
Bakonykúti kedvező klímája miatt külön-
leges élőhellyel ismerkedhetnek meg és 
számos nyári gyógynövényt gyűjthetnek 
a résztvevők.
 

Nyári Színház – A hülyéje
20.30, Feketehegy-szárazréti Közössé-
gi Központ, Kultúrudvar
Georges Feydeau bohózatát Widder 
Kristóf rendezi, a főbb szerepek-
ben Egyed Attilát, Varga Gabriellát, 
Andrássy Mátét, Keller Jánost láthatja 
a közönség. A bemutatót követően 
még három alkalommal, július 18-án, 
20-án és 21-én tekinthető meg a darab. 
Részletek az alábbi linken: http://
aszmh.hu/events/nyari-szinhaz-a-kul-
turudvarban/
Akik busszal érkeznének a helyszínre, 
a Gaja-híd felújítása miatt megvál-
tozott útvonalakra és menetidőre 
számítsanak!

Július 17.
A 17-es gyalogezred emléknapja a Zichy 
ligetben
9 óra, Zichy liget, a 17-es gyalogezred 
emlékműve
Megkezdődik a Magyar Királyi 17-es 
Gyalogezred emléknapja alkalmából 
tartandó tiszteletadás. Székesfehérvár 
önkormányzata nevében Mészáros At-
tila alpolgármester mond megemlékező 
beszédet.
 
Színlabirintus – nyári kaland a De-
ák-gyűjteményben és a Hetedhét Játék-
múzeumban
Július 17-21., 8.30-16. óra között, Városi 
Képtár–Deák-gyűjtemény
 
Július 20.
Ismerje meg ön is Aba-Novák Vilmos 
művészetét!
17 óra, Csók István Képtár
Szakmai tárlatvezetés július 20-án és 
27-én. 

Rákász Gergely-koncert
19.30, Szent István-székesegyház
Illuminations címmel Rákász Gergely 
koncertzongorista lép fel a Harmo-
nia Albensis keretében. Ez lesz a 
templomi koncertsorozat harmadik 
állomása. A műsorban Pachelbel, 
Bach, Händel, Vivaldi, Mozart és 
Schubert remekművei  szerepelnek 
– zenés időutazásként a régmúlt 
idők bensőséges, meghitt hangulatát 
idézve fel.

Csángó népi hagyományőrzők a Nap-
raforgó táborban
10 óra, Bregyó Sportcentrum
A fehérvári gyerekek csángó népi 
hagyományőrzőkkel ismerkednek, 
lesz éneklés és táncház is. A csángó 
gyerekek és a kísérő felnőttek három 
határon túli faluból, Pusztinából, 
Lészpedről és Csíkból érkeznek.

Július 22.
Anna-bál
15 óra, Székesfehérvári Felsővárosi 
Közösségi Ház Színházterme
Anna-bált, zenés-táncos nosztal-
giadélutánt tartanak a Felsővárosi 
Közösségi Házban. Vendég: Gregus 
Anikó énekesnő. A zenét Unyi József 
szolgáltatja. Helyfoglalás érkezési 
sorrendben.
 
Újra működik a Deák Dénes-kút
19.30, találkozó: Csitáry-kút
Hangulatos nyáresti séta a Rózsa-li-
geti Csitáry-kúttól a Csónakázó-tó-
ban kialakított szigeten lévő Deák 
Dénes-kútig.
 
Csángó-est a Városháza Dísztermében
18 óra, Városháza
A programon énekkel, zenével és 
tánccal mutatkoznak be azok a 
csángó hagyományőrző gyerekek és 
felnőttek, akik Velencén, a Székesfe-
hérvári Gyermek és Ifjúsági Táborban 
vakációznak.



A Fehérvár Televízió műsora július 15-től 21-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
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 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek 
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Koszti András

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Eszterhai Katalin

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

20:35	 Gyógyult	utakon	
– ismétlés

21:05 Rönk Feszt 2017
21:30 Béres Katalin: Festetics 

Mária	udvarhölgy	
kalandos élete Erzsébet 
királyné	udvarában	–	
Tudományos	esték

22:00 Híradó és Köztér  
– ismétlés

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 18. 20:15 Gyógyult utakon – Schéda Szilvia filmje

2017. 7. 15. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Jancsekné 
Jámbor Mónika

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Schultz	György

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Boda 
Róbertné Jenka

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Hanga Zoltán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Pozsonyi	Zsuzsanna

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
19:50 „Élen állunk” – 

sportmagazin 3. rész 
20:20	 Eszter	hagyatéka	–	

magyar	filmdráma	(12)
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 7. 16. VASárnAp 2017. 7. 17. Hétfő 2017. 7. 18. Kedd 2017. 7. 19. SZerdA 2017. 7. 20. CSüTörTöK 2017. 7. 21. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Pozsonyi	Zsuzsanna

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Jancsekné 
Jámbor Mónika

11:40 Turisztikai magazin 
– ismétlés

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

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

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Schultz	György
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Séllei	Györgyi
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 „Élen állunk” – 

sportmagazin 4. rész 
20:20 Fehérvár Enthroners 

– Budapest Eagles 
amerikaifutball-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:50 A hét hírei – ismétlés 
23:10 Képes hírek

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 Kvantum – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Séllei	Györgyi

16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Somogyi	Viktória

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Csak	még	egyszer	
előre!	–	magyar	
háborús	film	(12)

22:15 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:55 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	 Együtt	magazin	
– ismétlés

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából 

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Somogyi	Viktória

17:00	 Együtt	magazin	
– ismétlés 

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Damniczki Balázs

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

20:15	 Gyógyult	utakon
20:45	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában	11.	rész
21:55 Dr. Oross Krisztián: 

Nyugat-Magyarország	
háromszáz emberi 
generációval	ezelőtt	–	
Tudományos	esték

22:25 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:05 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 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40	 Paletta	magazin	
– ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Damniczki Balázs

17:00	 Paletta	magazin	
– ismétlés

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

Lajos.	Vendég:	Vizi	
László	Tamás

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! 
– benne Híradó, Esti 
mérleg, Honvéd7 és Hírek

20:15 Harmonia Albensis – a 
Nemzeti Filharmonikus 
Vivace Kamarazenekar 
estje	a	Szent	István-
bazilikában

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 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Vizi	
László	Tamás

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Koszti András

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 A	XXI.	Nemzetközi	
Néptáncfesztivál 
zárógálája

22:20 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése
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LáSzLó-takácS kriSztina

A legkisebbek is komoly dolgokra hivatottak

Több száz éves könyvekbe is „belebújhattak” a gyerekek

Pihenő a Székesegyház altemplomának bejáratánál

Ez derült ki abban a táborban, melyet a ciszterci 
plébánia Szent Candid Alapítványa szervezett 
kisiskolás gyerekek számára. Az egyhetes prog-
ramsorozatba bekapcsolódott az Egyházmegyei 
Múzeum Csillagtúra Tábora is, így több mint har-
minc gyermekkel indultak el, hogy megmutassák 
nekik az egyház történelmi kincseit.

A Szent Candid Alapítványt 2010-ben 
alapította Dékány Árpád Sixtus, az 
akkori Nagyboldogasszony Cisz-
terci Plébánia plébánosa. A cél az 
volt, hogy összefogást teremtsen a 

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

templom restaurálási munkájának, 
működtetésének segítésére, a hitélet 
erősítésére valamint karitatív és kul-
turális tevékenység vállalására. Idén 
először szerveztek tábort gyermekek-
nek, váratlanul komoly programmal. 
„A célunk az volt, hogy a székesfe-
hérvári rászoruló gyermekek olyan 
szakrális élményt kapjanak, mely 
megmarad bennük.” – mondta az 
alapítvány új kurátora, Nagy 
Györgyné, aki több mint tíz évig 
volt a negyedszázados SZETA (Sze-
gényeket Támogató Alapítvány) 
kuratóriumi elnöke. 

„Egy fehérvári vagy fehérvári kötődésű 
kisgyermeknek illik ismerni azokat a 
csodákat, amelyek fellelhetők a városban, 
és látniuk kell a mai felnőtteknek az erő-
feszítését is, mellyel ezeket az emlékeket 
örökíteni, ápolni, gondozni akarják.” – 
tette hozzá a kurátor. 
Jöttek gyerekek a Szent Imre Általános 
Iskolából, a ciszter gimnáziumból, az 
egyházmegye több területéről, de olya-
nok is jelentkeztek, akiknek nem volt 
vallásos kötődésük. Jártak a budapesti 
Bibliamúzeumban, a fehérvári szé-
kesegyházban, a Zirci Apátságban, az 
egyházmegyei múzeumban, a Püspöki 
palotában és a Nemzeti Emlékhelyen is.

A komoly program izgalmas helyzete-
ket is tartogatott: pincét-padlást jártak, 
felfedezhettek olyan területeket, 
megnézhettek olyan műkincseket, régi 
könyveket, melyek mind-mind kalan-
dot, utazást jelentettek számukra. 
„Elképesztő élmény volt látni, hogy száj- 
tátva hallgatták a rézmetszés történetét a 
Dürer-kiállításon vagy Nyárs Panka egy-
házmegyei múzeumpedagógus interaktív 
tárlatvezetését a Püspöki palotában lévő 
püspöki magánkápolnában.” – meséli 
Nagy Györgyné, majd hozzáteszi: 
élmények voltak bőven, igaz, a gye-
rekek elfáradtak a sok programban, 
ezért többet költöttek a héten fagyira.

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.

Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel.: +36/22/316-443 • Fax: +36/22/314-029

www.temetkezeskft.hu • info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem
8000 Székesfehérvár Béla út 1/b.

Telefon: +36/22/316-443 Fax: +36/22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem alkalmas:
• búcsúszertartás utáni 

halotti tor megrendezésére
• kegyeleti megemlékezések, 

évfordulók megtartására
A terem 30 főre teljesen felsze-
relt tálalóval (étkészlet, poha- 
rak, kávégép) rendelkezik és 
igény esetén ételrendelés is le-
hetséges.

A terem bérlésével, használatával 
kapcsolatos felvilágosítás:

Telefon: +36/22/316-443 Mobil: +36/20/577-2958
E-mail: info@temetkezeskft.hu

www.temetkezeskft.hu
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Amikor még Sóstó felett ragyogott az ég...

vakLer LajoS

Suljić (99) és társai a tallinni Kadriorg Stadionban edzettek az EL-selejtező előt

Európa-liga és bajnoki rajt
SomoS zoLtán

Az észt Nõmme Kalju otthonában játssza újabb 
Európa-liga-selejtezőjét a Videoton. A cél termé-
szetesen megfelelő eredmény elérése a jövő heti 
visszavágóra. A csütörtöki kupameccset vasárnap 
már a magyar bajnokság első fordulója követi, 
sosem látott párosítással a felcsúti stadionban.

A tallinni Kalju csapatát nem könnyen 
helyezi el egy magyar szurkoló az európai 
focipalettán, de talán még mindig köny-
nyebb kalibrálni az észtek játékerejét, mint 
kitalálni, mire lesz képes a magyar mezőny-
ben a Balmazújváros. Márpedig mindkét 
csapattal játszik a héten a Vidi, mondhatni 
történelmi napokat élve, hiszen fennállása 
során egyszer sem találkozott ezekkel az 
ellenfelekkel.
Persze azért így sem lesz teljesen ismeret-
len az észt és a magyar rivális sem, hiszen 
manapság már elképzelhetetlen, hogy ne 
térképezze fel az aktuális ellenfelet egy 
csapat. A fehérváriak is kötelességtudóan 
bemagolták, amit pár felvétel alapján a 
Kaljuról tudni lehet: „Skandináv típusú, erőre 
épülő focit játszanak az észtek, akik rendszeres 
résztvevői az európai kupáknak – így rutinos 
csapat lesz az ellenfél. Megismerjük őket a 
meccsig, amennyire lehet, közben pedig mi is 
egyre összeszokottabbak leszünk. Biztos, hogy 
most jobban fogunk játszani, mint a máltaiak 
ellen, a Videotonnak tovább kell jutnia ebből 
a körből!” – mondta Asmir Suljić az utolsó 
hazai edzés előtt.
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Búcsú a legendától
Életének hatvanhetedik esztendejében 
gyógyíthatatlan betegségben elhunyt 
Kovács László, a magyar nemzeti tizenegy, 
a Tatabányai Bányász, a Videoton, a Siófoki 
Bányász és a Rába ETO hálóőre.

Az 1951. április 24-én született 
Kovács László tízévesen kezdte a 
labdarúgást szülővárosa csapa-
tában, a Tatabányai Bányászban. 
Tizenkilenc évesen egy idényre 
Tatára került sorkatonaként az 
NB III-as Honvéd Rákóczi SE 
csapatába. Leszerelése után 
lett a Videoton játékosa. Közel 
nyolc szezonon át volt a csapat 
első számú kapusa, zsinórban 
kétszáznyolc bajnoki találkozón 
védett a piros-kék együttesben. 
A Videotonnal egyszeres magyar 
bajnoki ezüstérmes volt. Egy sé-
rülést követően már nem tudott 
visszakerülni a kapuba. Kapos-
várra akart igazolni, de a két 
csapat nem tudott megegyezni, 
így egy évig nem védett bajnoki 
találkozón. 
Verebes József invitálására ekkor 
lett a Rába ETO kapusa. Há-
rom szezont töltött el Győrben, 
nyolcvanhat bajnoki mérkőzésen 
szerepelt. A győriekkel kétszeres 
magyar bajnok. 
1984-ben rövid időre Békéscsa-
bára került, de idény közben 
átigazolt Siófokra, ahol közel há-

rom szezont védett az ekkorra már 
harminchét éves veterán kapus. 
Szőke Miklós irányításával egysze-
res bajnoki és Magyar Kupa-ezüs-
térmes lett. 

Kovács László 1975. és 1977. 
között tizenkét alkalommal húz-
hatta magára a címeres mezt. 
Kor- és csapattársát, Tiber 
Lászlót, a Videoton és a Siófok 
együttesének legendás balszélső-
jét számtalan emlék fűzte Kovács 
Lászlóhoz, s mint mondja, az a 
vitalitás emelte a kapuslegen-
dák közé, ami kevesek sajátja: 
„Lacira úgy kell emlékeznünk, mint 
a legnagyobbakra. Mindegy, hogy 
a sportban, a művészvilágban jeles-
kedő vagy az egyszerű munkásem-
berről beszélünk, ő testesítette meg 
azt a típust, akit lehetett szeretni, 
tisztelni, a pályán és a pályán kívül 
is. Őszinte, egyenes ember volt, 
megbízható csapattárs, jó barát, 
akiről csak felsőfokon lehet beszélni. 
Ezt nem a gyász órái, napjai mon-
datják velem, mindig így éreztem. Ő 
volt az, aki mindig a társa szemébe 
mondta a véleményét. A korszakos 
kapusedzők tudnák elmondani, meg-
ítélni, hogy szakmailag milyen volt, 
mi olyannak ismertük meg, mint aki 
rendelkezik a kapusok jó értelem-
ben vett „flúgjával”. Így fogadtuk 
el, hiszen ők azok a játékosok, akik 
egészen különlegesek a pályán és a 
mindennapokban is.”

Kovács Lászlót családja, tisztelői, 
barátai július 14-én 15 órakor a Béla 
úti temetőben kísérik utolsó útjára.

Siófok után egy fél idényre újra 
Győrbe került, majd Ausztriába, 
Fraknóba igazolt az SV Forchtens-
tein csapatához, ahol még közel hét 
idényt védett. 

A bosnyák szélsőhöz hasonlóan a többiek 
sem foglalkoznak még a hétvégi bajnoki 
rajttal, ráérnek majd akkor, ha lefújták 
a tallinni meccset. Mi azonban előrete-
kinthetünk kicsit, hiszen az a találkozó 
is „történelmi” lesz vasárnap 17 órától. A 
Balmazújváros érkezik látogatóba a felcsúti 
Pancho Arénába, a Vidi albérletébe. (Idén 
ismét komoly logisztika kell majd a létesít-

mény öltözőbeosztásához, hiszen a Puskás 
Akadémia is az első osztályban játszik, a 
második fordulóban rögtön „házi rangadó” 
lesz.) A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
soha nem szerepelt az NB I-ben, számára 
története legfontosabb és legrangosabb 
mérkőzése lesz a Videoton elleni. Kurió-
zum, hogy kispadján az a Horváth Ferenc 
ül, aki egyrészt két szezonnal korábban a 

Vidivel fejezte be a bajnokságot, más-
részt az előző idény rajtján is vendégként 
érkezett Felcsútra, és rögtön meg is tréfálta 
korábbi csapatát. Akkor a Diósgyőr tréne-
reként győzelemnek örülhetett, és ha erre 
emlékeznek a fehérváriak, akkor alighanem 
ügyelnek rá,  hogy nemzetközi kupameccs 
ide vagy oda, a Balmazújvárosra is elég 
figyelem jusson a heti programban.
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Közösen az aranyért Amerikai foci: itt a döntő!

Udvardy Panna és Marosi Katalin is bízik a bajnoki aranyban Ismét egymásnak feszül az Enthroners és az Eagles. Eddig a fehérváriak örülhettek.

Dzunics Braniszlav (jobbra) Góbi Henrikkel egy idei meccsen. A munka folytatódhat!

kaiSer tamáS saMu Miklós

A léc mindig magasan
SomoS zoLtán

A székesfehérvári Kiskút Teniszklub a 2016-os ezüst- 
érmes Diego SC-vel közös csapattal indul a magyar 
női tenisz csapatbajnokság legmagasabb osztályában, 
vagyis a Szuperligában.

A Diego SC–Fehérvár Kiskút TK alakulata 
nem kisebb céllal vég neki az idei kiírás-
nak, mint hogy elhódítsa az aranyérmet 
a bajnoki címvédőtől, a Gálfi Dalmával 
és Jani Rékával felálló MTK-tól. A közös 
csapatban két külföldi mellett ott találjuk 
a Diego SC kiválóságát, a világranglista 
212. helyén álló Stollár Fannyt. A fehérvá-

Történelmi jelentőségű találkozóra készül a Fehérvár En- 
throners együttese: Pál Tibor Kornél alakulata szombaton a 
Budapest Eagles ellen harcol a Ratio Media HFL-be jutásért. 

Szombaton délután három órától törté-
nete legfontosabb összecsapását vívja a 
FEZEN Divízió I-es bajnokság döntőjében 
a Fehérvár Enthroners. A meccsnek igazi 
pikantériát ad az a tény is, hogy az elmúlt 
év júliusában a két csapat már összemérte 
erejét egy döntőben. Azon az összecsapáson 
a fővárosi alakulatnak jött ki jobban a lépés 
(igaz, az Enthroners is feljutott), azóta azon-
ban nagyot változott a világ. A mostani baj-

Azok után, hogy bajnok, kupagyőztes lett és 
még az európai kupában is jól szerepelt az 
Alba Fehérvár, a szurkolók számára nem volt 
kérdés, hogy a sikeredző, Dzunics Braniszlav 
meghosszabbítja lejáró szerződését. Aztán 
kicsit lassabban ugyan, mint vártuk, de tényleg 
megállapodtak a vezetők a szakemberrel, aki 
már nyugodtan készülhet az új kihívásokat 
tartogató 2017/18-as idényre.

„Nagyon örülök, hogy tovább dolgoz-
hatok a csapattal ebben a közegben, 
teljesen elégedett vagyok. Nem volt 
sok probléma a tárgyalások során. 
Alapvetően az elnök úr és a vezetés is 
számított rám, én is akartam maradni, 
csak kicsit elhúzódott a bejelentés.” – 
mondta Dzunics Braniszlav, miután 
újabb egy évre aláírt. A vezetőedző 
tehát nekiállhat kialakítani új csa-
patát – szerencsére nem a nulláról 
kell kezdenie: „A klub vezetését 
dicséri, hogy hosszabbított a magyar 
játékosokkal: Lóránt Péterrel, Mar-
kovics Lukával. Tóth Péter is korrekt 
lehetőséget kapott, hogy újra megmu-
tathassa, mit tud. Minden meghatározó 
magyar játékosunk maradt, ráadásul 
hoztunk egy jó játékost Paksról, 
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Itt a nyár,
júliusban is vár a Cutler Fehérvár! 

Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

ri színeket képviseli majd Udvardy Panna 
(wta 615.) valamint a korábban az egyéni 
világranglista 101., párosban 65. helyén is 
álló Marosi Katalin is.
A Diego SC–Fehérvár Kiskút TK az első 
fordulóban rögtön szabadnapos lesz, 
majd július 17-én 11 órától a GYAC 
gárdáját fogadja Székesfehérváron. Ezt 
követően ismét Fehérváron lép pályára: 
19-én az MTK-BLKE érkezik a Kiskút 
Tenisz Klubba. A csapat július 20-án 
Pécsre utazik, majd egy nappal később 
Budaörsön zárja a Szuperliga küzdelmeit. 
A fehérvári találkozók mindegyikére a 
belépés ingyenes.

Kovács Ákos személyében. Nem 
állunk rosszul! Szeretnénk, ha minden 
külföldi is itt lenne, mire a nemzetközi 
szerepléssel elindul az új szezon.”
A múlt érdemei mellett persze most 
már mindenki azt várja, hogy hosz-
szabb távon is sikeres legyen az Alba, 

melynek azonban itthon és a Bajno-
kok Ligája selejtezőjében is komoly 
riválisokkal kell megküzdenie. Még 
korai esélyekről beszélni, de ahogy 
mindig, Fehérváron most is nagy lesz 
az elvárás a kosárcsapattal szemben. 
Pláne egy ilyen szezon után!

„Az eredmény a munka gyümölcse, ez 
a továbbiakban is így lesz.” – mond-
ja erről Dzunics. – „Tudjuk, hogy 
a léc az Albánál mindig magasan 
van, de sok minden közrejátszik 
abban, hogyan sikerül egy szezon. 
Egyelőre szinte semmit nem tudni 
arról, hogyan alakulnak majd itthon 
az erőviszonyok, az ellenfelek. Azt 
tudjuk, hogy a nemzetközi kupában 
már a selejtezőben erősebb ellenfe-
lekkel találkozhatunk, mint tavaly az 
Európa-kupában. Érdekes szezonunk 
lesz, de úgy érzem, közös munkával 
ahogy eddig, elérhetjük céljainkat, 
aztán hogy ez helyezésben mit jelent, 
az majd kiderül.”
Ami biztos: a héten elkészített sor-
solás alapján a Bajnokok Ligájában 
szeptember 24-én macedón vagy 
észt csapat ellen kezd az Alba, a 
selejtező második körében. Ha 
továbbjut, a főtábláért a török 
Pınar Karşıyaka következik, mely 
tavaly negyeddöntőt játszott ebben 
a sorozatban. Egyik fordulóban 
sem feltétlenül a mieink lesznek 
az esélyesek – de harcba száll az 
Alba, vagyis ismét jó nemzetközi 
meccseket láthatunk a fehérvári 
csarnokban!

nokság mindkét rangadóján a fehérváriak 
bizonyultak jobbnak. A két csapat márciusi 
találkozója 48-20-as Enthroners-győzelem-
mel ért véget, míg június végén is magabiz-
tos 28-13-as győzelmet arattak a Fehérvári 
Koronázók. A tét most nem kisebb, mint 
a Ratio Media HFL-be, vagyis a magyar 
csúcsligába jutás. 
Erős Márkék mind a hét meccsüket 
megnyerték eddig, így a tabella első helyén 
végeztek. A Fehérvár Enthroners 313 pontot 
szerzett a pályán, és csupán 48 pontot 
kapott. A küzdelem azonban még nem ért 
véget, hiszen a végső dicsőség érdekében a 
mindent eldöntő szombati összecsapáson is 
győznie kell az Enthronersnek. 
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A Vörösmarty Rádió műsora július 15-től 21-ig
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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: 
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: Palkó Zsuzsa
18:10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

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

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések Sasvári 
Csillával, Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

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

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

2017. 7. 16. Vasárnap 2017. 7. 17. Hétfő 2017. 7. 18. Kedd 2017. 7. 19. szerda 2017. 7. 20. CsütörtöK 2017. 7. 21. pénteK

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, névnapok, 

aktualitások, érdekességek

08:40 Vendég: Garai Orsolya

11:10 Leányálom: Az esküvői 

Dj. Vendég: Kiss Attila

12:10  Herbarius túra 

Bakonykútiban. Vendég: 

Lencsés Rita

13:10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos. 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 és 

Gemeiner Lajossal 

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 Műsorvezető: 
Németh Gábor

08:10 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

09:00 Természetesen 
egészségesen – életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10:00 Gazdikereső az ASKA 
lakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné 

11:10 Vasárnapi hangulatban – 
riportok, beszélgetések

12:10 Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! – katolikus műsor

13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 
aktualitások, érdekességek

17.10    A világ nagy dolgai 
tinédzserszemmel: 
Rebi és Dodó

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 7. 15. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
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: Bóna Éva

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

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

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. 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: Palkó Zsuzsa
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 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

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 

08:10 Sport
09:10 A nap témája
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: 

Németh Gábor
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, Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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

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: Palkó Zsuzsa

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

Tornyai Gábor 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

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

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása


