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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

Jazz feszt – jövőre veletek ugyanitt!
4. oldal

Tankcsapdával ünnepelt a
húszéves FEZEN
5. oldal

Királyi Napok programok
2017-ben
13–20. oldal

Sirpa Ihanus kiállításának megnyitója
Augusztus 11. (péntek) 18.00 –
Szent István Király Múzeum – Pelikán Galéria

A finn-magyar képzőművész kiállítása a 100 éves önálló finn állam és a 60 éves Székesfehérvár – Kemi testvérvárosi kapcsolat előtt tiszteleg.

Székesfehérvári Királyi Napok megnyitója
Augusztus 11. (péntek) 20.30 – Városház tér

Elkezdődik a város legszebb és legizgalmasabb kulturális fesztiválja, a Szent István ünnepkörhöz kapcsolódó Székesfehérvári Királyi Napok. Az összművészeti fesztivál nyitóprogramján a közönség találkozhat a Koronázási Ünnepi Játékok történelmi óriásbábjaival,
köztük az idei esztendőben középpontba kerülő III. Bélával, az aranykor királyával és feleségével, Antiochiai Annával. A felemelő eseményen közreműködik Blaskó Péter színművész, a Hermann László Kamarazenekar és a Szent Efrém Férfikar, Szirtes Edina Mókus,
Cserta Balázs, valamint Bágyi Balázs és a dobosok. Az ünnepség díszvendége Dr. Papp
László, Debrecen polgármestere lesz, a Székesfehérvári Királyi Napokat dr. Cser-Palkovics
András polgármester nyitja meg. A hagyományok szerint a Városház tér ünnepi fényeinek
és a Fény utca történelmi mozgó képregényének a felkapcsolásával zárul a megnyitó. A
Mátyás király-emlékműnél a Falvay Miklós tervezőművész fényjátéka egy interaktív vizuális élménnyel ajándékoz meg, hiszen a nézők irányíthatják majd a vetítést.
(Eső estén a Városháza Díszterme ad helyet a megnyitónak.)

Az Osszáriumban a szakvezetések időpontjai:
augusztus 12. (szombat): a megnyitó után és 15.00 óra
augusztus 13. (vasárnap): 15.00 óra
augusztus 19. (szombat): 15.00 óra
augusztus 20. (vasárnap): 15.00 óra

Otthonra talált a komló
28. oldal

Micsoda hét volt!

29. oldal

„III. Béla király és kora” – tudományos konferencia
Augusztus 12. (szombat) 10.00 – Városháza, Díszterem
III. Béla fiatal korában Bizáncban élt és a bizánci trón várományosának számított,
később a magyar trónra lépett: a keleti és a nyugati kultúrában egyaránt otthonosan
mozgó fiatalember kora egyik legelismertebb királya lett, aki uralkodásának 24 éve
alatt Magyarországból virágzó államot épített, és a kelet-nyugati kapcsolatok egyfajta
jelképévé vált. A konferencia előadásai képet adnak a korról, az udvar jövedelmeiről,
a Géza herceggel folytatott konfliktusról, a székesfehérvári bazilika átépítéséről, valamint a királysír azonosításáról.

„Teste Fehérvárott nyugszik” – kiállításmegnyitó
Augusztus 12. (szombat) 14.00 –
Szent István Király Múzeum, Díszterem
A Szent István által építtetett bazilikában helyezték örök nyugalomra, bár ma a budapesti Mátyás-templomban őrzik III. Béla (1172–1196) és hitvese hamvait. Az ereklyékhez kapcsolódóan ünnepi tárlat nyílik.

Király Linda és Király Viktor nagykoncertje
Augusztus 12. (szombat) 19.30 – Zichy színpad
Az élőzenekaros koncert sztárvendége Bebe lesz.
(Szélsőséges időjárás esetén a program elmarad.)

Musica Sacra – Verdi: Requiem
Augusztus 12. (szombat) 21.00 – Nemzeti Emlékhely
A Nemzeti Emlékhelyen felépítetett szabadtéri színpadon Verdi Requiem című
gyászmiséje hangzik fel Drahos Béla Liszt-díjas karmester vezényletével. A drámai
erővel bíró, monumentális alkotás szólóit a világ nagy operaházait megjárt sztárok
éneklik az idei Music Sacrán: Lukács Gyöngyi (szoprán), Komlósi Ildikó (mezzoszoprán), Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agache (basszbariton). A koncerten öt kórus
lép fel, az egyházzenei előadást az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kíséri. (Esőnap:
augusztus 13.)
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Közélet

A Jobbik elrajtoltatta a kampányt

Fejlesztések az Öreghegyen

Nagy Zoltán Péter

Bácskai Gergely

Augusztus 3-án, csütörtökön Z. Kárpát Dániel, a
Jobbik alelnöke sajtótájékoztató keretein belül
bemutatta Székesfehérvár 2. számú országgyűlési
választókerületének jobbikos jelöltjét, amivel
kimondható, hogy megkezdődött a 2018-as
országgyűlési választás kampánya.

A körzet önkormányzati képviselője, Östör Annamária elmondta,
hogy a Béla út Nagyszombati és a

Fotó: nzp

A 43 éves politikus, Fazakas Attila a második
ciklusra készül, mint jobbikos jelölt

kitért az egészségügyre, kiemelve a
móri kórház kérdését, foglalkozott
a 81-es úttal is, aminek négysávossá
alakítása a Jobbik szerint elengedhetetlen. Fazakas a sajtótájékoztatón kitért arra, hogy elemi érdeke mindenkinek, így a Jobbiknak is, hogy itthon
tartsuk a fiatalokat, ehhez viszont
biztosítani kell számukra a boldogulás lehetőségét. A múlt hét csütörtöki
sajtótájékoztató után kiemelte: „Az
idősebbeknek igazságosabb és biztonságosabb életfeltételeket kínálunk!” – célzott
ezzel Fazakas Attila a differenciált
nyugdíjemelés, nyugdíjplafon kérdéseire.

A városban folyamatosan zajlanak a
látványos felújítási munkálatok, melynek
következtében utak, városrészek szépülnek
meg. De nemcsak a felszínen, a föld alatt is
dolgoznak a szakemberek, bár ez kevésbé
impozáns, de annál fontosabb munka.

Szabó Miklós Bence

bölcsőde mögötti nagy parkolót
a hónap első felében a Gáz utca
felől lehet megközelíteni, aztán
augusztus második felétől körülbelül egy hónapig a Sarló u. 11.
mellett, kerülővel lehet bejutni.
A régi vezeték nyomvonalára az
elmúlt évtizedekben több fatelepítés is történt, figyelmen kívül
hagyva a szabályt, hogy a vezetéktől számítva mindkét irányba 2
métert kell szabadon hagyni. A
SZÉPHŐ szakembereinek emiatt
el kell távolítaniuk néhány fát, de
ezeket a későbbiekben pótolják.

A következő hónapokban a meglévő 442 mellé
újabb 163 MFB Pont nyílik országszerte az OTP
fiókjaiban. Az MFB Pontok hálózata azért jött
létre, hogy a vállalkozások egyszerű ügyintézés
mellett, gyorsan és helyben juthassanak hozzá
a fejlődésükhöz szükséges forrásokhoz.

Mostantól az Ősz utcába várják
azokat, akik uniós finanszírozású
hitelek iránt érdeklődnek. Ezek egy
része vissza nem térítendő vagy
alacsony kamatú hitel. A Magyar
Fejlesztési Banknak egy kormányhatározat írja elő, hogy az Európai

Új csövek kerülnek a földbe ezek helyett

Uniós forrásokhoz való hozzáférést
minél szélesebb körben, minél
hatékonyabban biztosítsa. Összesen 16 termék közül választhatnak
a vállalkozók és magánszemélyek.
Újdonság, hogy minden termékben
van visszatérítendő rész, azaz hitel.
Nemcsak a megszokott vissza
nem térítendő támogatásokról van
szó, hanem a pénzek egy részét
visszakapják, és ezeket újból ki
tudják helyezni. Ezeknél a hiteleknél az önerő-elvárás, a biztosítéki
rendszer és a hitelbírálati elvárások
is eltérnek a kereskedelmi banki
sztenderdektől.

További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Kép: Halász István

Kép: Halász István

A SZÉPHŐ Zrt. munkatársai a
város közel 40 éves vezetékrendszerét korszerűsítik, amit szakaszosan végeznek el. Jelenleg
a Sarló u. 1-9., a Budai út 56/a.,
a Budai út 48-56. és a Gáz utca
12-18. számú épületek mellett húzódó távhővezetékét cserélik ki.
Ezt csak szakaszos lezárásokkal
tudják elvégezni. A Sarló utcai

Nagyméretű útcsatlakozást építettek, melyet biztonságosabban lehet használni a korábbinál.
Új közvilágítási oszlop is épült, illetve a meglévőkön lecserélték a régi lámpafejeket.

MFB Pont Fehérváron

Föld alatti meló
Szabó Petra

Fotó: Bácskai Gergely

A jelölt nem ismeretlen a fehérvári
választók előtt, hiszen az előző, 2014es országgyűlési választáson már
indult a Jobbik színeiben. Fazakas Attila akkor a második helyen végzett,
őt Törő Gábor, jelenlegi országgyűlési
képviselő előzte meg a Fidesz–KDNP
akkori jelöltjeként.
Z. Kárpát Dániel részletesen beszélt
Fazakas Attiláról, aki Marosvásárhelyen született, de már 17 éve
városunkban él két gyermekével és
feleségével. Fazakas jelenleg az egyetlen jobbikos képviselője a Magyar
Állandó Értekezlet Szórvány Szakbizottságának, amelynek munkájával
kapcsolatban kérdésünkre a következőket hangsúlyozta: „Hiszem és vallom,
mindent meg kell tenni a magyar nemzet
szellemi és anyagi felemelkedéséért, a
közélet és a gazdaság megtisztításáért,
végre kell hajtani az elszámoltatást!”
„Felszámolunk m indennemű korrupciót,
véget vetünk a mutyinak, kiszámítható,
korrekt piaci viszonyokat teremtünk,
helyzetbe hozzuk a magyar KKV
szektort.” – foglalta össze a Jobbik
koncepciójával kapcsolatos legfontosabb elemeket Fazakas Attila. A jelölt

Fél kilométer hosszan épült új járda a Béla úton
a Szeredi utca és a Nagyszombati út között.
Felújították a kapubejárókat és a kis méretű
átereszeket, illetve a feltöltődött árkot is
kitisztították. Ugyancsak öreghegyi fejlesztés,
hogy elkészült a Fiskális út – Béla út kereszteződésében az új gyalogos átkelőhely is.

Rózsahegyi út közötti szakaszán
korábban nem volt járda, így a
gyalogosoknak a 811-es úton a
kamionok között kellett közlekednie. „Nagyon örülök annak, hogy ez
a balesetveszélyes, áldatlan állapot
megszűnt. Ezzel együtt felújítottuk a
Béla úton a Szeredi és a Rózsahegyi
utca közötti járdaszakaszt, és elkészült
a csapadékvíz elvezetés is.” - mondta
a képviselő, aki köszönetét fejezte
ki a Városgondnokságnak és a
kivitelezőnek.

Mostantól egyszerűsödik az ügyintézés
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Rendőri felvezetéssel száguldott szülni az anyuka
Novák Rita
A Készenléti Rendőrség egyenruhásai segítettek kórházba jutni egy szülő asszonyt szombat
éjszaka.

A nő férjével a fehérvári kórházba
sietett akkor, amikor az asszonynak
egyre sűrűsödtek a fájásai. Végül a
dugóban rendőri felvezetéssel siettek
a városba, és épp az utolsó pillanatban érkeztek meg a kórházba. A baba
és a mama is jól vannak. Az anyuka
lapunknak nem nyilatkozott, az osztályvezető főorvos, Hagymásy László
azonban elmondta, rendben ment a
szülés. „Augusztus 5-én szombaton 23
óra körül érkezett a kismama a szülőszobánkra. A szülőszobán az orvosok azonnal megállapították, hogy kitolási szakban

van, tíz percen belül megszületett a
gyermek, az anyuka egészséges újszülöttet
hozott a világra, egészséges az újszülött és
az édesanya is.” A főorvos hozzátette,
a szülés a babának és a mamának is
kockázatos. A fehérvári kórházban a
szülés után közvetlenül - ha komplikációmentes a folyamat – a babát azonnal
az anyuka mellkasára teszik, és egy órán
át biztosan ott is hagyják. De a baba és a
mama megfigyelésre a szülőszobán marad
– nyilatkozta a nőgyógyász főorvos.
„Az első egy-két óra a kritikus. Ha bármi
gond van, az édesanya mellett ott a
csecsemő nővér, a neonatológus, de bárki,
aki képes beavatkozni.” A Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktatókórház
orvosai minden anyukának azt tanácsolják, hogy hívjanak mentőt, amikor
úgy érzik, megindult a szülés.

Elkezdődött a felújítás
nek a tetőre Az ügyfeleket pedig
megnyugtatják, a folyamatban lévő
ügyeket a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatala továbbra is zavartalanul
intézi, mint mondják, a hivatal az
ügyfeleket a jövőben is tájékoztatni fogja a felújításokkal kapcsolatos változásokról. A Gyámhivatal
Osztály a Hosszúsétatér 1., a
Hatósági Osztály a Mátyás király
krt. 6. szám alatt, az Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály pedig a
Várkörút 22-24. II. emeletén várja
az ügyfeleket.

Szabó Miklós Bence
Július elején kiköltöztek a dolgozók, több mint
két héttel ezelőtt pedig meg is kezdték az
átépítési munkálatokat a Járási Hivatal Honvéd
utcai épületében.

Már zajlanak az átépítési munkálatok a Járási Hivatal Honvéd utcai
épületében. Július elején költöztek
ki a hivatali dolgozók más-más
telephelyre, hogy a több hónapos
átépítési munka elkezdődhessen.
Ez az épület a Kormányhivatal
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program részeként
szépülhet meg. A közel negyven éves épületben kicserélik a
nyílászárókat, újra szigetelik a
falakat, és napelemeket is szerel-

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Kiss László archív

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Az év első újszülöttje is a fehérvári kórház szülészetén látta meg a napvilágot

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

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hő központ;
• Széchenyi u. 36. szám alatt 55 m 2 helyiség;
• Prohászka úton (552 hrsz. alatt) 5 m 2 tároló
helyiség;
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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Kultúra

Teste Fehérvárott nyugszik

Látrányi Viktória, Lugosi Balázs, Szabó Petra

Már készül a kiállítás a Szent
István Király Múzeum Dísztermében. Ezüstkorona, ékszerek, jogar,
kard is található a kiállítás anyagában. Ezek a leletek nem először
járnak Fehérváron, ugyanis 1848ban a Bazilika romjai között tárták
fel III. Béla király sírját. A királyi
pár – III. Béla és első felesége,
Antiochiai Anna – sírjában talált
leleteket akkor a fővárosba szállították, így azok százhatvankilenc
esztendő elteltével térhetnek haza.
„A kiállítási anyag tartalmazza III.
Béla király és első felesége, Antiochiai
Anna sírjának tárgyi mellékletét. A
királyi pár nyughelyét az 1848-as
ásatások során, az egykori Koronázó
Bazilika déli hajójában tárták fel. A
most Székesfehérvárra visszatérő
leletek a sírokból kerültek elő. Az
1184-ben elhunyt Anna királyné

Fotó: Horváth Renáta

Szombaton a Székesfehérvári Királyi Napok keretében nyílik meg a Teste Fehérvárott nyugszik
című kiállítás a Szent István Király Múzeum
Dísztermében. A tárlat III. Bélát mutatja be,
mint királyt és mint embert. Kedden megérkeztek a Magyar Nemzeti Múzeumból a kiállítási
tárgyak közül azok, amelyek 1848-ban, az
Érdy János vezette ásatás során kerültek elő,
a mai Nemzeti Emlékhely, az egykori Bazilika
területéről.

Megérkeztek a kiállítási tárgyak

sírjában megtalálták aranygyűrűjét
és halotti koronáját, míg az 1196ban elhunyt III. Béla király földi
maradványai mellett fellelték halotti
koronáját, kardját és jogarát, emellett
egy nyakára helyezett ereklyetartó
mellkeresztet, egy körmeneti- avagy
zarándokkeresztet, gyűrűt, karperecet
valamint egy pár sarkantyút találtak
a sírban.” – mondta Kulcsár Mihály
múzeumigazgató. A hagyomány

III. Béla nevéhez köti a magyar
állam egyik legsikeresebb korszakát: felvirágoztatta a gazdaságot
és a kultúrát, általánossá tette
az írásbeliséget, sikeres külpolitikájának köszönhetően pedig a
királyság területe is gyarapodott.
Huszonnégy esztendős uralkodásának végére Magyarország
vezető nagyhatalommá vált egész
Kelet-Közép-Európában. Szabados

2017. augusztus 10.

György történész arról is beszélt a
kiállítási anyag rendezése közben, hogy a tárlaton III. Bélának
és feleségének csontváz- illetve
arcrekonstrukciójával is lehet
majd találkozni. A körfeliratokon
pedig végig lehet majd kísérni
III. Béla életét és korát. Szabados
György érdekességként elmondta,
hogy Szent László király Győrben
őrzött hermája, azaz fejereklyetartója valójában III. Bélát ábrázolja.
„Onnan lehet tudni, hogy ez nem
valami utólagos tudósi képzelgés,
hogy amikor előkerültek III. Béla
csontjai, és össze lehetett hasonlítani
a herma arcával - most már antropológusok, grafikusok nagyon pontos
arcrekonstrukciót készítenek, ami
orvostudományi szempontból meglapozott – és ezek az arcrekonstrukciók
a Szent László hermáéval megegyező
szerkezetű arcot adnak ki.” – mondta
el Szabados György.

A kiállítást augusztus 12-én, 14
órakor Szabados György történész nyitja meg, köszöntőt mond
Cser-Palkovics András polgármester
és Kulcsár Mihály múzeumigazgató.
A kiállítás megnyitóját megelőzően
10 órától rendezik a III. Béla király és
kora című konferenciát a Városháza
Dísztermében.

Jazz feszt – jövőre veletek ugyanitt
Vakler Lajos

Igazi sztárparádé várta az igényes
dzsessz-, funk- és soulrajongókat
a fesztiválon. A Bartók Béla téren
és a Szent István Király Múzeum díszudvarán a honi dzsessz
kiválóságai váltották egymást. Az
örökifjú legendák világhírű triója,
Babos Gyula–László Attila–Tátrai
Tibor a zseniális Solti Jánossal a
dobnál fergeteges műsorral idézték
meg Woodstock szellemét. A Bartók Béla tér bensőséges miliőjében
otthonra talált a United Experiance
is, immáron az egyéni karrierjére fókuszáló Pély Barna nélkül.
Romhányi Áron és Mits Gergő,
kiegészülve a kiváló adottságokkal rendelkező énekes, Mihályi
Rékával és a Mits Márton vezette
fúvós szekcióval bizonyították,
miért is népszerűek országszerte.
A múzeum díszudvarán a Singers
Street Énekegyüttes, az ex-Cotton
Club Singers vokális varázslata, az
új, csak rájuk jellemző stílusnak
is köszönhetően késztette ámulatra a jazz-quartett hívőket. Bartos
Patrícia, Fehér Adrienn, Czutor
Ignác és Fehér Gábor repertoárját

Fotó: Simon Erika

Vörös Tamás és Mits Gergő 2014-ben élesztette
újjá a nagy múltú Alba Regia Jazzfesztivált. Ők
ketten a fehérvári zenei élet meghatározó személyiségeiként, ezeréves barátságuk jegyében
– láss csodát, mindketten basszusgitárosok!
– sokat tettek azért, hogy városunk ismét a
dzsessz központi helye lehessen.

Teltház a Bartók Béla téren a Tátrai trió koncertjén is

új köntösbe bújtatva ismerhette meg a vájt fülű közönség. A
nagyszínpadon mutathatta be a
Vörös Janka e-series, hogy milyen
az ha egy csapat magától értetődő
természetességgel ostromolja meg
a dszessz Himalájáját. Vörös Janka
és csapata ezúttal is bizonyította,
hogy a közvetlen élvonalban van
a helyük. A káprázatos tehetségű
díva a legnagyobbakat idézte,
olyan egyedi zenei világba invitálva
rajongóit, ami egyszerre álomszerű

és nagyon is valóságos. Zenéjük
nyitottsága megérintette a dzsessz
rejtekajtói mögött leselkedőket,
megbúvókat, és nemcsak rést
kínált, hanem egyenesen tágra
nyitva, tárva várva hívott meg
mindenkit. Azzal, hogy a múzeum
díszudvara átépítése után ideális
helyszíne hasonló zenei rendezvényeknek, mindenki egyetért. Azok,
akik a Bágyi Balázs New Quartett
és Pócsai Krisztina műsorát hallgathatták meg a dzsessz muzsika

elkötelezettjeiként, megerősíthetik,
a hely és a színvonal kart karba
öltve jár. A formáció repertoárjában
ugyanis olyan Bágyi-különlegességek csendültek fel, ami a műfajt
tanárként is szolgáló, alkotó ember
újabb, nekünk szóló csodája.
A háromnapos fesztivál nem
hagyott kérdőjeleket, kétségtelenné
tette, az Alba Regia Feszt immáron
a legjobb hazai találkozók sorába
tartozik. Folytatása következik
jövőre veletek ugyanitt.

Kultúra

közéleti hetilap

Tankcsapdával ünnepelt a húszéves FEZEN
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Folytatódnak a tárlatvezetések
Látrányi Viktória

Fotó: Simon Erika

A Vezúv kitörése után néhány óra alatt semmivé lett az egykor virágzó Pompeji. A Szent István
Király Múzeum egyedülálló, látványos kiállításán megismerkedhetünk a város lakóinak életével, a
gladiátorok, a közfürdők és az ókori bordélyházak világával. A kiállítást még augusztus 20-ig tudják megtekinteni az érdeklődők. A nem mindennapi kiállításon tárlat- és szakvezetésekkel várják
a látogatókat. A vezetésekre előzetesen nem kell bejelentkezni, de mivel a terem befogadóképessége korlátozott, így az érkezési sorrendet veszik figyelembe.

Torta és tűzijáték is dukált az ünnepléshez, hiszen idén rendezték meg huszadik alkalommal Székesfehérváron
az immár legendássá vált FEZEN fesztivált. A Tankcsapda zenekar péntek esti koncertje előtt vágta fel ünnepélyesen a tortát Cser-Palkovics András polgármester és Kovács Antal, a fesztivál alapítója és főszervezője. K.V.O.

Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg
a The Bridge of Music
Nemzetközi Kórusversenyt
és Fesztivált július végén
Százhalombattán. Az idei
megmérettetésen több
mint húsz kórus indult,
még Kínából is érkeztek
résztvevők. A fehérvári
Vox Mirabilis 2016-ban az
első helyezést hozta el a
versenyről, a 2017-es versenyen pedig megvédték a
tavalyi győzelmet. K.V.O.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Zemlényi Katica

Megvédte tavalyi győzelmét a Vox Mirabilis Kamarakórus

Tárlatvezetések lesznek augusztus 11-én, 12-én, 14-én, 15-én és 16-án is. Szakvezetésre pedig augusztus 13-án, vasárnap 10 órai kezdettel kerül sor. A részletes időpontok megtalálhatók
a múzeum honlapján, a www.szikm.hu oldalon

Király(i) programokkal vár Fehérvár!
Wéhli Regős Dóra
Komoly- és könnyűzenei koncertek, látványos
színházi előadás, nemzetközi néptáncfesztivál
és katonazenekari találkozó is várja 2017-ben
a Székesfehérvári Királyi Napok vendégeit,
amelynek középpontjában III. Béla uralkodása
áll majd.

A Szent István Király Múzeum
egyedülálló,
látványos
kiállításán
megismerkedhetünk Pompeji lakóinak
életével, a gladiátorok, a közfürdők és az
ókori bordélyházak világával.

A Szent István ünnepe köré
szervezett Székesfehérvári Királyi
Napok az egykori koronázóváros
legjelentősebb rendezvénye, idén a
díszvendég Debrecen városa lesz.
A megnyitó pénteken lesz a Városház téren, ahol az érdeklődők

JÚLIUS 20-TÓL MINDEN NAP

tárlatvezetéssel, vasárnaponként pedig
Nádorfi Gabriella régész szakvezetésével
várja a látogatókat a Pompeji – Élet és
halál a Vezúv árnyékában című kiállítás
a táci Gorsiumban.

ezúttal is végigsétálhatnak a Fény
utcán, amely III. Béla életének
történéseit eleveníti fel a belváros
házainak falára vetített képeken.
A jubileumi, ötödik Koronázási
Szertartásjátéknak szintén az
Árpád-ház egyik legjelentősebb
uralkodója lesz a főszereplője. Az
előadást Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendezi, a címszerepben Hirtling Istvánt láthatja a
közönség augusztus 18-án és 19-én.
Emellett idén is lesz Musica Sacra
koncert és számos fesztivál, így
például néptánc-, népművészeti és
katonazenekari fesztivál is.

A vezetésekre előzetesen nem kell
bejelentkezni, de mivel a terem befogadóképessége korlátozott, így az érkezési
sorrendet vesszük figyelembe.
TÁRLATVEZETÉSEK:

augusztus 11. (péntek), 10.00 óra
augusztus 12. (szombat), 12.00 óra
augusztus 13–14. (vasárnap-hétfő), 10 óra
augusztus 15. (kedd), 13.00 óra
augusztus 16. (szerda), 10.00 óra

SZAKVEZETÉS:
augusztus 13. (vasárnap), 10.00 óra

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Fotó: Simon Erika

GORSIUM RÉGÉSZETI PARK
Megtekinthető: 2017. augusztus 20-ig

www.szikm.hu

Királyok királyi fogadása a főtéren
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Csak abbamaradt, véget nem érhet a tábor!
Vakler Lajos

Hetedik alkalommal találkoztak Csíkcsomortánban a Székelyföldi Varga Sándor
Verstábor fiataljai. „Szorítsd a lantot
kebledhez” – az idei találkozó jelmondata
Arany Jánostól származott, aki kétszáz éve
született. Negyven, a történelmi Magyarország területéről érkezett fiatal kapott
ízelítőt magyarságból, nemzettudatból,
anyanyelv-szeretetből és egyáltalán
szeretetből – köztük tizenkilencen fehérváriak.

Daltanulás a Misztrállal a fenyvesek között, a Kisbütökben

Képek: Megyeri Zoltán

Ez a tábor nemcsak arról szólt,
hogy Kubik Anna, Ráckevei
Anna és Rubold Ödön színművészek segítségével verseket
tanultak és elemeztek, hogy
Milus Mariann logopédus jóvoltából alakíthatták beszédtechnikájukat, hogy Lőrincz Beáta
és Varga Zoltán útmutatásával
közel kerülhettek a népkultúra táncos gyökereihez, hogy
Fülöp Zoltán csíki színművész
irányításával belekóstolhattak
a színpad varázsába, hanem
komoly lelki töltetet is kaptak!

A gálaműsoron együtt énekelt mindenki, aki a táborban volt

Számtalan helyszínen találkozhattak a székelyföldi népi kultúra és történelem semmihez
sem hasonlítható erejével. Fejet
hajthattak Nyergestető hősei
előtt, lépdelhettek az ezeréves határ őrtüzének helyén,
miközben megismerhették a
Rákóczi-vár történetét. Ellátogathattak az énlakai templomba, ami a világörökség része,
beleborzonghattak az elárasztott bözödújfalui mementóba,
„aranyjánosul” tanulhattak Sudár Annamária, „áprilylajosul”
Heinczinger Mika előadóművészektől. Részesülhettek az idén
húszéves Magyar Örökség-díjas
Misztrál együttes repertoárjának sokszínűségéből, amelyben
a zenei és előadói színesség
– az ősiséget idéző motívumoktól, a kortárs hangzású elemek
alkalmazásáig – folytatódott.
Megtapasztalhatták, hogy Balassi Bálint, Arany János, Dsida

Jenő, Babits Mihály megzenésített versei, a régmúlt népi dallamai és a kortárs dalok milyen
közös, felejthetetlen élményt
nyújthatnak.
A résztvevők már tudják,
Csíkcsomortánban a nemzeti
összetartozás nemcsak egy
fikció, hanem jelképe minden
Kárpát-medencei magyar–
magyar találkozónak, hiszen
ebben a táborban évről-évre
képviselteti magát Kárpátalja,
Felvidék, Vajdaság, Székelyföld és az anyaország koronázó
fővárosával. Azzal, hogy itt
nemcsak versekkel, hangképzéssel, tánccal, beszédtechnikával foglalkoznak, hanem a
mentoroktól és egymástól is
tanulva megismerhetik társaik
otthonát, körülményeit, sokat
segítenek nekünk felnőtteknek
is, hogy megértsük népünk
történelmét.

Az idei Fehérvári Versünnep győztesétől, Marth Fruzsinától elhangzott vers szép szózat volt az ezeréves határon

Kultúra

közéleti hetilap

Püspöki szentmise a Szent Donát-kápolna búcsúnapján
A tér helyett az Építőipari Nívódíjas kápolnaépületben tartották a búcsúnapi szentmisét az
öreghegyi és a város valamennyi plébániájáról
érkező hívők.

Fotó: Lugosi Balázs

Vasárnap este Spányi Antal megyés
püspök a Szent Donát kápolnában
celebrálta a búcsúnapi szentmisét,
amelyen az időjárás viszontagságai
ellenére is sokan megjelentek, hogy
felelevenítsék az évszázados fehér-

vári tradíciót. Öreghegyen, a város
legmagasabb pontján, 1733-ban
építettek először Donát tiszteletére
kápolnát, a helyi szőlőműves polgárság kérésére. Egészen a második világháborúig Donát napján
a székesfehérvári templomokból
körmenet indult a szőlőhegyi kápolnához. A rendszerváltást követően
újjáépítették a második világháborúban megsemmisült épületet, s
felelevenítették az augusztus eleji
Donát-búcsúk régi hagyományát.

Spányi Antal megyés püspök celebrálta a búcsúnapi szentmisét
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Bella István emlékezete
Vakler Lajos
Székesfehérvár és Sárkeresztúr Önkormányzata
a Vörösmarty Társaság és a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli Csoportja a sárkeresztúri
szülői háznál kialakított emlékhelyen tisztelgett, Bella István, a kortárs literatúra egyik
legnagyobb hatású költője előtt.

Bella István a Hetek irodalmi társaság tagjaként forrása annak a nemzedéknek, amely az ő örök érvényű
versbe fűzött gondolatain nevelkedtek. Az általa megteremtett népköltészeti hagyomány, az archaikus
nyelvteremtő mesterének életműve

ma is alapvetés. Valaha vétkes tétlenség lett volna, ha az irodalomkedvelő
emberfia nem értesül – legalább másodkézből – miként gondolkodnak
a tiszta érzések szóvivői, szégyenpadra kívánta volna magát. Egyszer
volt-igaz volt. Ezért fontos, hogy az
emléknapon és azon túl is, Bakonyi
István irodalomtörténész időről időre
megidézi a méltatlanul elfeledett
líra elementáris erejét: Bella István
versei arról tanúskodnak, hogy úgy
kell mindig megszólalni, mintha az
az utolsó volna, hogy búcsúnak se legyen méltatlan! Bella István tizenegy
éve nincs köztünk...

Fotó: Simon Erika

Kovács V. Orsolya

FehérVár

A sárkeresztúri szülői háznál emlékeztek meg a költő Bella Istvánról, aki egy ideig a Fehérvár
Televízió főszerkesztője is volt

Első osztály számokban
Papp Brigitta
A kisiskolások szüleinek évek óta könnyebbség
az ingyenes tankönyvcsomag, ez persze nem azt
jelenti, hogy a tanévkezdés ne kerülne jelentős
összegbe. Annak jártunk utána, mit érdemes
megvásárolni, és mennyivel lesz könnyebb a
pénztárcánk szeptember elejére.

Jöjjenek az első osztályos számok:
a taneszközlista papírboltos része
körülbelül 10 000 forintot tesz ki. Itt
azonban még nem áll meg a történet,
akkor sem, ha nem az első tanévre
készülünk. A következő húzós darab
az iskolatáska, amelyből választhatjuk ugyan a néhány ezer forintos,
egyszerű hátizsákot is, de egészségügyi szempontból is érdemesebb a
háttámaszos és szellőző, gyerekbarát
változat mellett letenni a voksot. Ez
körülbelül 15 000 forintba kerül, de
akár 30 000 forintot is elkölthetünk
iskolatáskára.
Az iskolaélet további kihagyhatatlan
eleme a tolltartó. Természetesen itt
is elég nagy a szórás mind árban,
mind minőségben. A sima, hengeres,
mindent bele tartót pár száz forintért
beszerezhetjük már, ez azonban nem
túl praktikus, hiszen az egyébként is
elveszett kis elsősünk garantáltan sok
időt tölt majd keresgéléssel benne,
és lemarad az órán, bármennyire is
figyelmes a tanító néni. Nagyjából
ugyanez a probléma a csilli-villi
háromemeletes tolltartókkal is: mire
előkerül a megfelelő ceruza, lemegy
a Nap.

Érdemes elsőre a sima, egyemeletes,
kemény fedeles változatot venni – természetesen az érintett választásával.
Jó ötlet az interneten is körülnézni,
mert több akcióra bukkanhatunk,
amivel több ezer forintot is spórolhatunk. Az interneten 1300 forintért
kínált tolltartóval a boltokban akár
3-4000 forintért is találkozhatunk.
Amennyiben ezt is kipipáltuk, még
mindig nem lélegezhetünk fel,

hiszen a testnevelés-felszerelés és
az egyéb apróságok hátravannak.
A fehér póló és a sötét rövidnadrág
szinte minden ruházati termékkel
foglalkozó üzletben átlagosan 10001500 forintért beszerezhető.
A tornacipő már fogósabb kérdés.
Természetesen itt is megtalálható az
1000-2000 forintos, egyszerű gumitalpú lábbeli, de nem biztos, hogy
hosszútávon ez a legegészségesebb

választás. Biztosan vannak kivételek, de nehéz elképzelni, hogy az
intézmények többsége megengedheti
magának az ízületbarát padlózat kialakítását, ezért érdemes jobb minőségű
sportcipőt vásárolni. Ennek ára akár
8-9000-re is rúghat.
Ugyanez a probléma a váltócipő kiválasztásánál. Mert mondjuk ki: egy 7-8
éves gyermek a legritkább esetben közlekedik békés tempóban az iskolafolyosón, még akkor sem, ha a futkosás szigorúan tilos! Ezért fontos, hogy stabil,
csúszásmenetes váltócipőt vásároljunk,
ami 4-6000 forintba is kerülhet.
A lista persze szabadon bővíthető:
pohár, ülőpárna, uzsonnás doboz és
egyéb hol hasznos, hol kevésbé hasznos elemekkel. Az ünneplőruháról
tételezzük fel, hogy az oviból ballagós
egység még éppen felmegy a gyerekre!
Ha nem, akkor legjobb esetben is egy
újabb, 4-5000 forintos tétel terheli az
amúgy sem rövid listánkat.
És még egy fontos tudnivaló a végére:
azzal, hogy megvásárolunk egy 12 darabos színesceruza-csomagot, két HB-s
grafitceruzát és két postairónt, még korántsem tudtuk le az évet írószer-ügyileg. Ha előrelátók vagyunk, ésminden darabba egyenként belevéstük
gyermekünk monogrammját, akkor
is csak egy apró lépést tettünk annak
érdekében, hogy ne hetente kelljen
újra megvásárolnunk az egész készletet. Van, ahol egy tanév alatt majdnem
négy teljes készlet fogy el, így érdemes
folyamatosan figyelni az akciókat, és
lecsapni egy-egy jó darabra.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: Kovács V. Orsolya • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Málta nyaralóövezete és legjobb öble
Barna Béla

Ahol Szent Pál Málta partjainál
hajótörést szenvedett, ott található
ma St Paul’s Bay (máltaiul San
Pawl il-Baħar), amely valójában
négy település alkotta egyetlen hatalmas üdülőközpont, és
amelyet gyakran Buġibba néven is
emlegetnek. Szent Pál öblétől nem
messze van egy másik öböl (Ghajn
Tuffieha) is, mely a magyar költő,
Faludy György kedvenc máltai
helye volt.
Pál apostol a Kilikia (Kis-Ázsia, ma
Törökország) tartományban található Tarzusz (Tarsus) városában
született, eredetileg Saulusnak hívták, foglalkozása sátorkészítő volt.
Eleinte részt vett a korai keresztények üldözésében: a Damaszkuszban lévő keresztények ellen indult,
de útközben (a „damaszkuszi
úton”) csodás eseményben volt
része (ApCsel 9,2-8), és ő is Jézus
Krisztus követőjévé vált – ez volt
a híres Pál-fordulás. A pálfordulás
után aztán Pál apostol (Szent Pál,
a tizenharmadik apostol) a korai
kereszténység jelentős alakja lett.
Egyik útján Szent Pál hajótörést
szenvedett, pont Málta partjainál,
de megmenekült, és állítólag három hónapot töltött a szigeten.
A hajótörés helyszínét Szent Pálról
nevezték el, sőt egyre inkább az
öböl nagy települését is úgy emlegetik, hogy St Paul’s Bay (máltaiul

Fotók: Barna Béla

Az akár pár órás repülőúttal elérhető Málta
tökéletes választás a kulturális értékek és a
sziklás tengerpartok kedvelőinek, de azért egy
csodás homokos szakaszt is találunk a szigeten,
ez Ghajn Tuffieha

San Pawl il-Baħar, a hely, ahol hajótörést szenvedett Szent Pál

San Pawl il-Baħar). Valójában négy
település (Qawra, Buġibba, St.
Pawl és Xemxija) olvadt itt össze
egyetlen hatalmas üdülőközponttá. A nagy máltai nyaralóhely
(nyolcezer lakos, tízezer vendégágy) centruma a Szent Pál-öböl
és a Salina-öböl közötti félszigeten
fekszik, és tulajdonképpen itt
összpontosul Málta idegenforgalmának jelentős része.
Ide érkeztünk mi is Szent Pál után
1948 évvel, csak nem hajótöréssel,
hanem transzferbusszal Luqa repülőteréről. Apartmanlakásunkból
indulva – a jellegzetes sárga máltai
buszokkal – sikerült pár nap alatt
bejárnunk egész Máltát.
Persze azért Buġibba (St Paul’s
Bay) látnivalóival is megismerkedtünk. Már az első nap elsétáltunk
a félsziget csúcsánál lévő Qaw-

Hotel Aquamarin , a gyógyító pihenés otthona

Melengető Ősz a gyógyító
pihenés otthonában Hévízen!
Őszi pihenés értékes gyógyvízben! A lap olvasói számára
15 %-os kedvezménnyel! Foglalási kód: FV0810
Ha nem szeret a nagy melegben kimozdulni otthonról, ha a gyermekzsivaj helyett inkább
csendes pihenésre vágyik, és mindezért nem szeretne sokat fizetni, akkor foglalja le most őszi
kikapcsolódását hatalmas kedvezménnyel!
A csomag tartalma: 4 nap/ 3 éjszaka szállás • félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és büfévacsora)
• 2 beltéri gyógyvizes medence • 160 m2-es kültéri wellness- / úszómedence • finn szauna • ÖKO
szauna • ivókút és a sószoba • fürdőköpeny használata • Wi-Fi, parkolás

37 500 Ft / fő / 3 éjszaka*
* 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben • Felhasználható: 2017. 09. 01 – 11. 03.
között (kivéve kiemelt időszak) • Foglaló szükséges! A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza,
az IFA külön fizetendő, összege: 500 Ft / fő / éj (18 év felett).

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Horoszkóp
augusztus 10. – augusztus 16.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Azt érezheti, hogy valami nincs rendben, valami okból kifolyólag nem érzi a teljességet. Van valami, ami
zavarja, de nem tudja, mi az. Úgy sejti, valamiféle
változás van készülőben, és ezt jól is gyanítja.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Munka terén nehéz időszak vár Önre. Megszaporodik teendőinek száma, megkezdődik a nagy hajtás.
De még szerencse, hogy ki lesz hozzá pihenve, és
hogy szereti annyira a munkáját, hogy ne érezze
olyan szörnyen megterhelőnek.

Hihetetlen élmény
ek HÉVÍZEN!
Mert Hévízen még ősszel sem áll meg az élet...
Tudta, hogy a Hévízi tó a világ egyik legnagyobb fürödhető
termáltava? Egy kellemes őszi mártózás sem lehet akadály,
hiszen a tó vize hűvösebb napokon is nagyon kellemes.
A páratlan élményt nyújtó kisvárosunk hangulatos, színes
programokkal várja kedves vendégeit.

10 900 Ft-tól / fő / éj

Min. 2 éj foglalása esetén, visszavonásig érvényes! Az árak foglaltságtól függően változhatnak, kérjük, keresse a kollégáinkat az alábbi elérhetőségek egyikén! A szobák korlátozott
számban állnak rendelkezésre.
Az árak az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák. (500 Ft / fő / éj)
Mindkét szálloda SZÉP kártya elfogadóhely.

INFORMÁCIÓ / SZOBAFOGLALÁS:

Tel.: 06 (83) 341 - 580 • 06 (83) 341 - 074 • 06 (83) 342 - 895

hotelpanorama@hunguesthotels.hu • hotelhelios@hunguesthotels.hu
www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu • www.hotelhelios.hunguesthotels.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fantasztikus napokat élhet meg a szerelmi életében,
hiszen abszolút pozitivitása kitűnően hat a kapcsolatára.
Nemcsak a jó hangulatot, hanem a vágyakat és a szenvedélyt is fokozza. Ha szabadjára meri engedni önmagát,
akkor csodálatos testi és lelki élményekben lehet része.

Kellemetlen és látszólag értelmetlen vitákra kell
számítania a kollégáival. Lévén, hogy fáradt és nyűgös
lehet, minden egyes nézeteltérést katasztrófának élhet
meg. Pedig fontos lenne, hogy nyugalmat erőltessen
magára és kompromisszumot kössön a vitás felekkel.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Legyenek a hétre tervei! Számos munka és program vár Önre, úgyhogy nem árt, ha rendelkezik
egy konkrét időbeosztással vagy tervekkel ahhoz,
hogy mindenre jusson ideje, és semmiről se
maradjon le!

Az az érzése támadhat a következő napokban, hogy
kapcsolata unalmas, egysíkú, már nem ad Önnek
semmit. Mielőtt ebből mindjárt valami gyászos következtetést vonna le, inkább beszéljen róla a partnerével,
és mondja el, mire vágyik, avagy mi az, ami zavarja!

ra-toronyhoz, mely a Redin Grand
Master (1657-1660) által épített
tornyok egyike, aki rövid uralkodása alatt azzal vált híressé, hogy
sok várat és erődítményt építtetett
saját költségén.
A toronytól a part menti sétányon
némi kaktuszlikőrt is szürcsölgetve sétáltunk a Szent Pál-kápolnáig
(San Pawl Milqi). Az apró templom
pontosan azon a helyen áll, ahol
Pál apostol az egykori római kormányzóval, a később keresztény
hitre térített – és emiatt mártírrá
vált – Publiusszal találkozott. (Egy
másik bédekker szerint a templom
azon a helyen áll, ahol Szent Pál
viperát dobott a tűzbe). A kápolnától is jól látszott az öböl kijáratánál
levő Szt. Pál-sziget (Il-Gzejjer): itt
érte az apostolt i.sz. 60-ban az a
bizonyos hajótörés, amelyre – és a
szigeten való három hónapos tartózkodására – márványból készült
12 méter magas szobra emlékeztet.
És ha már újra felhoztam Szent

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap

Jellegzetes máltai hajók

Pál nevét, meg kell említeni, hogy
az egyik könyvben (Marco Polo)
találtam az apostolról egy rövid
keretes írást, mely bizony kissé
varázstalanít. Szóval a bédekker
a következőket írja Szent Pál és
Málta kapcsolatáról: „A máltaiak
azzal büszkélkedhetnek, hogy Pál
apostol már i.sz. 59-ben elhozta szigetükre a kereszténységet. (…) Abból
amit a máltaiak Pál apostol ott-tartózkodásáról tudni vélnek, sok minden
csak helyi legenda. Újabban még azt
is állítják a teológusok, hogy Melite
nem is azonos Máltával, és hogy Pál
apostol a görög Kefallinia szigete
közelében szenvedett hajótörést.

A máltaiak persze minderről nem
akarnak tudni.” Jó azért ezekkel is
tisztában lenni.
Szent Pál-kápolnája után aztán
még megnéztük az öblöt védő,
nemrég újjáépített Wignacourt-tornyot, amit Adrien de Wignacourt
Grand Master építtetett 1610-ben.
Röviden összefoglalva ezek lennének Buġibba látnivalói.
Ha a tengerpartok és Szent Pál-öble mellett mást is fel akarunk
fedezni, akkor tegyünk egy kirándulást a fővárosba, Valettába is.
Sajnos a szigetország másik híres
látnivalója, a gozói Azúr-ablak
2017. március 8-án összeomlott.

Málta egyik legszebb öblében homokos strand is van

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Csendes hét elé néznek, így érdemes lenne a
napokban rendezniük problémás kapcsolataikat
illetve ügyeiket, mielőtt megérkezne a következő
nagy hullám, ami leköti minden figyelmüket és
energiájukat, az idejükről nem is szólva!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bizonytalan a szerelmi életében, legalábbis önmagában.
Nem tudja már, hogy mit érez a kedvese iránt, szerelmet, megszokást, unalmat? Nem szégyen az, ha ilyen
dolgok bántják. Tartson egy kis önvizsgálatot magában,
és fejtse meg!
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Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten végre megjön a bátorsága, az önbizalma,
az ereje ahhoz, hogy aktívan a kezébe vegye a
sorsát, és megtegye azokat a lépéseket, amivel
elérheti vágyait, vagy legalábbis megteremtheti a
vágyott jövőjét.

Arra ügyeljen, hogy ne essen ki a ritmusából, ne
hagyja, hogy mások felborítsák a rendszerét, a terveit, mert kiválóan halad ebben a tempóban úgy, hogy
közben meg sem kell erőltetnie magát, és rengeteg
energiája marad!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Minden lezáratlan ügyet vegyen elő, és varrja el a
szálakat! Még most, amíg ilyen békés időszakot él
meg. Nemsokára felpörögnek az események Ön körül, nem fog megártani, ha addig tisztába teszi a kapcsolatait, megoldja a zűrös vagy problémás dolgait.

Nehezen viseli a napokban azt, ha nem az van, amit
szeretne, és nem Önnek van igaza. Mások szemében
kifejezetten hisztisnek tűnhet. Egyedül Ön tudhatja,
hogy valami nincs rendben a lelkében, boldogtalan,
elégedetlen és valójában ez tör fel Önből.

FehérVár

10

Történelem

2017. augusztus 10.

Kastélyok és életek – a Batthyányak nyomában

Bicske, Enying, Polgárdi és Battyán
Séllei Erzsébet

Az enyingi Batthyány-kastély a huszadik század elején egy képeslapon

házassága révén kiérdemelte a magyar
hercegi méltóságot. Ugyanígy járt
1917-ben Lónyai Elemér gróf is.
Miután házasságra lépett az öngyilkos Rudolf trónörökös özvegyével,
szegény Stefánia királyi hercegnővel –
a hírhedt kongói tömeggyilkos, Lipót
belga király leányával – hogy méltóságban egyenrangúvá váljon feleségével, magyar hercegi rangra emeltetett.
Enying ura, Batthyány Károly-József
gróf 1755-ben engedélyt kapott –
édesanyja után – a Batthyány-Strattmann kettős családnév felvételére,
és elsőszülöttségi örökléssel a cseh
hercegi cím viselésére. Kilenc év múlva megillette őt a birodalmi hercegi
rang is. Ő volt a Batthyányak első
hercege. A családban csak egyvalaki
viselhette a hercegi rangot. Az, aki
elsőszülöttség jogán megörökölte.
Batthyány Károly-József halála után
a címet az előtte elhunyt öccse Ádám

Fotó: wikipedia.org

1397-ben Zsigmond király más
településekkel együtt Bathyan falut is
zálogba adta Kővágó Örsi Györgynek,
aki Bathyan település után felvette a
Batthyány előnevet. Egy évvel később
a királyhoz való hűsége miatt Zsigmond a zálogba adott falvakat örökbe
adományozta Kővágó Örsi Györgynek
és örököseinek. Az 1399. évben kelt
és Esztergomban kiadott oklevélben Zsigmond király Kővágó Örsi
Györgynek és utódainak pallosjogot
adott birtokain. 1410. június 14-én
Zsigmond néhai Kővágó Örsi György,
másképpen Batthyány fiait, Lászlót
és Albertet Bathyan, Polgárdi, Somlyó
birtokaiban megerősítette. Nevük
elődje ekként a Kővágó Örsi családnév, amely Bathyan település után
nyerte el Batthyány alakját. A család
1628-tól bárói, majd két évre rá grófi
rangot kapott. Bő egy évszázaddal
később pedig üdvözölhetjük az első
Batthyány herceget.
1848 előtt csupán három hercegi
nemzetség élt a hazai főnemesség
soraiban. A Pálffy, Batthyány és az
Esterházy család viselhette a címet. A
három család közül kettő – a Pálffy
és Batthyány – Fejér megyei kötődésű. Nagyhörcsökpuszta adott otthont
Pálffy Miklós 4. hercegnek Zichy
Margittal kötött házassága révén.
Enying és Bicske pedig a Batthyány
hercegeknek. A magyar hercegi cím
akkoriban még nem létezett. E három
hercegi család a német birodalmi,

Forrás: wikipedia.org

A Batthyány család emlékét négy település ápolja
Fejér megyében. Kettőben – Bicskén és Enyingen –
állnak még az általuk emelt kastélyok. Polgárdiban
és Szabadbattyánban már csak az épületek hűlt
helyét találjuk.

Az enyingi Batthyány-kastély az 1960-as években

osztrák illetve cseh hercegi rangok viselője volt. A magyar hercegi méltóságot csak jóval később, 1911-ben kapta
meg a keszthelyi Festetics Tasziló
gróf, aki a pesti mágnás fertályban
lévő palotájában rejtegette szerelmét,
a monacói hercegtől válni készülő
asszonyt, Mary Victoria Hamiltont. A
nehezen kieszközölt pápai engedély
után vehette feleségül a tengerbiológus monacói herceg elvált asszonyát,
és hogy rangban hozzá illő legyen,

nevű fia, aztán az ő fia, Lajos és
annak fia, Fülöp örökölte. Ekkorra már 1806-ot írtunk. Az enyingi
klasszicista stílusú kastélyt a korábbi
kúria felhasználásával, valamint a
monumentális templomot e sorban
negyedik herceg, Fülöp építette. A
hercegi család azonban nem tartotta
alkalmasnak Enyinget parádéja kiteljesedéséhez. A kastélyt 40 év múlva
leszerelték és az értékesebb ingóságokkal átköltöztek Körmendre. Fülöp

herceg nem alapított családot. Halála
után a kastélyt a távolabbi rokonságból Erzsébet örökölte, majd annak öt
fia között osztódott a földbirtok, míg
végül a dúsgazdag Csekonics bárók,
majd grófok szerezték meg, hogy
Temes vármegyei birtokaikhoz képest
közelebb kerüljenek a fővároshoz. A
Csekonics grófok 1945-ig lakták a kastélyt, közben bővítették és eklektikus
stílusúra alakították. A II. világháború
éveiben e falak között talált menedéket Szent-Györgyi Albert tudós. Az
épület a mai napig folyamatos használat és törődés alatt áll, így megőrizhette állagát.
A Batthyány család egyik legnagyobb birtokszerzője, tekintélyének
megalapozója, a grófi címet megszerző Batthyány Ádám révén Bicske
birtokába jutott. Kései leszármazója,
Károly-József első Batthyány herceg
Enying mellett megörökölte Bicskét
is, de igazán neves tulajdonosai az
utolsó nemzeti nádor, a bicskei első
kastélyt emelő gróf Batthyány Lajos,
majd a reformkor és az 1848-1849es forradalom és szabadságharc
jelentős személyisége, a Szemere-kormány külügy-, földművelési,
ipari és kereskedelmi minisztere,
Batthyány Kázmér. A kastélyépítkezést ő fejezte be. Már 39 éves
volt gróf Keglevich Auguszta, elvált
asszony, amikor Batthyány Kázmér
1847-ben feleségül vette. Rejtély,
hogy a gyermektelen gróf örökösök
reménye nélkül miért fektetett annyi
pénzt, energiát a kastély építésébe.
Ha pedig vagyonát ilyen kitartással
és szorgalommal gyarapította, miért
vállalta a kockázatos politizálást
Kossuth Lajos oldalán. Hazaszeretetből – mondaná. A sors fintora, hogy
a forradalom és szabadságharc alatt
kastélyába háromszor rendezkedett
be az osztrák főparancsnokság. Batthyány Kázmért a bukás után halálra
ítélték és jelképesen felakasztották.
Az emigrációt vállaló, gyermektelen gróf vagyonát zár alá vették és
elkobozták. A kincstári tulajdonból
bátyja, a későbbi Batthyány-Strattmann Gusztáv herceg kapta vissza
az elkobzott vagyont 1860-ban, aki
röviddel ezután értékesítette egy
brüsszeli belga banknak. A bank
több részre osztva kiárusította.

Az időközben mintagazdasággá
fejlesztett bicskei birtokot 1914-ben
a dúsgazdag nagykárolyi Károlyi
Zsuzsanna grófnő vásárolta meg.
Életfilozófiája a „csak mi számítunk”,
a többiek rendszertanilag alacsonyabb rendű, sajátos „élőlényfélék”.
Féltestvére, gróf Károlyi Gyula is
hasonló hittel élt. „Arra neveltek, hogy
tiszteletet követeljek a magam számára
és azt meg is kapjam, hogy érvényesítsem tekintélyemet, hatalmamat a
kevesebb kiváltsággal rendelkezők fölött,
akiket a mi feladatunk irányítani, kormányozni és segíteni. …magatartásunkat
leginkább a gyarmatokon élő és uralkodó
angolokéhoz lehet hasonlítani, azzal a
csekély eltéréssel, hogy a „bennszülöttek” saját népünk, saját honfitársaink.”
Károlyi Zsuzsanna férjhez ment az
első világháború frontjáról szabadságot kért Batthyány Gyula grófhoz,
így került Bicske harmadszor is a
Batthyány családhoz. A hazánkban
elsőként telepített angol park melletti
mesterséges tóra a képzőművész
vénával, jó ízléssel és fantáziával
megáldott művész, mára világhírű
festő és grafikus gróf japán házat
és mutatós hidakat telepített, hogy
vendégeit csodás vízi ünnepségekkel
kápráztassa el. A kastély vendégül
látta volna Habsburg IV. Károlyt és
Zita királynét is, amikor a magyar
trónra való visszatérésüket megkísérelték. A szobákat már előkészítették
a rangos vendégek fogadására, de az
osztrák trónról elűzött császár meggondolta magát. Nem akart Batthyány házban vendégeskedni, hogy a két
nevet együtt emlegessék. A mártír
ikervári Batthyány Lajos kivégzése
miatt maradt talán némi szégyenérzet
és lelkifurdalás a Habsburg családban. Ha igaz a hír, hogy Ferenc József
császár édesanyja, Zsófia főhercegné bosszúból ragaszkodott a gróf
kivégzéséhez, mert visszautasította
őt, ezzel megsértette női büszkeségében – nehéz lehetett a Batthyányak
szemébe nézni.
A XX. század elején a grófi kastélyok
egy részét tulajdonosaik értékesítették. Földjeik, gazdaságaik már nem
termelték ki a kastélyok és pazar
életmódjuk fenntartásának költségeit.
A földreform, a gazdasági válság sem
kedvezett a családi költségvetéseknek.
Ez időtájt adta el a székesfehérvári,
Kossuth utcai Zichy palotát Rafael
gróf a város részére, a szintén Kossuth
utcai Széchenyi palotát Széchenyi
Viktor gróf úri kaszinó céljára. Hasonló sorsra jutott egy sor pesti palota is.
Károlyi Zsuzsanna alighogy megvásárolta a bicskei birtokot és benne a 80
helyiségből álló kastélyt, 14 év múlva
értékesíteni kényszerült. A vevő,
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium
ingyenes használatra továbbadta a
Fővárosnak szociális célokra. Anya- és
csecsemővédelmi intézet, átmeneti
leányotthon, ma pedig gyermekotthon
működik a falai között. Folyamatos
használatával ez a kastély is megmenekült a pusztulástól.
Polgárdi a Batthyányak legrégebbi
birtoka, még a Kővágó Örsi időszakból való. A kastély a XVIII. században
épült barokk stílusban. A család grófi

Történelem

A bicskei Batthyány-kastély napjainkban

ága lakta egészen 1945-ig, a kastély
pusztulásáig. Utolsó lakója, gróf Battyhány Gyula, aki feleségével, az akkorra
már nem dúsgazdag Károlyi Zsuzsannával és Bálint nevű gyermekükkel,
Bicske értékesítése után összeköltöztek a Polgárdiban élő szülőkkel, gróf
Batthyány Lajos fiumei és magyar–
horvát tengerpart kormányzóval és a
„szép akasztott” gróf Andrássy Gyula
miniszterelnök leányával, Andrássy
Ilona grófnővel. Károlyi Zsuzsanna
asszony rá két évre fiatalon elhunyt.
Erdős Ferenc „Polgárdi története”
című könyvében állít emléket a

polgárdi Batthyány Lajos grófnak.
Nemcsak fenyőfához hasonló sudár
alakját, őszbe csavarodott, szobrász
vésőjére méltó fejét, megjelenésének
eleganciáját, gavallériáját, legendás szívjóságát dicséri, de nemes
szellemét is, aki az első világháborút követő földreform végrehajtása
során példát mutatott, házhelyeket
osztott, Polgárdi-Ipartelepek néven
ipart telepített birtokára. Kavics- és
kőbányával, mészteleppel, krétagyárral, rézgálicüzemmel bővítette
a már meglévő vállalkozásait. Mégis
tutyi-mutyiként jellemzik ügyes

felesége mellett, és felrótták, hogy a
család 10 évenként tönkrement. A
kártyát úgy osztották egymás között
az urak, hogy a polgárdi grófnak a
követségi attaséi munka és jövedelem jutott, tényleges diplomáciai
szolgálat nélkül, majd jogvégzettként Győr vármegye és Győr város
főispánja, országgyűlési képviselő, és
Fejér megye törvényhatóságánál fejt
ki tevékenységet. A két világháború
közötti időszak arisztokrata pályaívét
ő mintázta meg.
Gróf Nádasdy Borbála, a lepsényi birtok közelében lévő varázslatos Polgárdiba gyermekként gyakran átkocsizott
édesanyjával. „Mikor a kocsi befordult
a park bejáratánál és a kastély felé vitt,
a kavicsos úton valami más kultúrájú
levegő vett körül bennünket. Pázsit,
nyírott bukszusok, szökőkutak, márványszobrok, kacskaringós utak vittek
a főbejáratig. Libériás inas fogadott, ő
kísért minket a télikertbe, ahol nagy
zöld ládákban pálmák, narancs és
citromfák, hófehér kerti bútorok és
mintás kendőkkel letakart hintaszékek
álltak és sötétvörös szőnyeg a lábunk
alatt. Az egyik szögletben, mindig
ugyanazon a helyen egy nagy karos�székben ült a ház asszonya, Andrássy
Ilona, a nagy Andrássy lánya és Batthyány Gyula édesanyja. Alakja felért
egy jelenéssel. A karosszék támlája,
mint egy nagy legyező vette körül
csodálatosan szép finom arcát, hófehér
haját. Nyáron galambszürke selyem-
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megtorlatlanul. Börtönbe és elmegyógyintézetbe zárták koncepciós ítélet
alapján, mert a hatalmat nem lehet
büntetlenül kicselezni. Előbb azonban megvárták, míg a köztiszteletben
álló, szerteágazó kapcsolatokkal
rendelkező szülők meghalnak, hogy
semmilyen akadály ne gördüljön
megsemmisítése elé. A mondén
világ biszex festője egyéni stílussal,
színesen jelenítette meg a felső körök
életének epizódjait, a mára végleg
eltűnt miliőt, csillogó szépre retusálva a kezükben pezsgőt tartó elegáns
hölgyeket. A csaknem két méter
magas grófot korának legelegánsabb
társasági szereplőjeként tartották
számon. 1946-ban még díszvendége
volt az extravagáns Esterházy Pál
herceg és a prímabalerina Ottrubay
Melinda szűk körben megtartott
esküvőjének. Elizabeth Arden, a
divatvilág királynője is rajongott érte.
Tízezer dollárt küldött részére, hogy
kimenekítse az országból a nehéz
időkben. Nem leszek egy amerikai
milliomosnő pincsikutyája – mondta,
talán kissé elhamarkodottan. Leülte,
amit kiszabott rá a hatalom, a volt
inasánál töltötte el hátralévő éveit, és
felfokozott munkatempóban ontotta
a festményeit. Bálint nevű fiának is
akkor kellett bíróság elé állnia, amikor édesapja már nem élt. 1960-ban
egy állítólagos 56-os tettéért, amelyet
soha nem ismert el. Vasúti pályamunkásként halt meg. A „véletlenül”

Fotó: wikimedia.org

Fotó: bicske.hu

közéleti hetilap

Az utolsó felvételek egyike a romokban álló polgárdi Batthyány-kastélyról, amin orosz felirat
dicsőíti a diktátort, Sztálint

ruhát viselt, fehér csipkegallérral.
Ilona néni egyik hófehér keze a boton,
másik a karfán nyugodott. Ujján nem
sok, de gyönyörű gyűrűk voltak. Soha
nem láttam őt járni, vagy felállni. Arra
gondoltam, hogy nekem is lesz ezüst
kutyafejes botom, hogy ilyen pózban
rátehessem a kezemet.”
A szülők hosszú életet éltek. Batthyány Lajos 1951-ben hunyt el, 91 évesen. Felesége egy év múlva követte,
94 éves korában. Az utolsó hónapokra a felsőörsi préposthoz költözött.
Valamit tudtak az életről, hogy a
Teremtő ilyen sokáig együtt megtartotta őket. Egyedülálló megoldásként
a háború viharaiban részben kiégett
kastélyt a festőművész Batthyány
Gyula elbontotta és részleteiben kiárusította. Ez a fajta viszonyulás saját
vagyonához példa nélküli volt. Nem
adta át másnak, inkább elpusztította, „megette” ahogyan a Nádasdyak
fogalmaztak. Az ügy nem maradt

rátolatott szerelvény levágta mindkét
lábát. Gróf Nádasdy Örzsének szánták a különleges fiút még a békeidőkben. A 2013-ban újratemetett
Batthyányak – Andrássy Ilona grófnő
testvérével, a tiszadobi gróf Andrássy
Gyula belügyminiszterrel – együtt
költöztek át a temetőkápolnában
lévő új, égi szalonba. Polgárdi így
adta meg a kései tiszteletet egykori
munkaadóinak.
Ne feledkezzünk meg Batthyány
Emma Rózáról sem, a szabadbattyáni birtok tulajdonosáról és a kígyómarta pásztor emlékére emelt Szent
Vendel kápolna építőjéről. Kúriája
már nem áll. Az angolkertből, melyet
később cifrakertnek hívtak, az értékes ősplatános még megmaradt. A
település határában pedig a népszerű emmarózai zártkertek őrzik a
szőlővész terjedésének megakadályozása érdekében homokos földjeit
felparcellázó grófnő nevét.
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Egészség

Tetőzik az allergiaszezon!

Látrányi Viktória, Schéda Szilvia
A nyár utolsó hónapjában az allergiásoknak
nemcsak a nagy meleggel, de a felerősödő
tünetekkel is számolniuk kell. Az allergiát
okozó növények közül a legnagyobb problémát
jelentő parlagfű és a fekete üröm is ilyenkor
teljesedik ki a legjobban.

Már megkezdődött a parlagfű
szezonja, s egyre több helyen
találkozhatunk a növénnyel.
Idén mindez korábban indult el a
szokásosnál – valószínűleg a nagy
meleg miatt. Így egyre többen
panaszkodnak szemviszketésre,

orrfolyásra, orrdugulásra. Magyarországon az utóbbi évtizedekben
népbetegségnek számít az allergia,
számos családban halmozottan is
jelen van a betegség. „Az allergiásoknak érdemes tájékozódniuk az aktuális
pollenhelyzetről, mielőtt szabadban
tartózkodnának. A parlagfűszezon
egészen októberig tart, így a szabadtéri
sportolást, kirándulást is érdemes ennek megfelelően tervezni” – mondta
el megkeresésünkre Szoboszlai Istvánné analitikus. A szakember szerint a szénanátha elkerülhető vagy
csökkenthető a helyes életvitellel,
egészséges táplálkozással illetve az

alapos és rendszeres takarítással.
A tünetek fokozódásával azonban
gyógyszeres kezelés javasolt. A
következő napokban a parlagfű
pollenkoncentrációja emelkedni
fog, az északi tájakat leszámítva
országszerte magas szintet érhet
el. Az Országos Közegészségügyi
Központ mérési adatai, az aktuális
pollenhelyzet térképes és szöveges
formában is folyamatosan nyomon
követhető.

2017. augusztus 10.

Jó, ha tudjuk!
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet,
hogy az allergiások lehetőleg keveset legyenek
a szabadban. Enyhítheti a panaszokat, ha gyakran mosnak hajat, sűrűn cserélik az ágyneműt,
és már az első tünetek megjelenésekor elkezdik
szedni az allergia elleni gyógyszereiket. A keresztallergiát okozó zöldségeket és gyümölcsöket – így például a dinnyét, cukkinit, paprikát
vagy a paradicsomot – érdemes most kerülni.

Az akció 2017.aug.1.-31. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

ITT AZ IDEJE,

Fotó: Kiss László archív

hogy vegyél egy
jó matracot!

Virul a parlagfű, korábban van itt a szezon

Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása
esetén mindkettő árából
25% kedvezményt adunk!
A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Sirpa Ihanus kiállításának megnyitója
Augusztus 11. (péntek) 18.00 –
Szent István Király Múzeum – Pelikán Galéria
A finn-magyar képzőművész kiállítása a 100 éves önálló finn állam és a 60 éves Székesfehérvár – Kemi testvérvárosi kapcsolat előtt tiszteleg.

Székesfehérvári Királyi Napok – megnyitó
Augusztus 11. (péntek) 20.30 – Városház tér

Elkezdődik a város legszebb és legizgalmasabb kulturális fesztiválja, a Szent István ünnepkörhöz kapcsolódó Székesfehérvári Királyi Napok. Az összművészeti fesztivál nyitóprogramján a közönség találkozhat a Koronázási Ünnepi Játékok történelmi óriásbábjaival,
köztük az idei esztendőben középpontba kerülő III. Bélával, az aranykor királyával és feleségével, Antiochiai Annával. A felemelő eseményen közreműködik Blaskó Péter színművész, a Hermann László Kamarazenekar és a Szent Efrém Férfikar, Szirtes Edina Mókus,
Cserta Balázs valamint Bágyi Balázs és a dobosok. Az ünnepség díszvendége Dr. Papp
László, Debrecen polgármestere lesz, a Székesfehérvári Királyi Napokat dr. Cser-Palkovics
András polgármester nyitja meg. A hagyományok szerint a Városház tér ünnepi fényeinek
és a Fény utca történelmi mozgó képregényének a felkapcsolásával zárul a megnyitó. A
Mátyás király-emlékműnél Falvay Miklós tervezőművész fényjátéka egy interaktív vizuális
élménnyel ajándékoz meg mindenkit, hiszen a nézők irányíthatják majd a vetítést.
(Eső estén a Városháza Díszterme ad helyet a megnyitónak.)

Az Osszáriumban a szakvezetések időpontjai:
augusztus 12. (szombat): a megnyitó után és 15.00
augusztus 13. (vasárnap): 15.00
augusztus 19. (szombat): 15.00
augusztus 20. (vasárnap): 15.00

„III. Béla király és kora” – tudományos konferencia
Augusztus 12. (szombat) 10.00 – Városháza, Díszterem
III. Béla fiatal korában Bizáncban élt, és a bizánci trón várományosának számított,
később a magyar trónra lépett: a keleti és a nyugati kultúrában egyaránt otthonosan
mozgó fiatalember kora egyik legelismertebb királya lett, aki uralkodásának 24 éve
alatt Magyarországból virágzó államot épített, és a kelet-nyugati kapcsolatok egyfajta
jelképévé vált. A konferencia előadásai képet adnak a korról, az udvar jövedelmeiről,
a Géza herceggel folytatott konfliktusról, a székesfehérvári bazilika átépítéséről, valamint a királysír azonosításáról.

„Teste Fehérvárott nyugszik” – kiállításmegnyitó
Augusztus 12. (szombat) 14.00 –
Szent István Király Múzeum, Díszterem
A Szent István által építtetett bazilikában helyezték örök nyugalomra, bár ma a budapesti Mátyás-templomban őrzik III. Béla (1172–1196) és hitvese hamvait. Az ereklyékhez kapcsolódóan ünnepi tárlat nyílik.

Király Linda és Király Viktor nagykoncertje
Augusztus 12. (szombat) 19.30 – Zichy színpad
Az élőzenekaros koncert sztárvendége Bebe lesz.
(Szélsőséges időjárás esetén a program elmarad.)

Musica Sacra – Verdi: Requiem
Augusztus 12. (szombat) 21.00 – Nemzeti Emlékhely
A Nemzeti Emlékhelyen felépítetett szabadtéri színpadon Verdi Requiem című
gyászmiséje hangzik fel Drahos Béla Liszt-díjas karmester vezényletével. A drámai
erővel bíró, monumentális alkotás szólóit a világ nagy operaházait megjárt sztárok
éneklik az idei Music Sacrán: Lukács Gyöngyi (szoprán), Komlósi Ildikó (mezzoszoprán), Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agache (basszbariton). A koncerten öt kórus
lép fel, az egyházzenei előadást az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kíséri. (Esőnap:
augusztus 13.)

Fény utca
Augusztus 11–20. 21.00–24.00 – Fő utca
A Képes Krónika ábrái elevenednek meg mintegy 1000 m2 felületen, a Fő utca épületein: Matuz János forgatókönyve alapján Magyarósi Éva grafikus és csapata tervezte,
animálta a képregény történetét. A Fény utcát a Belvárosban sétálók augusztus 20-ig
minden nap megtekinthetik.

A Hooligans zenekar koncertje
Augusztus 11. (péntek) 21.30 – Zichy színpad
(Szélsőséges időjárás esetén a program elmarad.)

Az Osszárium ünnepélyes megnyitása
Augusztus 12. (szombat) 09.30 – Nemzeti Emlékhely
Az Osszárium közös síremléke egykori uralkodóink és családtagjaik, rangos egyházi és világi személyek csontmaradványait rejti, ami hagyományosan minden esztendőben megnyílik
a nagyközönség számára, és egészen augusztus 20-ig ingyenesen látogatható. Az ünnepélyes
megnyitón Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese mond köszöntőt, majd virágelhelyezésre kerül sor a tiszteletadás
jeleként. Az eseményt követően Rácz Piroska antropológus tart szakvezetést.
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Népművészeti Fesztivál hagyományokkal, lakodalmassal
Augusztus 12-13. (szombat, vasárnap) – Belváros, Városház tér
Újdonságaként idén kétnapos Népművészeti Fesztivál gazdagítja a Székesfehérvári Királyi Napok tíznapos programsorozatát. Megismerhetjük a falusi élet hagyományait, kipróbálhatjuk, hogy mostak régen az asszonyok. Részesei lehetünk a mulatozós lakodalomnak is, szombaton a Sárköz, vasárnap a Felvidék hagyományai lesznek terítéken.
A fesztivál része lesz egy gyermek néptáncgála és az Alba Regia Táncegyüttes Mozdulatlan legendák című műsora is.

Faluvégi mosoda
Augusztus 12. (szombat) 12.00 és 16.00 – Varkocs-szobor
Hogyan mostak régen mosógép és centrifuga nélkül? A pusztahencsei lányok és
asszonyok eredeti eszközök – vödrös kút, teknő, mángorló, sulyok – használatával
mutatják be, miként zajlott egy mosás a régi időkben, és hogy mángorló segítségével hogyan simították ki a mosás közben keletkezett gyűrődéseket. Sámlikon ülve
énekelnek sárközi népdalokat, miközben a kezük alatt ég a munka.

Augusztus 12. (szombat)
10.00–18.00 Népművészeti vásár (Városház tér)
10.00 A Nagylóki Bakakórus, az Alsónyéki Hagyományőrző Néptánccsoport és a
tamási Pántlika Néptáncegyüttes műsora (Mátyás király-emlékmű)
11.00 és 15.00 Mozdulatlan legendák – az Alba Regia Táncegyüttes produkciójának
tételei (Városház tér, Mátyás király-emlékmű, Varkocs-szobor, Zichy színpad – a helyszínek között zenészek és gólyalábasok kísérik a közönséget)

Fehérvári Gyermek Néptáncgála
Augusztus 13. (vasárnap) 16.00 – Zichy színpad
A gálán az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja, a salgótarjáni Nógrád Gyermek Néptáncegyüttes, a miskolci Szinvavölgyi Aprók Néptáncműhely táncosai mellett színpadra lépnek a „Fölszállott a páva” tehetségkutatóban
megismert ifjú tehetségek, a tordasi Gatyamadzag Zenekar és az úrhidai Marton
Bendegúz, valamint láthatja a közönség a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági
Népdaléneklési és Népzenei Versenyen kiválóan szerepelt abai Abanda Zenekart
és a Kösöntyű Énekegyüttest is.

16.15 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
16.45 Sárközi lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
17.30 Százszoknyás karikázó és sárközi lakodalom (Városház tér)

Augusztus 13. (vasárnap)
10.00–18.00 Népművészeti vásár (Városház tér)
10.00 Tarsoly zenekar műsora (Mátyás király-emlékmű)
10.00 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
10.30 Felvidéki lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
11.15 Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom (Városház tér)
12.00 Faluvégi mosoda – mosógép és centrifuga nélkül (Varkocs-szobor)
14.30 Az erdélyi Berkenye (Szilágycseh), az Adonyi Táncegyüttes, a felvidéki Bokréta
Táncegyüttes, a pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes és a Paksi Tehetségműhely
táncosainak műsora, kísér a Tarsoly zenekar (Mátyás király-emlékmű)
16.00 Faluvégi mosoda – mosógép és centrifuga nélkül (Varkocs-mosoda)
16.00 Fehérvári Gyermek Néptáncgála, fellépők: Alba Regia AMI Pulutyka csoport,
Székesfehérvár; Nógrád Gyermek Néptáncegyüttes, Salgótarján; Szinvavölgyi Aprók
Néptáncműhely, Miskolc; Gatyamadzag zenekar, Tordas; Abanda zenekar és Kösöntyű
énekegyüttes, Aba; Marton Bendegúz, Úrhida (Zichy színpad, esőhelyszín: Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar)
16.15 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
16.45 Felvidéki lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
17.30 Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom (Városház tér)
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XXII. Nemzetközi Néptáncfesztivál – Ország-világ nálunk ropja
Augusztus 13-17. (vasárnaptól csütörtökig) – Belváros és Táncház
A Székesfehérvári Királyi Napok egyik leglátványosabb, népszerű programja a Nemzetközi Néptáncfesztivál. A királyi város immár 22. alkalommal táncoltat meg országot, világot! A résztvevők Bosznia-Hercegovina, Brazília, Finnország, Grúzia, Kína, Madeira (Portugália), Mallorca (Spanyolország), Szenegál, Szibéria és Törökország lesznek, fellép az
EtnoRom, a Fitos Dezső Társulat, a TáncolKODÓ Táncegyüttes, az Ikarus Senior Táncegyüttes és természetesen a házigazda Alba Regia Táncegyüttes is. A parádés felvonulások,
a belvárosi táncszigetek, az esti nemzetközi folkestek, a királyi gyerekjátszók elmaradhatatlan részei a fesztiválnak. A Táncházban sorra kerülő programokra napi- és kedvezményes heti jegyek válthatók, a belvárosi rendezvények ingyenesek.

Flashmobos felvonulás
Augusztus 13. (vasárnap) 18.00 – Alba Plaza –
Városház tér – Mátyás király-emlékmű
A nemzetközi résztvevők és az albások közösen alapozzák meg a kitűnő hangulatot
Székesfehérvár szívében. Parádés flashmobos felvonulással kezdődik a néptáncfesztivál.

Nyitógála
Augusztus 13. (vasárnap) 19.00 – Zichy színpad
A hagyományokhoz hűen
varázslatos nyitógálán
lépnek fel a fesztiválozó
táncosok. A programban
szerepel Mallorca, Grúzia,
Kína, Bosznia-Hercegovina,
Finnország, Törökország,
Szibéria és az Alba Regia
Táncegyüttes.

17.00 Térzene a Belvárosban (Mátyás király-emlékmű)
18.00 Táncegyütteseinek műsora, a résztvevő csoportok bemutatói (Zichy színpad)
21.30 Nemzetközi folkest, közös tánctanulás és gasztronómiai bemutató (Táncház)
A táncra perdítő, családias hangulatú estéken a nemzetközi csoportok bemutatják
táncaikat, melyeket meg is tanítanak a közönségnek. Nyitva áll a Táncház konyhája
is, ahol ismét megkóstolhatjuk az egyes országok finomabbnál finomabb étkeit.

Parádés záró felvonulás utcatánccal
Augusztus 17. (csütörtök) 18.30 – Táncház – Alba Plaza –
Liszt Ferenc utca – Városház tér – Fő utca – Zichy színpad

Zárógála
Augusztus 17. (csütörtök) 19.00 – Zichy színpad
Bosznia-Hercegovina, Finnország, Grúzia, Mallorca, Törökország és az Alba Regia
Táncegyüttes varázsolja el a közönséget.

Hétköznapok ünnepei a Nemzetközi Néptáncfesztiválon
Augusztus 14-15-16. (hétfő, kedd, szerda) – Belváros és Táncház
A megnyitót követő három napban színes-ízes programkínálattal várják az érdeklődőket délelőttől egészen a késői órákig.
11.00 Királyi játéktér (Mátyás király-emlékmű)
16.00 Királyi gyermekjátszó (Táncház)
Király programokat kínálnak a legkisebbeknek a királyi játéktér és a gyermekjátszó keretében! A gyerekek betekintést nyerhetnek a fesztiválon résztvevő
országok hagyományaiba. A csoportok megmutatják a náluk jellemző játékokat, népszokásokat, és megtanítják néptáncaik lépéseit.

A részletes program és a fellépők sora megtalálható a www.kiralyinapok.hu portálon.
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A Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele a Püspökségről a Szent István-székesegyházba
Augusztus 14. (hétfő) 17.00
Az ország-felajánlás napján tartják a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét, melynek keretében a Püspöki Palotából körmenetben viszik át a Magyar
Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit a Szent István-székesegyházba. A Bazilikában 17.15 órától imaórát tartanak.

Fogadalmi szentmise

Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise

Augusztus 14. (hétfő) 18.00 – Szent István-székesegyház

Augusztus 15. (kedd) 18.00 – Szent István-székesegyház

Az ünnepi szentmise során Spányi Antal megyés püspök megújítja hazánk felajánlását
Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban, a halála előtti napon,
amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A főpásztor az ünnepi liturgiában a Szent
István-i hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását
kéri az egész magyar népért. Imádkozik minden magyar emberért, határokon innen
és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt. Ezt követően 19.00 órakor a restaurált Szent
István-kápolna megáldása következik, ahol elhelyezésre kerül az üldözött iraki keresztények ajándék keresztje, majd a szentmise végén körmenetben kísérik vissza az
ereklyéket a Püspöki Palotába.

Hazánkban Nagyboldogasszony napja Szent István óta parancsolt ünnep, és a
hagyományok szerint ez első királyunk halálának évfordulója is. Nagyboldogasszony
ünnepén Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét a Szent István-székesegyházban, amely mellett a Géza nagyfejedelem téren 17.00 órától Szent István, Géza
fejedelem és Sarolt fejedelemasszony óriásbábjai várják a híveket.

***

Információs térkép

Az üldözött keresztények ajándéka

TÁNCHÁZ

Az iraki Batnaya város Mar
Quryaqus lerombolt templomából megmaradt kereszt
Őexcellenciája Bashar Matti
Warda erbili káld érsek és
Főtisztelendő Salar Soulayman,
Bodagh újjáépítésért felelős káld
katolikus helynök ajándéka
Spányi Antal székesfehérvári
megyés püspöknek.

ZICHY SZÍNPAD
JÁVOR OTTÓ TÉR

A relikvia a káld templom
keresztje volt, melyet erőszakkal
távolítottak el onnan. Az ISIS katonái a szent helyet meggyalázták, oltárait szétverték. Nemcsak
arab, hanem német nyelven is
keresztényeket gyalázó feliratokat festettek a templom és az azt
körülvevő kolostor falaira.

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR
PROHÁSZKA LIGET
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
ELŐTTI TÉR (BARTÓK BÉLA TÉR)

ORSZÁGALMA

SZENT JÁNOS KÖZ

EÜ. PONTOK
© Székesfehérvári Egyházmegye

Augusztus 14-én, Székesfehérvár fogadalmi ünnepén a
körmenetben a Magyar Szent
Család ereklyék mellett az
üldözött iraki keresztények
ajándékát, a keresztet is a Szent
István-székesegyházba kísérik.
A fogadalmi misét követően
megáldásra kerülő, restaurált
Szent István-kápolnában
helyezik el.

ZICHY LIGET

KORONÁS PARK

NYILVÁNOS ÉS MOBIL WC-K

MÁTYÁS KIRÁLY - EMLÉKMŰ

NEMZETI
EMLÉKHELY
KORONÁZÓ TÉR
VÁROSHÁZ TÉR

INFOPONTOK
SZENT ISTVÁN - SZÉKESEGYHÁZ

INGYENES VÍZKÍNÁLÓ HELYEK
FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE
FÉNY UTCA

ALBA PLAZA
SZENT ISTVÁN TÉR

AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS

7
Díjak, ösztöndíjak átadása
Augusztus 16. (szerda) 16.00 – Bory-vár
Hagyományosan a Szent István-i ünnepkör hetében adják át a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula-ösztöndíjakat, a Deák Dénes-díjat és a Deák Dénes-ösztöndíjat. Szimbolikusan Székesfehérvár egyik legfontosabb kulturális helyszínén, a Bory-várban kerül sor
a város kiemelt elismeréseinek átadására. A díjakkal és ösztöndíjakkal elismerik és
támogatják mindazon személyeket, akik értékes és színvonalas alkotómunkát végeznek Székesfehérvár érdekében.

5

Fény utca minden nap interaktív fényjátékkal
Augusztus 11-20. 21.00-24.00 – Fő utca
A Székesfehérvári Királyi Napokat egyedülálló módon gazdagítja a Fény utca, az a
történelmi képregény, amely az ünnepi időszakban minden este látható a Fő utca
épületeinek falain. Idén III. Béla, az Árpád-ház tizenhatodik királyának uralkodását, életművét ismerhetjük meg. A programot a Mátyás király-emlékműnél Falvay
Miklós vizuális tervezőművész interaktív fényjátéka egészíti ki, ahol a nézők
irányíthatják a vetítést. Mozgasd a kezed, kapd el az ablakokból kieső tárgyakat
és figyeld, hogyan változik a kézecseted!

V. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál
Augusztus 17. (csütörtök) 16.00 – Városház tér,
Mátyás király-emlékmű, Alba Plaza előtti tér, Zichy liget
Ismét hangulatos, pergő katonazenével telik meg Székesfehérvár belvárosa az V. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztiválon. A Székesfehérvári Királyi Napok
hagyományos rendezvényén idén az MH Szolnok Légierő Zenekar, az MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, az MH Szentendre Helyőrségi Zenekar és az MH Tata
Helyőrségi Zenekar vesz részt.
A fesztivál névadója, Fricsay Richárd alezredes a magyar katonazene történetének
kimagasló egyénisége volt. 1897 októberében családjával együtt érkezett Székesfehérvárra, ahol pezsgő kulturális életet teremtett, ápolta a magyar zenei hagyományokat,
zenekarának koncertjeivel meghódította az egész Dunántúlt.

A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei a Székesfehérvári Királyi Napok idején ingyenesen látogathatók!
A következő kiállítóterek hosszított nyitvatartással várják az érdeklődőket:
Rendház: 10.00–20.00
Fekete Sas Patikamúzeum: 10.00–20.00
Csók István Képtár: 10.00–20.00 (kivéve szombat: 09.00–20.00)
Nemzeti Emlékhely: 09.00–20.00
Gorsium Régészeti Park: 09.00–20.00
(az ingyenesség a Pompeji-kiállításra nem vonatkozik)
G A R A N TÁ LT N YÁ R I

VáRosnéző TÚráK
A TOURINFORM IRODÁVAL

AUGUSZTUS

TitKos tÚRa
FÁKLYÁS ESTI VÁROSNÉZÉS

A katonazenekari fesztivál programja:
16.00 Katonazenekarok térzenéje a Városház téren, a Mátyás király-emlékműnél, az
Alba Plaza előtt és a Zichy ligetben
16.30 Zenekarok bevonulása a Városház térre
Nyitány | Zenekarok szakalaki bemutatója, azaz gyep-show | Összevont zenekari
koncert
17.45 Zenekarok elvonulása a Fő utcán

Szent István Emlékérem és Díj átadása
Augusztus 17. (csütörtök) 18.00 – Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház
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IDŐTARTAM:

ROmAntIKUS

vártúra

KISVONATOS BORY-VÁR LÁTOGATÁS

IDŐTARTAM:

1-1,5 óra

2 óra

Király-túra
SZENT ISTVÁN NYOMÁBAN

IDŐTARTAM:

1-1,5 óra

minden pénteken 21.00 órától

minden szombaton 10.00 órától

minden szombaton 16.00 órától

AUGUSZTUS 4., 11., 18., 25.

AUGUSZTUS 5., 12., 19., 26.

AUGUSZTUS 5., 12., 19., 26.

Székesfehérvár történelme nem szűkölködik fordulatos eseményekben és
izgalmakban. Ha ez önmagában nem
elég, akkor még titokzatosabbá tesszük
a felfedező sétát, és fáklyákkal világítjuk
meg utunkat a várfalak tövében és az
eldugott kis utcák macskakövén.

A vár Székesfehérvár legkülönösebb
építménye, a romantika XX. századi
fellegvára. Bory Jenő építész-szobrászművész maga tervezte és két kezével
építette fel álmai várát és családja
lakhelyét közel 40 esztendőn keresztül.

Székesfehérvár Szent István városa.
Államalapító királyunk itt építtette
fel a koronázó bazilikát, melynek falai
között 43 magyar királyt koronáztak. Itt
született fia, Imre herceg, és itt helyezték
örök nyugalomra. Lássuk hát, mit őriz
emlékéből ma az egykori koronázóváros!

Részvételi díj: 800 Ft / fő

A PROGRAMOKON VALÓ
RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

idegenvezetes_aug_145x145.indd 1

Részvételi díj:
2500 Ft / felnőtt | 2000 Ft / nyugdíjas, diák

Részvételi díj: 800 Ft / fő

Tourinform Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Tel.: 22 537 261 | E-mail: szekesfehervar@Tourinform.hu
www.turizmus.szekesfehervar.hu | www.facebook.com/tourinform.szekesfehervar

A Székesfehérvári Királyi Napok részletes programja elérhető a www.szekesfehervar.hu oldalon.
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Koronázási Ünnepi Játékok
Augusztus 18-19-20.(péntek, szombat, vasárnap) – Belváros
A hagyományőrző rendezvénysorozat a Belvárosba látogatókat középkori időutazásra invitálja: az utcákon, a tereken megelevenedik III. Béla kora, kulturális programok, előadások, gyermekjátszók, vásári forgatag várja a családokat augusztus 20-ig.

Jósok és boszorkányok sikátora
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-19.00 –
Szent János köz
Kártyavetés, jóslás hörcsöggel, szerencsecédulák – ez sem maradhat ki a középkori
város életképeiből. A legkisebbeket mesék várják, a legbátrabbak óriásokkal szemben
tehetik magukat próbára, a békésebbek pedig gyógyfüves cukorkát készíthetnek, vagy
mágikus táncot lejthetnek a sikátor varázslójával és boszorkányával.

Középkori piac és középkori városi élet
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-19.00 – Városház tér
Szabad a vásár! – a Szabad Színház igazi középkori életképeket jelenít meg a Belvárosban: piaci perpatvarok és vásári jelenetek fogadják a látogatókat pergő nyelvű
kofákkal, ravasz kalmárokkal és korhely komédiásokkal. A középkori hangulatot a
Jancsárkert árusai és kézművesek teszik teljessé, a járókelők pedig korabeli mesterségeket és attrakciókat is kipróbálhatnak. Az interaktív gólyalábas vásári komédiák
táltosokat, szerelmi történeteket idéznek meg, „Pannon mesék” címmel utcaszínház is
várja a népes forgatagot.

Zenetér
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-21.00 –
Mátyás király-emlékmű
Egész napos foglalkoztató és játékos történelmi programok, autentikus zenei produkciók hívnak közönséget a pódiumszínpadhoz. A Musica Historica Régizene Együttes
minden délután megzenésített versekkel mutatja be a történelmi óriásbábkirályokat és
azok rokonságát. Zászlóforgatók, dobosok, zenészek, bábosok és színészek varázsolnak középkori miliőt a Fő utcán.

Hagyományőrző talpas tábor
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 – Zichy liget
Őseink életét, a táborok szokásait mutatják be a hagyományőrzők, amit délután
izgalmas harcászati bemutatók kísérnek. Lovagok, íjászok, kardforgatók várják az
érdeklődőket.

Hagyományőrző lovas tábor
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Jávor Ottó tér
Idén is lódobogástól lesz hangos a Jávor Ottó tér: a csapatok délelőtt interaktív foglalkozásokkal készülnek, délután pedig izgalmas lovas-, madarász- és vadászbemutatókkal szórakoztatják a közönséget.

Zenevonat szuperkoncert – LGT dalok az LGT tagjaival
Augusztus 18. (péntek) 19.30 – Zichy színpad

26. Öreghegyi Mulatság
Augusztus 19. (szombat) 15.00–24.00 – Bory tér
Az Öreghegyi Mulatság több mint
negyed százada városrészi rendezvényként indult, azonban az elmúlt
években Székesfehérvár egyik legkedveltebb, egész napos programjává
nőtte ki magát. A Szent István ünnepét
megelőző napon ilyenkor az egész
várost vendégül látják az öreghegyiek,
a hagyományos programelemeknek
köszönhetően vidám időtöltést és tartalmas kikapcsolódást kínálva minden
korosztálynak.
Ízelítő a programból: 15.00 Márió, a
harmonikás | 16.15 „Borban az igazság...” operettműsor | 16.30 Borrendek
felvonulása | 17.30 Singh Viki | 19.00
Komoly Férfiak Kivéti Társaság | 21.00
Utcabál a Fantom zenekarral | 24.00
Tűzijáték | 00.10 Il Silenzio

Karácsony János, Solti János, Veres Mónika Nika, Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar élő koncertje

Swing és revü
Augusztus 19. (szombat) 19.30 – Zichy színpad
Könnyűzenei koncert vár minden érdeklődőt a zenei kalandozás jegyében a Zichy
ligetben, ahol Fenyő Iván, Gájer Bálint és Koós Réka ad ízelítőt a múlt század
első évtizedeiből. Az esten – amely székesfehérvári produkció – közreműködik a
show fehérvári tánckara és zenekara. Koreográfus: Bartha László, Tombor Tímea,
Rovó Tamás és Szakál Attila. Zenei vezető: Csóka Péter. Rendező: Szakál Attila.
(Szélsőséges időjárás esetén a programok elmaradnak.)
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Bábosok tere

Scola Capitularis Ecclesiae Alba Regiae

Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-21.00 –
Bartók Béla tér

Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Országzászló tér

Báb- és utcaszínházi előadások szórakoztatnak délutánonként a pódiumszínpadon:
lesz népmese ördöggel, székely menyecskével és bábszínház Kinizsi Pálról. Jobku és
Dzsevu, Egger Géza és Lábodi Ádám sziporkázóan szellemes utcaszínházi sorozata,
a világhírű akrobatikus történelemóra-színház a negyedik epizóddal jelentkezik,
újabb dalbetéteket, mutatványokat és sok meglepetést ígérve. Az előadásban III.
Béla király és kora jelenik meg, miközben fényt derítenek olyan titkok megfejtésére,
hogyan keletkezett a Szent Korona és ki volt valójában Anonymus. Mindezt természetesen fergeteges akrobatamutatványokkal, dalbetétekkel, történelmi szkeccsjelenetekkel és sok-sok meglepetéssel fűszerezve.
A téren fellép még a Mesebolt Bábszínház, Tűzkő Sándor és Nyáry Bernadett,
Fabók Mancsi Bábszínháza, a Kabóca Bábszínház és az Aranyszamár Bábszínház.
A színpadi produkciók mellett egész nap foglalkoztatók és kézműveskedés várja a
gyerekeket.
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Milyen lehetett egy középkori iskola? Izgalmas és tartalmas kalandot ígér az Art Kulturális Egyesület családi programja, amiben a fiúk és a lányok is kipróbálhatják magukat
a különböző állomások feladatait teljesítve. A kis királylányok ékszereket készíthetnek
vagy hímezhetnek, a lovagjelöltekre pedig akár vívás vagy íjászkodás is vár.

A Királyi Napok a gyerekeké is!
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Három helyszínen: Bartók Béla tér, Mátyás király-emlékmű, Prohászka liget
Éld át a történelmet, és válj királlyá Szent István, Szent László és III. Béla nyomában! –kalandos városjárásra hívják a helyszíneket egy térkép segítségével végigjárva
ismerkedhetnek meg a három királlyal – a program a pajzsok, koronák, a lovagi tornák
és természetesen a játék körül forog.

Koronázási Szertartásjáték: III. Béla – Az aranykor trónusán
Augusztus 18. (péntek) és 19. (szombat) 21.00 – Nemzeti Emlékhely
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és II. (Vak) Béla után idén, a jubileumi, ötödik Koronázási Szertartásjátéknak az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodója a főszereplője. III. Béla a kelet-nyugati kapcsolatok terén egyfajta jelképpé vált: a fiatal korában Bizáncban élt, és a bizánci trón várományosának számító, később a magyar trónra lépő,
így a keleti és a nyugati kultúrában egyaránt otthonosan mozgó ifjú kora egyik legelismertebb uralkodója lett, aki uralkodásának 24 éve alatt Magyarországból virágzó államot
épített. A grandiózus előadást – melyet Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendezett – „III. Béla - Az aranykor trónusán” címmel láthatja a közönség.

Szereplők és alkotók: III. Béla: Hirtling István | Koronázó érsek: Mihályi Győző | Mánuel, bizánci császár: Trokán Péter | Anna, III. Béla felesége: Trokán Nóra | Eufrozina,
III. Béla anyja: Závodszky Noémi | Anonymus: Blaskó Péter | Bánfi Lukács érsek:
Sághy Tamás | Koronázó püspökök: Egyed Attila és Lábodi Ádám |
A Nemzeti Emlékhelyen felépített szabadtéri színpad is jelentősen megújult: a III. Bélát
ért bizánci hatásra utalva a színészek, táncosok és zenészek mellett idén fellépnek a
Fővárosi Nagycirkusz művészei is.
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A rendezvénysorozat részletes programja letölthető a www.koronazas.hu oldalról.
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Augusztus 20. – Szent István ünnepe
Szent István-napi ünnepi szentmise

Énekes-zenés tiszteletadás Szent István szarkofágjánál

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép
egyetlen uralkodó személyéhez köti: az első magyar királyhoz, államalapító Szent Istvánhoz. Ünnepnapján, az egyik legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar államalapítás
emléknapján a Szent István-székesegyházban Spányi Antal megyés püspök celebrál ünnepi szentmisétés, és megáldja az új kenyeret.

Ünnepi beszédet mond: dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.
A résztvevők a Városház téren csatlakozhatnak a Fehérvári királyok menetéhez.

Augusztus 20. (vasárnap) 10.30 – Szent István-székesegyház

Augusztus 20. (vasárnap) 17.00 – Nemzeti Emlékhely

Ünnepi Közgyűlés

Augusztus 20. (vasárnap) 18.00 – Szent István tér

Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja: dr. Cser-Palkovics András
polgármester. (Esőhelyszín: Városháza, Díszterem)

Borrendi rendezvény a Belvárosban

Augusztus 20. (vasárnap) 16.00 – Virágóra – Zichy színpad

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége idén is városunkban rendezi meg az
ország történelmi és hagyományos borvidékeiről érkező borrendi delegációk valamint
ismert szőlész-borász szakemberek részére szervezett szakmai napját, melynek keretében
sor kerül a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend 15 éves Jubileumi Ünnepi Közgyűlésére,
valamint konferenciára is. Közönségprogramként az érdeklődők a Bandiera Zászlóforgató
csoport műsorát láthatják valamint a borrendek felvonulását a Virágórától a Zichy színpadig, ahol boráldás, valamint borlovag avatási ceremónia is lesz.

Fehérvári királyok menete

Augusztus 20. (vasárnap) 17.00 – Koronás Park – Szabadságharcos út –
Mátyás király körút – Fő utca – Városház tér – Szent István tér

„Táncra, magyar!”

Augusztus 20. (vasárnap) 19.00 – Zichy színpad

A gálaműsor keretében az Alba Regia Táncegyüttes a Bekecs Néptáncegyüttessel lép
színpadra. A vendégegyüttes felnőtt csoportja a 2014-es „Fölszállott a páva” döntőseként a
tehetségkutató műsorban átvehette „A legjobb határon túli előadó” különdíját. Az erdélyi
társulat – aki a gazdag néptánc hagyományú Nyárádszereda együttese – helyieket és környékbeli fiatalokat egyesít. Évente több mint hatvan előadásuk van Erdélyben és Magyarországon egyaránt. (Esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

Fény utca

Augusztus 20. (vasárnap) 21.00–24.00 – Fő utca

Történelmi felvonulás az óriásbábokkal, a hagyományőrzőkkel és a meghívott vendégekkel, mely egyúttal a Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklata Szent Istvánhoz.
(Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmarad.)

Ünnepi tűzijáték

Augusztus 20. (vasárnap) 21.30 – Palotavárosi tavak

Az idei esztendőben is ünnepi tűzijáték zárja a Székesfehérvári Királyi Napok tíznapos
programsorozatát. (Esőnap: szélsőséges időjárás esetén a tűzijátékot a Fehérvári Lecsófőző
Vigasság idején rendezi meg a város.)

14

A programajánlót összeállította:
ÖKK Fehérvár – Fraller Ildikó, Havasi Tímea, Kész-Varga Mónika, Simon Erika, Stettler Zsuzsanna

A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 12-től 18-ig

FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
Együtt az Ünnepi forgatagban! A Királyi Napok ideje alatt, augusztus 11-től augusztus 21-ig
Székesfehérvár Belvárosában munkaközben látható a Vörösmarty Rádió Látványstúdiója az Excom Computer támogatásával.

2017. 8. 12. szOMBat
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 Mit tegyünka nehéz
pillanatokban. Vendég:
Garai Orsolya
10:00 Befőzünk Antal Valival
13:00 Műsorvezető:Cseke András
Témák: aktualitások,
érdekességek
13:10 Hátrányból előny.
Vendég: Sas Sándor
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

2017. 8. 13. Vasárnap

2017. 8. 14. Hétfő

2017. 8. 15. Kedd

2017. 8. 16. szerda

2017. 8. 17. CsütörtöK

2017. 8. 18. 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: Sasvári Csilla
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
09:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczé Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk az ASKA
Menhelyé élő kutyáknak.
Vendég: Molnár Tamásné
11:40 Királyi Napok Nemzetközi
Néptánc Fesztivál
programja. Vendég
Majoros Andor
12:10 Dicsértessék a Jézus
Krisztus – Katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető:Cseke András
Témák: aktualitások,
érdekességek
17:00 Rebi és Dodo – a
világ tini szemmel
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
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: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
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 és Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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. 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 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 és
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zuzsa
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, 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:
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
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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: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.
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor.
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 12-től 18-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 8. 12. SZOMBAT

2017. 8. 13. VASárnAp

2017. 8. 14. Hétfő

2017. 8. 15. Kedd

2017. 8. 16. SZerdA

2017. 8. 17. CSüTörTöK

2017. 8. 18. pénTeK

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
10:00 Tudományos konferencia a
városházán – élő közvetítés
12:00 Bajnokok városa – ismétlés
12:25 Paletta magazin – ismétlés
12:50 Híradó – ismétlés
13:15 Köztér – ismétlés
13:55 Köztér – Ikarusz troli
14:35 Székesfehérvári Királyi
Napok ünnepélyes
megnyitója – a
közvetítés ismétlése
15:05 Napi színes
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Koronázási Szertartásjáték
– István (2013)
16:45 Liturgikus királylegenda
– Koronázási
Szertartásjáték (2015)
18:05 Székesfehérvári Királyi
Napok – összefoglaló
18:35 Székesfehérvár Királyi
Napok – Népművészeti
Fesztivál a belvárosban
19:00 Híradó
19:20 Szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Verdi – olasz filmsorozat
3. rész (12)
21:00 IV. Fricsay Richárd
Katonazenekari
Fesztivál (2016)
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FarkasBozsik Gábor
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Törteli Zoltán
11:40 Szomszéd vár – turisztikai
magazin ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: László
Klaudia és Lázár Evelin
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Koronázási
Szertartásjáték (2016)
14:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Mihály Szende
Annamária és Csorba Daria
15:20 Honvéd7 – ismétlés
15:50 Megkopott harangszó –
Misztrál 1495-1956
17:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendégek: Fa Nándor
18:30 A hét hírei
19:00 XXII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál nyitógála
– élő közvetítés
21:00 Verdi – olasz filmsorozat
4. rész (12)
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 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 Szomszéd vár – turisztikai
magazin ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 1. rész
16:40 Szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Fogadalmi szentmise – élő
közvetítése a Bazilikából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Aquital FC Csákvár
– Mosonmagyaróvár
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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 Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 2. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 2. rész
18:30 Folkvarázs – összefoglaló
a Néptáncfesztivál
történéseiből
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Art Cafe Fehérvár ismétlés
– benne a Székesfehérvári
Királyi Napok
21:00 Rendben lenni –
rendben lenni
22:30 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:10 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 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Fa
Nándor 2. rész
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Horváth Imre plébános
18:30 Folkvarázs II. –
összefoglaló a
Néptáncfesztivál
történéseiből
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 Art Cafe Fehérvár ismétlés
– benne a Székesfehérvári
Királyi Napok
21:00 Art Cafe Fehérvár ismétlés
– benne a Székesfehérvári
Királyi Napok
21:45 Napi színes – ismétlés
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek
16:30 V. Fricsay Richard
Regionális Katonazenekari
Fesztivál – élő közvetítés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sudár Annamária
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:00 Nemzetközi
Néptáncfesztivál zárógála
– élő közvetítés
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sudár Annamária
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Koronázási ünnepi
játékok – összefoglaló
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
20:35 Art Cafe Fehérvár ismétlés
– benne a Székesfehérvári
Királyi Napok
21:20 Gyógyult utakon – dok.film
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 13. 19:00 XXII. Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitógála – élő közvetítés

FehérVár
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Fehérvári cégek is vannak a NAV újabb listáján
Székesfehérvári építőipari vállalkozás,
szépségszalon, pékség és hamburgerező
is szerepel a NAV most közzétett listáján,
ahol az adóhatóság a be nem jelentett
alkalmazottakat foglalkoztató cégeket
tette közzé.

A 4155 feketén foglalkoztató
vállalkozás között összesen 28
székesfehérvári cég szerepel

a most közzétett NAV-feketelistán. A listára azok a vállalkozások és magányszemélyek
kerültek fel, akik vagy amelyek
esetén jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági
határozat megállapította, hogy
nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettségüknek.
„Az állami adóhatóság a
munkaügyi kapcsolatok ren-

dezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában
történő felhasználása céljából
a honlapján folyamatosan
nyilvánosságra hozza azoknak
az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal
nem rendelkező természetes
személy foglalkoztató nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét),
akik (amelyek) tekintetében
jogerős és végrehajtható köz-

Munkatársakat
keresünk!

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván vízkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Félautomata berendezések kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
(vízvezeték szerelő, csőhálózat szerelő, géplakatos)
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
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
• Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

Több mint 30 éve, családi vállalkozásként
működő építőanyag kereskedés

árukiadó kollégát keres.

Hosszú távú, biztos megélhetést nyújtó munkalehetőség!
Folyamatosan fejlődő, modern vállalatunk csapatába várjuk leendő munkatársak jelentkezését az alábbi pozíciókra:
• GÉPKEZELŐ (jó műszaki érzék, szakképzettséget nem igénylő pozíció)
• FORMÁLÓ (jó fizikai erőnlét, szakképzettséget nem igénylő pozíció)
• TARGONCÁS (érvényes OKJ-s targoncavezetői vizsga)
• MŰSZERÉSZ (műszaki végzettséget igénylő állásajánlat)
Kiemelkedő juttatási csomagot kínálunk:
• szakképzettséget nem igénylő pozícióinknál is már min bruttó 220.000 Ft havi jövedelem
• béren kívüli juttatások: készpénz cafeteria, Erzsébet-ajándék utalvány, bónuszok, éves prémium, toborzási jutalom,
év végi ajándékutalvány, iskolakezdési támogatás, 100% bérlettámogatás, élet- és balesetbiztosítás
• kultúrált munkakörnyezet, munkaruha, munkavédelmi eszközök
Fényképpel ellátott önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: hr@chemark.hu
Chemark Balaton

VT Metal Kft.

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

Amit ajánlunk:
VERSENYKÉPES ALAPFIZETÉS ∣ HAVI BRUTTÓ 35 000 FT CAFETÉRIA ∣ STABIL
VÁLLALATI HÁTTÉR ∣ ÉTTEREM ∣ ÉVI KÉTSZERI BÓNUSZ ∣ MUNKAVÉGZÉS
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG ∣ TISZTA, RENDEZETT MUNKAHELYI KÖRNYEZET ∣
NAPI MUNKAIDŐ 8 ÓRA – EBBŐL 30 PERC SZÜ NET ∣ SZAKMAI FEJ LŐDÉSI
LEHETŐSÉG ∣ CÉGES RENDEZVÉNYEK ∣ CÉGES BUSZOK ∣ MUN KARUHA ∣
KONDITEREM, SQUASH PÁLYA

Jelentkezz hozzánk az alábbi munkakörökbe:
GYÁRTÓSORI DOLGOZÓ

Feladat:
• propeller lapátok és lapát csatlakozók megmunkálása, marása, vágása

Feladat:
• komplett szivattyúk összeszerelése
és tesztelése

Elvárások:
• forgó 2 és 3 műszak vállalása
• szakirányú gépész végzettség, NC marógép
kezelési ismeret
• kézi vezérlésű és hagyományos megmunkálógépek ismerete

Elvárások:
• forgó 2 és 3 műszak vállalása
• minimum általános iskolai végettség

Lételemünk a víz
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. • 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15. (7:30–16:00)
www.grundfos.hu • telefon: 06-22/801-801 • e-mail: hr-szekesfehervar@grundfos.com
be
think
innovate

Főbb feladatok:
• Vevőink szakszerű, gyors, udvarias kiszolgálása
• Odafigyelés az áru- és a telepi rend fenntartására
• Targoncás árumozgatás
Amit kínálunk:
• Stabil, hosszútávú munkalehetőség
• Nappali munkavégzés
• Családias környezet
• Tisztességes jövedelem

Amennyiben szeretsz csapatban dolgozni,
udvarias, segítőkész, precíz, megbízható és önálló vagy,
illetve van érvényes targoncavezetői engedélyed,
akkor jelentkezz székesfehérvári csapatunkba!
Az allas@braunbau.hu e-mail címre küldheted
a referenciával ellátott fényképes önéletrajzod
„Árukiadó Székesfehérvár” megjelöléssel.
Bővebb információ: +36 30/7490-202

www.chemark.hu

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

CNC-GÉPKEZELŐ

igazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem
tettek eleget a munkaviszony
létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek. Az
adóhatóság a honlapján ezen
adózók nevének (székhelyének,
adószámának) feltüntetése
mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját
nyilvánosságra hozza. Ha az

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.

Jelentkezzen ősszel induló:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
• Kazángépész (E-000683/2014/A012)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
OKJ-s tanfolyamainkra,
• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre.
Lépjen velünk kapcsolatba: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

E-000683/2014
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Forrás: ironsidegroup.com

adóhatóság határozatának
bírósági felülvizsgálata iránt
keresetet indítottak, az adatok
közzétételére a bíróság jogerős
és végrehajtható határozata
alapján kerül sor.” - olvasható
az adóhatóság weboldalán.
A NAV honlapján (www.nav.
gov.hu) közzétett adatok, a név
mellett a székhely és adószám
ráadásul legalább két évig elérhetőek maradnak a nyilvánosság számára, ezután törlik őket.
Ha azonban az érintett ismételten vét a szabályok ellen, akkor
újra kezdődik a feketelista-időszámítás.

FehérVár
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közéleti hetilap

A városban huszonnyolc cég került feketelistára

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
A Lindström Kft. székesfehérvári üzeme felvételt hirdet 2 fő
mosodai textil- megmunkáló
pozíció betöltésére.

Varrással szerzett tapasztalat vagy
mosodai munkakörben végzett
munka -előnyben
Munkarend: három műszakos.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: önéletrajzát írásban
kérjük a Lindsröm Kft. címére:
8000 Székesfehérvár
Gellért újsor 12.
Simonné Szász Erika részére

A Mary-Ker Pasta Kft. székesfehérvári üzeme
1 műszakban, heti 40 órában
villanyszerelő munkatársat keres,
PLC ismerettel.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
szabo.akos@mary-ker.hu címen.

Székesfehérváron és Veszprémben a
KÖFÉM és a VIDEOTON területén

Gépkezelő
Összeszerelő
Gépi és kézi beültető
Amit kínálunk:

• határozatlan idejű munkaszerződések

• megemelt alapbérek + bónuszok
• magas béren kívüli juttatási csomagok
• ingyenes vállalati buszjáratok több
irányból

Telefon, sms, viber
elérhetőség:
06 20 247 8608
Facebook.com/pannonjob

ERASMUS – Az európai csereprogram fiatal vállalkozók számára
Saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indult el a vállalkozói pályán? Vagy már sikeres vállalkozást működtet, és szeretné azt további
piacokra kiterjeszteni, illetve új ötletekre van szüksége? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Önnek szól!

Röviden a programról
Az Erasmus Fiatal Vállalkozók program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós
finanszírozású tudáscsere program, amely lehetőséget biztosít a pályázóknak arra,
hogy európai uniós tagállamban működő, tapasztalt vállalkozó mellett dolgozzanak,
ezáltal fejlesztve a vállalkozáshoz szükséges készségeiket. A külföldi tartózkodás
időtartama 1-től 6 hónapig terjedhet.
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó
pontok hálózatán keresztül valósul meg. A székesfehérvári Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben sikerrel vett részt ebben
a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. Nincs ez másképp idén sem,
hiszen a KDRIÜ a 2017/2019-as években is aktív közreműködője a programnak.
Az ügynökség célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják
a lehetőséget arra, hogy külföldön szerezzenek tapasztalatot és hazatérésüket
követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek.
Miért érdemes részt venni a programban?
• Jövőbeli vagy nemrég a pályán lévő vállalkozóként fontos döntések előtt állhat. Ezek
meghozatalához ajánlatos első kézből iránymutatást kapni.
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fogja
abban, hogy választ kapjon kérdéseire, és felkészíti saját vállalkozásának sikeres
irányítására.
• Lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, sikeres
üzletemberekkel találkozzon, rálátást szerezzen egy másik európai piacra és
különböző üzleti módszerekre.

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban
részesülhet, ha:
• Vállalkozni kíván és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezik vagy olyan
vállalkozó, aki vállalkozását az utóbbi 3 éven belül indította be
• Állandó lakhellyel rendelkezik egy Európai Uniós országban
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terve vagy vállalkozói elképzelése van
• Kész arra, hogy a fogadó vállalkozással vagy új vállalkozóval együttműködés keretében
fejlesszék egymás tudását
Erasmus Fiatal Vállalkozók – a gyakorlatban:
A program az Európai Unió különböző országaiban működő közvetítő szervezetek
hálózatán keresztül valósul meg. Ha az online regisztrációt követően elfogadják
pályázatát és bekerül a programba, az Ön által választott hazai közvetítő szervezet
segítséget fog nyújtani Önnek a fogadó vállalkozás kiválasztásában.
A jelentkezés lépései:
1. Készítse el önéletrajzát és üzleti tervét
2. Nyújtsa be jelentkezését a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon
3. Válassza ki a hazai közvetítő szervezetét: KDRIÜ Nonprofit Kft.,
kapcsolattartó: Tóth Milán vezető tanácsadó, milan.toth@kdriu.hu, 06 20 336 6926
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu
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V. Fricsay Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztivál
Augusztus 17. 16 óra, Belváros
Résztvevő zenekarok: MH
Légierő Zenekar Veszprém, MH
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, MH Szentendre Helyőrségi
Zenekar, MH Tata Helyőrségi
Zenekar.
26. Öreghegyi Mulatság
Augusztus 19. Bory-tér
A részvétel díjtalan.
Programok:
15 óra: Márió, a harmonikás
15.30: Iszkiri Gyerekzenekar
16.15: A kulacsom kotyogós...
című operettműsor. Közreműködők: Komenik Klaudia, Horváth
Melinda és Mohácsi Attila
16.30: Borrendek felvonulása
17 óra: Köszöntők, kenyér- és
boráldás
17.05: Maya Trió
17.30: Singh Viki
18.10: Grasics Anita és táncosai
19 óra: Komoly Férfiak Kivéti
Társaság: Bornai Tibor, Bornai
Szilveszter, Galántai Zsolt, Bálint
Zsolt
20 óra: Csiszár Mariann hastáncműsora
21 óra: Utcabál a Fantom zenekarral
24 óra: Tűzijáték
00.10: Il Silenzio

Programajánló

2017. augusztus 10.

Öreghegyi Mulatság és Kenyérszentelés
Programok augusztus 11-től 20-ig

Szabó Petra
Augusztus 11.
Titkos túra
21 óra, találkozó: Országalma
Fáklyás felfedező séta az egykori királyi koronázó és
temetkezőhelyen, a várfalak tövében vagy az eldugott
kis utcák macskakövén. Jegyvásárlás: Tourinform
Iroda.
A Hooligans zenekar koncertje
21.30, Zichy-színpad
Magyar pop rock, pop együttes.
Augusztus 12.
Király-túra
16 óra, találkozó: Országalma
Az érdeklődők megtudhatják, mit őriz emlékeiből ma
az egykori koronázóváros. Regisztráció: Tourinform
Iroda.
Királyok a Királyi Napokon
19.30, Zichy liget
Király Linda és Király Viktor élő zenekaros nagy
koncertje, sztárvendég: Bebe.
Videoton FC - DVSC
20.30, Pancho Aréna
Augusztus 13.
Babaruha börze
8 óra, Videoton Étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék, mesekönyv,
babakocsi, járóka várja új gazdáját.

Augusztus 14.
Nyitott Könyv a reformációról
16 óra, Jávor Ottó tér
A Nagykönyv felállítása mellett az Országos Levéltár
kiállítása is látható lesz.
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat
14 óra: Indulás az Aranybulla Emlékműtől
17 óra: Kegyeleti szertartás a Nemzeti Sírkert és
Emlékhelynél
Augusztus 16.
Gólyára várva - A babavárás teljesen új dimenziója
17 óra, Csibészke- és Zöldliget Családi Bölcsőde
A SZÉNA Egyesület új programsorozata azon párokat
célozza meg, akiknél a várt gyermekáldás elmarad, várat
magára, késlekedik. A program következő vendége, Bodogán Attila, a BEMER regionális vezetője tart előadást.
Augusztus 17.
Ismerje meg Ön is Aba-Novák Vilmos művészetét!
17 óra, Csók István Képtár

Izinger Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést.
Ultimate Frizbi Edzés
18 óra, First Field
Az edzésekre nemtől és tapasztalattól függetlenül
lehet jelentkezni.
Augusztus 18.
Péntek Esti Hangtárlat
18 óra, Velencei-Tavi Galéria
Marco Bianchi zongorakoncertje.
Zenevonat Szuperkoncert
19.30, Zichy színpad
Karácsony János, Solti János, Veres Mónika Nika,
Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar élő
koncertje.
Augusztus 20.
Kenyérszentelés
15 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az új kenyér ünnepe.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

“Molycsapdák het
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db
Keleti gyümölcsm
Almamoly: 18 db”

Molycsapdák fogási adatai 2017.08.07-én:
Barackmoly: 25 db
Szilvamoly: 102 db Elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 135 db Elhúzódó rajzás!
Almamoly: 18 db

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

ORONÁZÁSI
ÜNNEPI
JÁTÉKOK

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely

2017. augusztus 18-19.

III. Béla, magyar király
Antiochiai Anna, Béla felesége
Manuel, bizánci császár
Bánfi Lukács, esztergomi érsek
Anonymus
István, kalocsai érsek
Koronázó püspökök
Eufrozina – anyakirályné, II. Géza özvegye
Napbaöltözött Asszony
Dramaturg MATUZ JÁNOS
Díszlettervező SZENDRÉNYI ÉVA

HIRTLING ISTVÁN
TROKÁN NÓRA
TROKÁN PÉTER
SÁGHY TAMÁS
BLASKÓ PÉTER, a Nemzet Színésze
MIHÁLYI GYŐZŐ
EGYED ATTILA, LÁBODI ÁDÁM
ZÁVODSZKY NOÉMI
KISS DIÁNA MAGDOLNA
Zeneszerző SZIRTES EDINA
Jelmeztervező KOVÁCS YVETTE ALIDA

Rendező SZIKORA JÁNOS
Információ és jegyrendelés: Vörösmarty Színház (Székesfehérvár, Fő u. 8.) telefon: 22/503-503
jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
Jegyárak: 1700 Ft, 2400 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft

www.koronazas.hu

www.szekesfehervar.hu

AUGUSZTUS 11., PÉNTEK
18.00

SIRPA IHANUS FINN-MAGYAR SZOBRÁSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

Szent István Király Múzeum – Pelikán Galéria

20.30

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Városház tér

21.30

A HOOLIGANS ZENEKAR KONCERTJE Zichy színpad

AUGUSZTUS 12., SZOMBAT
09.30

AZ OSSZÁRIUM ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA,
TISZTELETADÁS VIRÁGELHELYEZÉSSEL

Nemzeti Emlékhely
10.00

„III. BÉLA KIRÁLY ÉS KORA”
– TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Városháza, Díszterem

10.00–19.00 NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Belváros

AUGUSZTUS 16., SZERDA
11.00

KIRÁLYI JÁTÉKTÉR Mátyás király-emlékmű

16.00

LÁNCZOS KORNÉL – SZEKFŰ GYULA ÖSZTÖNDÍJ,
DEÁK DÉNES DÍJ ÉS DEÁK DÉNES ÖSZTÖNDÍJ
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA Bory-vár

17.00

TÉRZENE A BELVÁROSBAN Mátyás király-emlékmű

18.00

XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL Zichy színpad

21.30

NEMZETKÖZI FOLKEST Táncház

AUGUSZTUS 17., CSÜTÖRTÖK
16.00–18.00 V. FRICSAY RICHÁRD REGIONÁLIS
KATONAZENEKARI FESZTIVÁL

Városház tér, Fő utca, Alba Plaza előtti tér, Zichy liget

18.00

SZENT ISTVÁN-DÍJ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
– ZÁRÓ FELVONULÁS

14.00

„TESTE FEHÉRVÁROTT NYUGSZIK”
– III. BÉLA KIRÁLY (1172–1196) CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJA Szent István Király Múzeum, Díszterem

18.00

19.30

KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
ÉLŐZENEKAROS NAGYKONCERTJE,
SZTÁRVENDÉG: BEBE Zichy színpad

20.00

21.00

MUSICA SACRA – VERDI: REQUIEM

Nemzeti Emlékhely

Táncház – Alba Plaza – Liszt Ferenc utca – Városház tér – Fő utca – Zichy színpad

XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
– ZÁRÓ GÁLA Zichy színpad

AUGUSZTUS 18., PÉNTEK
10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros

AUGUSZTUS 13., VASÁRNAP
10.00–19.00 NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Belváros
18.00–24.00 XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
(NYITÓNAP) Belváros
21.30

Szent István Művelődési Ház

NEMZETKÖZI FOLKEST: FOLK-JAM Táncház

AUGUSZTUS 14., HÉTFŐ

19.30

ZENEVONAT SZUPERKONCERT
– LGT DALOK AZ LGT TAGJAIVAL Zichy színpad

21.00

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK: III. BÉLA
– AZ ARANYKOR TRÓNUSÁN Nemzeti Emlékhely

AUGUSZTUS 19., SZOMBAT
10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros
15.00–24.00 26. ÖREGHEGYI MULATSÁG Bory tér

11.00

KIRÁLYI JÁTÉKTÉR Mátyás király-emlékmű

19.30

SWING ÉS REVÜ Zichy színpad

17.00

TÉRZENE A BELVÁROSBAN Mátyás király-emlékmű

21.00

18.00

FOGADALMI SZENTMISE Szent István-bazilika

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK: III. BÉLA
– AZ ARANYKOR TRÓNUSÁN Nemzeti Emlékhely

18.00

XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP

21.30

NEMZETKÖZI FOLKEST Táncház

10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros

Zichy színpad

AUGUSZTUS 15., KEDD

10.30

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE

16.00

LOVAGRENDEK FELVONULÁSA ÉS BORRENDI
RENDEZVÉNY A SZÍNPADON Virágórától a Zichy színpadig

Szent István-bazilika

11.00

KIRÁLYI JÁTÉKTÉR Mátyás király-emlékmű

17.00

TÉRZENE A BELVÁROSBAN Mátyás király-emlékmű

18.00

NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI ÜNNEPI
SZENTMISE Szent István-bazilika

17.00

ÉNEKES-ZENÉS TISZTELETADÁS
SZENT ISTVÁN SZARKOFÁGJÁNÁL Nemzeti Emlékhely

18.00

XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL Zichy színpad 17.00

21.30

NEMZETKÖZI FOLKEST Táncház

FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE
– KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NÉPTÁNCOSOK
ZARÁNDOKLATA SZENT ISTVÁNHOZ

Koronás Park – Szabadságharcos út – Mátyás király körút – Fő utca –
Városház tér – Szent István tér

augusztus 11-20.

Minden nap 21.00–24.00 FÉNY UTCA Fő utca teljes hosszában

www.szekesfehervar.hu

18.00

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS Szent István tér

19.00

TÁNCRA, MAGYAR! Zichy színpad

21.30

ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK Palotavárosi tavak

A részletes programot keresse honlapunkon és az információs pontokon elérhető kiadványainkban!
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Kultúra

2017. augusztus 10.

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Káliz Sajtos József

Gál Csaba

Lukácsy József

Nyárközépi dal
Nincs veled az asszony,
hogy dalra fakasszon,
s úgy érzed, vasban ülsz
a magad rótta priccsen?
Ne búsulj, kenyeres,
hogy most senkid sincsen!
Ha nem tetszik, komám,
a keserű valóság,
képzeld magad mellé
a kóborló múzsád.
Elő a hegedűt!
Csillantsd föl a derűt!...

Kívül és belül
mielőtt a vihar ideért
imádkoztunk az egységért
szürke lett minden ég és föld
és a láthatatlan kékség fönt
teraszon ülnek emberek
a jövő előttük lepereg
szemükbe néz a mindenség
kívül és belül minden kék

Déjá vu
mennyezet véd az űr
gömbölyű jonatán
alma mosolya tán
kozmikus déjà vu

Ne rídogálj versenyt
a jajongó sirállyal!...
Tudjuk, a vers nem más:
(szüljön hát víg nótát)
a képzelet és való
kettős spirálja! – –
***

A Nap süt hétágra
…minden elpilled,
szellő sem támad.
Szorgos kedvünket
kikezdi a hőség:
ledőlünk, vágyjuk
a lombok hűsét.
A fa törzse is izzad: mézgás,
körötte semmi mozgás.
Csak egy eltévedt méh zöng…
(Elalszunk.) Ő az egyetlen nézőnk.
Cseke J. Szabolcs

Kísérlet
Sem boldog dal sem szomorú
semmi kis ének csak kísérlet
ihletet sugdos valahonnan
költ Ő kísértet
letűnt kor költész-fejedelme
fegyverzete a verszene
ahogy azt E. A. Poe deklarálta
ma már per/se sem mit se számít
hogy megszerettem Kosztolányit
és a kertjére rogyó fáit
megirigyelve irónját is
fürdőszobája villanya
még ma is a nincstelenség álma
Üzenem jó/l/ költő előd
neked a kiérdemeltségbe
nézd el bicegő transz-modern
soraimat ha sértenének
nem boldogok sem szomorúk:
Földi lét ma is csak kísérlet

Időeső

(Petőfies)

PIPÁRA GYÚJTOK
versem fodra
füst szárnyán billeg
bodorodva
időutazó irka-firka
hátradőlök rád hangolódva
időesőnk HALK SUTTOGÁSÁT
HALLGATOM
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Légy benne
pók a nap
hálója gravitáció
légy benne a föld
mozog
még mozog
mégis mozog

Rombol az ének
kifele dőlnek a falak
ami megmarad pusztul
ami elpusztul marad
lehet hogy jerikót járod
régóta körbe-körbe
de még nincs itt az idő
tilos kérdés hogy jön-e
csigalassú a haladás
összetörik a csigaház
sebezhetetlen sebként
vonszolja tovább magát
a léleknek persze könnyű
összetörhet a háza
a plafon alatt röpköd
addig is bezárva
amíg a várfal alá
szabad csapatok érnek
kifele dőlnek a falak
börtönt rombol az ének

Két könyv, egy protagonista
Ritkán fordul elő, hogy egy ünnepi könyvhéten egy szerzővel kapcsolatban
két könyv is megjelenjen. L. Simon Lászlóval azonban igen. Egyiket irodalmi műveiről írták, a másik saját termés. L. Simon írásművészete nem a
poszt-nak és modernnek titulált álkritikusok és költőcskék , de nem is a
pletykaanyuk vagy terézapuk trendi lektűrjeinek világa. Itt egy valóságos,
kreatív és innovatív tudásról, és egy korántsem lezárt karrier jelentős
irodalmi és művészeti teljesítményéről van szó.
Kelemen Erzsébet debreceni irodalomtörténész A szöveg testén túl
című tanulmánykötetében bemutatja L.Simon László lineáris és vizuális
költészetét, műveinek előre- és visszautaló interpretációs elemzésével, a
kortárs magyar irodalmat gazdagító értékeivel és inspiráló hatásával.
Első kötetének (visszavonhatatlanul…) megjelenésekor, 1996-ban, L.
Simon már a Magyar Műhely című periodika egyik szerkesztője, amely
elsősorban az avantgárd irányzathoz kötődő kortárs magyar irodalmat
népszerűsíti. A vizuális költészet a nyelvi jeleket, mint amilyenek a betűk
és a szavak, jelentésüktől függetlenül , mint írásképet használja kifejező
eszközként. Ez L. Simon költészetében is tetten érhető , a központozás
hiányával, a szóközök és sortávolságok, a tipográfiai eszközök és az úgynevezett elhallgatás poétikájával együtt. Azaz a lehető legkevesebb szóval
kimondani , a végletekig tömöríteni a lecsupaszított igazságot. Az említett
kötet az úgynevezett japán hajtás kötészeti technikájával készült, a kötet
tervezése, tördelése és borítóterve a szerző munkája, aki ebből két verset
egy irodalmi performance formájában elő is adott.
Tölcsér alakú képversének alakzata az üzenet hangsúlyozását és az érzelmek átadásának intenzitását fokozza. És akkor a szavak helyett a betűket
középpontba állító lettrizmusról, azaz csupán a betűkből és más grafémákból építkező, főleg vizuálisan élvezhető versekről írt könyvéről, az ideát és fogalmat a forma elé helyező konceptualizmus kategóriájába tartozó
művészkönyvéről, kísérleti fotóiról és a hagyományos drámai költemény
megújítására törekedő versciklusáról csak slagvortokban teszünk említést.
A második könyv, - Körbejárni a hazát – esszéket tartalmaz Békés Márton
történész válogatásában. Mondhatnánk úgy is, hogy L. Simon László
szerelmes földrajzának állomásait. Szülőföldjének és azon helyszíneknek
az érzékletes leírását, ahol gyermekkorát és eddigi felnőttkorát töltötte,
olyan településekét, amelyeknek középpontjában a keresztény Európa
jellemző szimbóluma, a templom áll. Kicsit több is, mint Szabó Zoltán
lírai vallomása. Mivel L. Simonnak van elképzelése és tudása arról, hogy
milyen értékrend alapján és hogyan működjön Magyarország, ezekben az
értekezésekben állam és kultúra, nemzet és politika, irodalom és nemzeti
karakter, de Európa és kulturális identitás összefüggéseiről is olvashatunk.
A történelmi példaképekről nemkülönben.
Mindkét könyvet ajánlom mindenki figyelmébe, még a mérsékelten nyelvkárosult hunfalvistáknak is. A képregény rajongóknak kevésbé.

Győri Andor

Hajnal
Megint a kutyás ért oda először,
megint nem maradt semmi.
Pedig még korán van.
Utálom a kutyást: kicsi, szőrös
ember, kezében piszkos, szakadt
cekker.
Járja a kukákat napjában kétszer; csendben, gyorsan, de nem
sietve.
Mögötte csapzott, poroszka
kutya. Sosem szól hozzá, talán
senkihez sem.
Régen nem utáltam, pedig mindennap láttam.
Egyszer rögtön megette, amit
talált; a kutyának is dobott. Éhes
lehetett.
Azt kívántam, legyen jó napja.
Négy év telt el. Az asszony elvált,
vitte a lakást és a gyereket.

Albérletre nem futotta, a munkásszállás sem ment: megloptak, verekedtem, kitettek.
A munkahelyről is.
Éjszaka a vasútállomáson, nappal egy padon a parkban.
A híd alatt sem jó.
Eldorádó. Állok a tisztás szélén.
– Mid van? – kérdik. Csak
állok.
– Gyere vissza később – mondják.
Gyűjtök üveget, viszek kannás
bort.
– Hozz még egyet, akkor maradhatsz!
Építkezem: törött hullámpala,
faágak. Valaki ad egy rossz
szőnyeget.
Van három jó kunyhó is, a

gazdagoké. Nyolcan vannak,
köztük két nő.
A többiek nekik dolgoznak: fát
gyűjtenek, vizet hoznak a folyóról, cserélik a gázpalackot.
Van érte meleg étel, meleg víz.
Nekem nem megy.
Nem bírok szolgálni; inkább
megelőzöm a kutyást.
Nem mindig sikerül.
Azért megtűrnek.
Mutatják a borkimérést egy
hátsó udvarban.
Olcsó és erős; nem tudom,
miből van.
Hosszú az éjszaka.
Egy ideje egyre hosszabb.
Nem akar virradni.
Nem fog virradni.

közéleti hetilap

Legutóbbi rejtvényünk első feladványának fókuszában a Fehérváron is megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája áll. Arra voltunk kíváncsiak, milyen
különleges dátumon rendezik meg a programsorozatot, mely szent nevéhez
köthető? A megfejtés: Szent Iván éjjelén. Második feladványunk megfejtése
pedig a fehérvári kulturális közélet ismert személyisége, aki most ünnepelte
hetvenötödik életévét. Ő pedig nem más, mint Arató Antal. Harmadik feladványunk szintén egy személyhez kötődött: Bisztriczné Macz Éva óvónőhöz,
akiről Kovács V. Orsolya írt portréjában.A kérdés pedig arra vonatkozott:

Rejtvény

FehérVár
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hol dolgozott Éva néni negyven évig? A helyes válasz a Felsővárosi Óvoda
volt.
Eheti rejtvényünkben ismét három kérdésre várjuk a választ a sorok közé bújtatva.
Múlt heti lapszámunkban írtunk arról, hogy a nappali szoba berendezésében nagyon stílusos most a tengerparti színek használata. Első kérdésünk: melyek ezek a
színek? Második megfejtésünkben arra keressük a választ, milyen zenei rendezvény
zajlott a napokban a Bartók Béla téren? Kastélyok és életek című cikksorozatunkkal
kapcsolatos a harmadik kérdés: melyik család történetét mutatjuk be ezen a héten?
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Megnyitott az első fehérvári kézműves sörfőzde

László-Takács Krisztina

III. Béla nevével nemcsak a Koronázási Szertartásjátékon találkozhatunk augusztusban, hanem a
Zichy-színpaddal szembeni csapolt
kézműves sörkínálatban is. Szóval
még a csapból is „ő” fog folyni,
ráadásul legalább annyira fehérváriként, mint a városunkban uralkodóvá lett Árpád-házi király. Ezen
kívül egy másik legendát is sikerült
átmenteniük a sörfőzőknek, igaz,
kevésbé királyi, mondhatni, a népi
kultúra alsóbb szegmenseit súrolja,
de ettől még sokan a szívükhöz
kaphatnak: az évekig üresen álló
Muskátli Sörözőben rendezték be
főzdéjüket, itt készült III. Béla is.
Bóka István, Kereki Dávid és Vass
Miklós körülbelül azóta főz sört,
amióta issza. Ha elszánt az ember,

Fotó: László-Takács Krisztina

Három fehérvári srác, akik még az iskolapadból ismerik egymást, úttörő vállalkozásba
kezdtek: megalapították a város első kézműves
sörfőzdéjét. A hónapokig tartó papírmunka,
az engedélyezési eljárások és a sok előírás
teljesítése után, végre elérkezett az idő,
hogy azzal foglalkozzanak, amire mindig is
vágytak: magas minőségű és egyedi ízvilágú
söröket készíthessenek, elsősorban fehérvári
sörkedvelőknek.

Az Erjesztők Klubja - Vass Miklós, Bóka István, és Kereki Dávid – hónapok óta a főzdében tölti
szabadidejét, hogy minél jobb fehérvári sört készítsen

elég egy lábos, egy tűzhely, és
persze maláta, komló, víz, sörélesztő, no meg némi fantázia. Ha még
elszántabb, elkezdi keresni azokat
a kis főzdéket, ahol „gerillafőzést”
folytathat úgy, ahogy a három barát
tette.
Mindeközben nem értették, miért
van az, hogy míg a fővárosban
gombamód nőnek ki a földből egyre jobb kézműves sörfőzdék, addig
Székesfehérváron még csak hely
sem igazán volt, ahol ezekhez a

sörökhöz hozzá lehetne jutni. „Először arra gondoltunk, hogy egy klubot
hozunk létre, ahol olyan emberek
cserélhetnek tapasztalatot, kóstolhatják
meg egymás söreit, akik otthon maguk
is sört főznek. Sőt, arra is gondoltunk,
hogy a hobbi sörfőzőknek biztosítunk
egy helyet, ahol megfőzhetik saját
söreiket. Végül úgy alakult, hogy a
bürokrácia és a körültekintő szabályozás nem tud keretet biztosítani
egy ilyen vállalkozásnak, így maradt
a kézműves mikro-sörfőzde és mi

hárman” - meséli Kereki Dávid, az
Erjesztők Klubjának egyik alapító
tagja. Főnök nincs, mindenki azt
csinálja, amihez ért. Sok esetben a
berendezést is maguk készítik, hegesztik, mérik, javítják. Az ízlésük
is más, mindhárman másfajta sörre
esküsznek, de abban megegyeztek, hogy csak olyan sör kerül ki
a főzdéből, ami mindegyiküknek
ízlik, és megfelel a sörkedvelők ízlésének is. „A sörben az a szép, hogy
temérdek ízvilágot létre lehet hozni, és
mi szeretnénk ezt megmutatni minél
többeknek. Éppen ezért nem állunk rá
egyféle sör készítésére, hanem mindig
mást mutatunk meg, és majd a közönség fogja eldönteni, milyen irányba
menjünk” – magyarázza Bóka István,
sörfőzőmester. Fontos számukra,
hogy pasztörizálatlan, szűretlen
és tartósítószerektől mentes,
palackerjesztett söröket készítsenek, melyek élő sörök, és sokkal
gazdagabb ízvilággal rendelkeznek
nagyüzemi társaiknál. Ezek a fajta
sörök inkább érnek, mint romlanak. Bár utóbbira amúgy is ritkán
szokott sor kerülni, mert ami jó,
az hamar elfogy, nem várja sorsát
órákig a tűző napon. Ha meg már
bekerül a szervezetbe, kit zavar a
harmincnyolc fokos hőség?

közéleti hetilap
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Micsoda hét volt!

Somos Zoltán

Hatalmas bravúrt hajtott végre a Videoton a
Girondins Bordeaux kiejtésével az Európa-ligában. Tette mindezt egyedüli talpon maradt magyar csapatként. Három nappal később fontos
bajnoki várta a fehérváriakat Mezőkövesden,
ahol most először tudott nyerni a Vidi.

Itthon és Európában

Fotók: vidi.hu

Csütörtök este a Vidi 2-1-es hátránnyal vágott neki a Bordeaux
elleni isszavágónak és nem várt
módon az első perctől fogva uralta a mérkőzést. Magyar csapattól
– pláne ilyen ellenféllel szemben
– ritkán látható dominanciát
mutatott be. Bár sok helyzetet
hagytak ki Scsepovicsék, Stopira
első félidő utolsó pillanatában
fejelt gólja elégnek bizonyult a
továbbjutáshoz, lévén a franciák
helyzetekig sem nagyon jutottak.
A győzelemmel a playoff-körbe
jutott a csapat, a másnapi sorsolás során pedig a szerb Partizan
Beogradot kapta ellenfeléül.
A párosítás pikantériája, hogy
Marko Nikolics vezetőedző épp a
belgrádiaktól érkezett Fehérvárra két hónapja, illetőleg Marko
Scsepovics és Danko Lazovics is
a fekete-fehéreknél nevelkedett.
Jól ismerhetik a Partizan-stadion félelmetes atmoszféráját,
más kérdés, hogy ezúttal nem
lesz benne részük, erről kicsit
később...
Nem volt idő sok regenerálódásra, az európai kupabravúr
után mindössze három nappal a
Mezőkövesd otthonában lépett
pályára Nikolics gárdája. A csapatot viszont szemmel láthatóan
nem zavarta meg a sűrű menet-
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Stopira (középen) gólját ünneplik a társak a Bordeaux elleni visszavágón

rend, könnyedén győzött 2-0-ra a
kék-sárgák ellen, ezzel a bajnoki
tabellán az élre ugrott a Honvéddal holtversenyben. Joggal
mondhatjuk tehát, hogy az elmúlt hét igencsak feldobta a Vidi
szezonkezdetét. Az élet természetesen továbbra sem áll meg,
de legalább ezúttal már csak egy
meccs várja a csapatot a héten,
méghozzá az idényt nagyon
gyengén kezdő, kieső helyen álló
Debrecen ellen, hazai pályán. A
hajdúságiak az egyetlen NB I-es
klub, amelyet a fehérváriak az
elmúlt két szezon során minden
alkalommal le tudtak győzni.
Utoljára 2014 őszén nyert bajnoki
mérkőzést a Loki a Vidi ellen,
még a Sóstói Stadionban, azóta
viszont hétszer is fejet kényszerültek hajtani a piros-fehérek. A

legnagyobb különbségű találkozó
a tavaly augusztusi volt, ahol 5-1re győzött a Videoton Felcsúton.
A csapatra a Loki-meccset követően augusztus 17-én újabb nagy
megmérettetés vár, hiszen jön a
Partizan elleni Európa-liga-párharc első felvonása Belgrádban.
A mérkőzést a szerbeket sújtó
büntetés miatt zárt kapuk mögött
rendezik meg, azonban az UEFA
szabálya értelmében kétszáz
vendégszurkoló bemehet a stadionba. A vendégjegyek értékesítéséről később ígért tájékoztatást a
fehérvári klub. Tehát lesz lehetőség a helyszínen is drukkolni
a piros-kékeknek és bízhatunk
benne, hogy a Bordeaux elleni
meccshez hasonlóan ezúttal is
sikerül megadni a kellő lökést
Marko Nikolics csapatának.

Mezőkövesden Ezekiel Henty is betalált, első gólját szerezte a nigériai csatár Magyarországon

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Részletek a Cutler Facebook oldalán.

Amikor a „bajnoki döntőben” Kispesten kikapott a
Vidi, a piros pólós fehérvári
szurkolósereg, kitéve minden
ellenszurkoló gúnyos megjegyzéseinek, lehajtott fejjel
kullogott haza. Mert az ezüstérem abban a bajnokságban,
amelyben kimagasló lehetőségekkel rendelkezik egy
csapat, pláne az éppen felette
győzedelmeskedő ellenfélhez
képest, nem siker. És tudomásul kell venni, hiába tesz meg
mindent a marketingosztály,
hiába demonstrálta egyenpirosban több ezer fehérvári az
összetartozást – ha a gyepen
vereség van, akkor ezek az
erőfeszítések is csak arra jók,
hogy még hangosabb legyen
a kárörvendő röhögés a
túloldalról. El kellett viselni,
persze azzal a tudattal, hogy
előbb-utóbb meglesz a reváns
lehetősége, amikor majd a
mi kacajunk lesz erősebb. E
pillanatban nem tudhatjuk,
tényleg visszavág-e a Vidi
a Honvédnak, a két csapat
teljesen egyforma mutatókkal,
holtversenyben áll a bajnoki
táblázat élén. Úgy is értelmezhetjük persze mindezt,
hogy Kispesten továbbra is jól
hidalják át a lehetőségek közti
szakadékot, és a saját akadémiájuk fiatal tehetségei felveszik a versenyt a rutinos magyar és külföldi játékosokra
szavazó Vidivel. A szurkolók
pedig továbbra is szurkálók,
akik két hónap után is kéjesen
emlegetik a pirosló, majd
piruló Vidi-tábort… De azért
meg lehet nézni az idényből
eltelt röpke időt nemcsak
bajnoki szemüvegen keresztül.
Augusztus is épp csak elkezdődött, de a Honvéd számára
már nem probléma a dupla
terhelés, a magyar bajnokok
rossz szokása szerint a legelső
selejtezőkörben kihullott az
európai rostán. A Vidi ellenben határokon túl is feltűnést
keltő bravúrral francia élcsapatot búcsúztatott legutóbb és
még reménykedhet a csoportkörben is az Európa-ligában.
Ha a Bordeaux-val elbánt,
előbb-utóbb csak talál fogást
a Kispesten is, ha meg nem,
hát legyen az az oka, hogy nehezen hangolódik rá a bajnok
elleni csatára – két európai
csoportmeccs között...
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Odatették magukat a lányok

Somos Zoltán

A junior öttusa-világbajnokság keddi
napja a női váltóé volt, ahol magyar színekben a Varga Eszter (Volán Fehérvár)
- Zs.Tóth Anna páros indult. Kezdésként
úszásban a magyar lányok másodikak
lettek az olaszok mögött, az oroszokkal
holtversenyben. A vívást már első helyen
zárták Vargáék, ezúttal az argentinokkal
azonos pontszámmal, aminek köszönhetően az élre álltak, hét ponttal előzték
meg az olasz váltót. A lovaglást hibátlanul abszolválta a magyar váltó, tizen�nyolc másodperces előnyre tett szert az
olaszokkal szemben, ennek tudatában
vághattak neki a kombinált számnak a
mieink. Zs.Tóth egyik lövészetnél sem
hibázott, magabiztos vezetéssel adta át a
stafétát Vargának, akinek ugyan az utolsó lövéseknél kicsit megremegett a keze,
de a fehérvári öttusázó így is megnyugtató előnnyel indult el a záró nyolcszáz
méterre. Ennek végén széles mosollyal
fordult a célegyenesbe, nem véletlenül: a
magyar váltó világbajnoki címet szerzett! „Megvolt az összhang kettőnk között,
sikerült egy hullámhosszra kerülnünk” -

Fotó: Kiss László

Világbajnoki címet szerzett a székesfehérvári junior
öttusa világbajnokságon a magyar női váltó. Zs. Tóth
Anna és a fehérvári Varga Eszter végig magabiztosan
vette az akadályokat a nap folyamán, a kombinációnak
megnyugtató előnnyel vágtak neki a mieink, és ezt az
előnyt a célig meg is őrizték.

Varga Eszter és Zs. Tóth Anna nagyszerű versenyzéssel lett világbajnok

árulta el a siker titkát a volános Varga
Eszter. „Jól sikerültek a versenyszámok, bár
mindenben maradt még. De az repített egyre
előrébb, hogy mindenben odatettük magunkat.” A második helyen Olaszország, míg
a harmadikon Guatemala végzett.
Szerdán a fiú váltónak tehát magasan
volt a léc, de Tomaschof Soma és a Volán Fehérvárban öttusázó Farkas Martin
állt a kihívás elé. Úszásban ugyan csak
tizenegyedikek voltak a magyar fiúk,
vívásban azonban jól teljesítettek,
negyedikként végeztek. Két szám után
ötödik helyen álltak, ám sajnos a lovaspályán nem remekeltek. A verőhibák
pedig megbosszulták magukat, csak
három váltót sikerült megelőzni ebben
a számban és visszaestek Farkasék ös�szetettben is. Tizenkettedikként indultak a futás-lövészet kombóban, negyven másodperccel az élen álló oroszok
után. Ezt a pozíciót jegyezhettük fel a
végén is a nevük mellett, mert – bár
álltak jobban is – az utolsó lövészetnél
Tomaschof „bent ragadt” a lőállásban.
„Csalódás volt ez a szereplés, többet vártunk magunktól. A lovaspályán olyan hibát
követtem el, amilyet kisebb versenyen sem
szabad, nemhogy egy vébén” - kesergett
Farkas Martin.
A vébé tehát egy jó és egy kevésbé jó
nappal indult magyar szempontból, a
folytatásban szombaton és vasárnap lesz
a női, illetve férfi döntő, hétfőn a mix
váltó.

Somos Zoltán
Jövő héten kezdi a felkészülést a bajnok és
kupagyőztes fehérvári kosárcsapat. Új légiósokkal a fedélzeten.

Ahogy megszokhattuk, Dzunics
Braniszlav védekezésben jeleskedő, atletikus, gyors játékra alkalmas kosarasokat keres csapatába.
Hogy mennyire felel meg ezeknek
a kritériumoknak egy játékos, az
a róla fellelhető felvételek alapján
talán megállapítható, bár láttunk
már parádés kosarakból álló
válogatást „élőben” fakezűnek
bizonyuló kosarasról. Ami még
sokkal kevésbé állapítható meg
látatlanban, az a mentalitás, a jó
versenyző képesség. Ebben igazán
erős volt a tavalyi, minden címet
besöprő Alba, és jelen pillanatban
csak reménykedhetünk benne,
hogy hasonló lesz a most alakuló
csapat is. Nem meglepő, hogy
fiatal amerikai kosarasokat igazolt
légiósként a bajnok, hisz életkoruk
és képzettségük alkalmassá teheti
őket a bevezetőben említett játékstílusra. És persze nem mellékes
a dolog anyagi vonzata sem, mert
az Alba hagyományosan olyan
légiósokat igazol, akiknek többsége első európai évét kezdi, így még
jóval olcsóbb, mint egy vagy több
sikeres idény után lenne…
Jelenleg szinte készen áll a keret,
ha a mennyiséget nézzük. Az
időben összeállt, megtartott

magyar mag mellé négy amerikai
légióst igazolt az Alba Fehérvár.
Újakat, mert a bajnokcsapatból
sajnos nem sikerült megtartani a
külföldieket. Az új irányító Kasey
Hill lesz, akinek Brandon Taylor
után nem lesz könnyű dolga, ha
be akarja lopni magát a szurkolók
szívébe. A hírek szerint elsősorban a védelem megbontásában és
passzolásban jó, vagyis a bajnokcsapat kis irányítójának remek
tripláit most más poszton kell
várnunk. Például a hátvédnek érkező D. J. Fennertől, aki posztján
magasnak számít, ez és jó dobókészsége is kiérdemelte Dzunics
figyelmét. Kintről és közelről is
veszélyes lehet Alandise Harris,
aki annyiban kakukktojás az újak
között, hogy nem most végzett az
egyetemen. Legutóbb Libanonban
szerepelt, de kipróbálta magát már
amerikai futballistaként is, remélhetőleg nehéz lesz kitessékelni
a palánk alól… Center posztra
pedig Chris Horton érkezik, aki
Ferrerhez hasonlóan huszonhárom
éves, újonc, és főleg harci szellemével, lepattanózásával győzte
meg a fehérvári szakvezetőt, hogy
érdemes kipróbálni. Négy új
légiós csatlakozik tehát a kerethez,
amely augusztus 14-én kezdi a
közös munkát. A szurkolók 17-én
délután nyílt edzés és közönségtalálkozó keretében ismerkedhetnek
a játékosokkal – szerencsére azért
régi ismerősök is lesznek köztük.

Fotó: newsok.com

Új neveket tanulhatunk

Így kapkodja a lepattanókat Chris Horton (5), reméljük, Fehérváron is...

Sport

közéleti hetilap

Gyors beilleszkedés

Tóth Dániel

A múlt heti hőségben üdítő volt
kilátogatni a Fehérvár AV19 idei
első edzésére. Az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégcsarnok szomszédságában található C-pályán fagypont
közeli hőmérséklet, de koránt sem
fagyos hangulat fogadta a kilátogatókat. A keret ugyan szinte
teljesen kicserélődött a tavalyi szezon után, nem kevesebb, mint 12
játékos érkezett, (Geoff Walkertől
azóta elköszönt a szakvezetés – a
szerk.) de úgy tűnik, hogy gyorsan
sikerült beilleszkedniük az újaknak: „Az első héten megismerkedtünk
a csapattal és a menedzsmenttel. A
beilleszkedés, a város megismerése,
a költözés zökkenőmentesen ment.
Úgy gondolom, kiváló csapat jött itt
össze, és jó karaktere lesz a gárdának” – mondta Jonathan Harty,
aki az előző évadot az akkor még
EBEL-rivális Olimpija Ljubljana
színeiben kezdte, majd a német másodosztályban szereplő
Heilbronner Falken együttesében fejezte be. Kanadai társához

Fotó: Soós Attila

Megkezdte a felkészülést a következő szezonra
a Fehérvár AV19. A magyar EBEL-csapat első
hete még könnyed átmozgató edzésekkel telt,
de a következő napokban már sokkal intenzívebb tréningek várnak a kicserélődött keretre.

Lendületben, már az előszezonban - Jonathan Harty is belevetette magát a munkába

hasonlóan a korábban egy szezont
már Székesfehérváron töltő Jeff
LoVecchio is hasonlóan pozitívan
nyilatkozott az elmúlt néhány

napról. A 2014/15-ös évadban 39
mérkőzésen 35 pontot gyűjtő és
ezzel hamar közönségkedvenccé
váló amerikai ismerős környe-
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zetbe csöppent, de így is érték
meglepetések: „Rendkívül jó érzés
visszatérni Székesfehérvárra. Külön
örülök annak, hogy találkozhatom
azokkal a magyar játékosokkal, akikkel korábban már játszottam. Akik az
első szezonomban még fiatalnak számítottak, most már érett, erősebb és
jobb játékosok lettek. Sokat beszélgettem az új légiósokkal, ez alapján pedig
úgy látom, hogy szoros kapcsolat fog
kialakulni a játékosok között, és ez az
igazán jó csapatok ismérve. Pozitívan csalódtam a háttérmunkában is.
Kilenc csapatnál játszottam már a
karrierem során, de ilyen törődéssel,
amit most Székesfehérváron kaptunk,
még nem találkoztam. Még egy csapat
sem fektetett ebbe ennyi energiát,
de itt tényleg csak a jégkorongra kell
koncentrálnunk” – árulta el észrevételeit a támadó.
Ennek pedig Benoit Laporte vezetőedzőnél jobban talán senki nem
örül jelenleg. A szakember szerint
ennél már csak keményebb napok
várnak hokisaira, akiktől kemény,
agresszív játékot vár majd a szezonban.
A Fehérvár AV19 idei első mérkőzését jövő kedden, Poprádon
játssza majd a Visegrádi Kupa
keretein belül, a hazai debütálásra
pedig augusztus 25-én, pénteken
kerül majd sor a Nyitra ellen.

Kaiser Tamás
Fantasztikus hétvégét zártak a magyar triatlonisták a velencei U23-as Európa-bajnokságon.
Bragmayer Zsanett ezüstérmes lett, Bicsák
Bence Európa-bajnok lett, míg a Székesfehérváron élő, és készülő Dévay Márk bronzérmet
szerzett.

Közel negyven fokos levegő, és
harmincfokos víz várta a hétvégi,
velencei U23-as triatlon Európa-bajnokság résztvevőit. A rekkenő
hőség miatt az Európai Triatlon
Szövetség (ETU) orvosi bizottsága
az eredetileg kiírt olimpia távot
(1500 méter úszás, 40 km kerékpározás, és 10 km futás) megfelezte.
Az indulók így sprint távon küzdöttek az Európa-bajnoki címért. A
hölgyek ugrottak először vízbe, és
Bragmayer Zsanett jött ki elsőként
a Velencei-tóból. A kerékpározás
során egy ötfős bollyal el is tudtak
lépni a főmezőnytől, a futás során
pedig a korábbi öttusázónál csak
a brit Gerogia Taylor-Brown volt
gyorsabb, így Bragmayer Zsanett
ezüstérmet szerzett.
Az uraknál is egy magyar, méghozzá a Székesfehérváron készülő
Dévay Márk jött első helyen a
vízből, előnye bő tíz másodperc volt
az üldözőkkel szemben. Márk a kerékpározás első körében még tudta
tartani előnyét, de egy kisebb csoport, benne Bicsák Bencével utolérte őt. Dévay és Bicsák egy spanyollal és egy svájcival együtt kezdte

meg az öt kilométeres futást. A
spanyol az első kör végére kiszállt
a versenyből, Bicsák pedig már
ekkor nagy előnnyel vezetett, és ezt
az előnyét a célvonalig megőrizte,
és Európa-bajnoki címét szerzett!
„Nagyon technikás volt a kerékpáros
pálya, a hőség miatt pedig az egész
verseny nagyon nehéz volt. - kezdte a
friss aranyérmes, Bicsák Bence. - A
futás elején nem éreztem jól magam, de
próbáltam előre menekülni, mert ilyenkor ez a legjobb megoldás. Hihetetlenül
boldog vagyok!”
Ezüstérmes a svájci Fridelance lett,
míg a bronzérmet Dévay Márk szerezte meg. „A vége már nagyon nehéz
volt, így az utolsó métereken csak az
volt bennem, hogy minél hamarabb
elérjem a célt! - mondta a fehérvári
Dévay Márk. - Iszonyatos meleg volt,
és ez még akkor is szokatlan, ha itt élek
a közelben, és nagyon sokat tudtam
edzeni a pályán ilyen körülmények
között. Nagyon örülök, nyilván egy
ezüstérem, és egy egy-kettő Bencével
jobb lett volna, de ez is fantasztikus!
Az úszás után próbáltam egyedül
menni, de mégis csak többen dolgoztak ellenem, így a futásra maradt a
döntés… Hazai pályán, egy Eb-dobogó,
nagyon rendben van!”
A sportág honi jövőképe nagyon
biztató, korábban még nem volt
példa ilyen sikeres Európa-bajnoki
szereplésre. A szakértők egybehangzó véleménye szerint minden
adott ahhoz, hogy akár már Tokióban a 2020-as olimpián megszüles-

kép: Magyar Triatlon Szövetség

Magyar Eb-érmek Velencén

A férfi futam két magyar hőse: Dévay Márk bronz-, míg Bicsák Bence aranyérmet szerzett az Eb-n

sen az első magyar érem triatlonban. Erre pedig a fehérvári Dévay
Márknak is esélye lehet, hiszen

ott van a Tokió 2020 programban,
vagyis jó eséllyel ott lesz a következő ötkarikás játékokon.
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HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT
Persil DUO CAPS
mosókapszula

15db többféle 990 Ft 66Ft/db

Finish mosogatógép tabletta Impulse dezodor
(original,lemon) 68db,100db

1990 Ft 29Ft/db 2690Ft 26,9FT/db

100ml többféle

499Ft

5Ft/ml

Flóraszept
Otthon

1L többféle 369Ft

Lilla Duo papírzsebkendő
100db-os 99Ft 1Ft/db

DOVE tusfürdő 250ml többféle 499Ft 2Ft/ml
Bonus szappanos párna

Coccolino öblítőkoncentrátum
950ml többféle 469Ft

#

10db 219Ft 22Ft/db

KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!
Az akció 2017.08.10.-2017.08.24.-ig tart, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

#

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424 • Nyitva tartás: H-P: 8-19 Sz: 7-13

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

