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Augusztus 20-i forgalom-
korlátozások

Lezárják a Budai út 
egy részét

Az augusztus 20-i ünnepi rendez-
vények miatt lezárják a Kossuth 
utcai parkolókat a Táncoló kislány 
szobortól a Petőfi utcáig mindkét ol-
dalon, a Szent István téri parkolókat 
a Szent István tér 3. számtól (Levél-
tár) a Petőfi utcáig mindkét oldalon, 
valamint a Szent István tér 9. szám 
(Megyeháza) előtt. A lezárás augusz-
tus 20-án, vasárnap 6 órától 20 óráig 
lesz érvényben. A környező parkolók 
közül a Petőfi utca további szakaszait 
és a Piac tér parkolóit ajánlják.   
 A „Fehérvári királyok menete és a 
Kárpát-medencei magyar néptánco-
sok zarándoklata Szent Istvánhoz” 
program idején szakaszosan zárják 
le augusztus 20-án a következő útsza-
kaszokat:
16.30-16.40 között: Színház utca – 
Mátyás király körút – Szabadsághar-
cos út – Mészöly Géza utca – Koronás 
Park. 16.50 és 17 óra között a Mészöly 
Géza utca Csitáry G. Emil Uszoda és 
a Koronás Park -  Rózsaliget közötti 
útszakasz; 17 óra és kb. 17.15 között 
a Szabadságharcos út Mészöly Géza 
utca és Mátyás király körút közötti 
szakasz; 17.15 és kb. 17.30 között a 
Mátyás király körút Szabadságharcos 
út és Zichy liget közötti szakasza. A 
felvonulás idején 17 és 18 óra között 
időszakosan lezárják a Kossuth utcát 
a gépjárműforgalom elől, így a Tán-
csics utcába sem lehet majd be- illetve 
onnan kihajtani.

A Budai és a Lövölde utak kereszteződésében 
augusztus elseje óta zajló munkálatok eddig 
sávszűkítés mellett zajlottak, augusztus 17-
én, csütörtökön azonban a Budai út városból 
kifelé vezető oldalán az összes forgalmi 
sávot lezárják. A másik oldalt – a József 
utcába történő bejutáshoz – használhatják 
az autósok. 

A csütörtöki útlezárásra 6 és 18 
óra között lehet számítani a Budai 
út–Deák Ferenc utcai csomópont 
Deák Ferenc utcai ága és a Budai út 
Deák Ferenc és Lövölde utca közötti, 
városból kifelé vezető forgalmi sáv-
jaiban. A Budai út ezen a szakaszán 
a munkálatok ideje alatt csak a Gáz 
utca felől a József Attila utca irányába 
lehet haladni. A József Attila utca a 
Rákóczi utca felől, a Deák Ferenc utca 
a Horvát István utca felől zsákutca 
lesz. A Budai útról mindkét irány-
ból csak a József Attila utcára lehet 
kanyarodni.

Forrás: ÖKK

Ingyen gyümölcs és víz

Rászorulóknak szervez gyümölcs- és 
vízosztást a Székesfehérvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Az 
érdeklődők az önkormányzat Kelemen 
Béla utca 63. szám alatti irodáját 
kereshetik fel augusztus 18-án, 
pénteken 13 órától.

Megnyitották a Gaja-hidat Egy éven át járja majd az országot

Június 17-e óta volt lezárva a Palotai úton a Gaja-híd, melynek felújításával már nem lehetett 
tovább várni. A munka még folytatódik, de a forgalom már megindult a hídon.

A MÁV különböző jeles alkalmakra évek óta készít hasonló, felmatricázott mozdonyokat – a 
fehérváriaknak azonban egész biztosan a most felavatott tetszik majd leginkább

Szabó MiklóS bence Szabó MiklóS bence

Augusztus 14-én megnyitották a forgalom 
előtt a Gaja-hidat, így várhatóan jelentősen 
enyhülnek a torlódások a Móri út és a Malom 
utca kereszteződésében és a Zichy ligetnél. 
A híd felújítása azonban tovább folytatódik, 
de ezek a munkák már nem befolyásolják a 
gépjárműforgalmat.

A munkát nehezítette, hogy a 
hatvanas években történt széle-
sítéskor az építéshez képest más 
technológiát alkalmaztak, emiatt 
hosszirányú repedések voltak a 
hídon, és a korrózió is sokkal na-

Az államalapítás ünnepe kapcsán Szent István 
király városát, az egykori koronázóvárost 
népszerűsíti Székesfehérvár önkormányzata 
és a MÁV.

A városban ünnepélyes keretek 
között mutatták be azt a mozdonyt, 
melyen a „Szent István király váro-
sa, Székesfehérvár” felirat olvasha-
tó. A vasúttársaság egyik legmoder-
nebb mozdonyát matricázták fel, 
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gyobb volt, mint ahogyan kívülről 
látszott.
A környék másik kardinális 
pontja a Liget sor, ott továbbra is 
zajlanak a munkálatok. Megújul 
az útburkolat, felújítják a vízi 
közműveket, parkolókat, kerék-
pársávokat, járdákat építenek és 
körforgalmat hoznak létre a Liget 
sor–Szedres közi buszvégállomás 
útcsatlakozásánál. A forgalmat a 
munkálatok idején több ütemben, 
időszakosan zárják le vagy terelik 
el. A beruházás 2018 májusára 
készül el.

egy éven keresztül járja majd így 
az országot Erdélytől Magyarorszá-
gon át Bécsig – egy esztendő alatt 
negyedmillió kilométert tesz majd 
meg. 
Jónás Attila tervei alapján több éves 
egyeztető munka eredményekép-
pen készítették el a felmatricázott 
mozdonyt. A bemutatást pedig a 
Királyi Napok idejére időzítették. 
Fehérvár  jó hírét is elviszi majd or-
szághatáron innen és túl is a most 
felavatott szerelvény.

Ingyenes parkolóhelyek a belvárosban

Most ingyenes parkolóhelyeket alakítottak ki, a jövőben pedig ide terveznek parkolóházat

Szabó Petra

Több mint száz férőhelyes új parkoló épült a 
Palotai úton. Nagy segítség lehet a Királyi 
Napokra érkezőknek, de a későbbiekben is.

Száztíz autóval több parkolhat 
mostantól a belvárosban. Az önkor-
mányzat még az év elején döntött a 
város parkolóhálózatának fejlesz-
téséről, melynek révén a belváros 
peremén a következő három évben 
ezer új parkolóhelyet alakítanak ki, 
és ezeket ingyenesen használhatják 
az autósok. 
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A város polgármestere az átadón 
távlati célként elmondta, hogy a 
későbbiekben itt épülhet meg az 
eredetileg a Koch László utcába ter-
vezett parkolóház, de a terület addig 
is a fehérváriak rendelkezésére áll. 
Az új parkolót mintegy háromezer 
négyzetméteren alakították ki. 
Az autósok biztonsága érdekében 
lámpákat is elhelyeztek. A területen 
a forgalmat egyirányúsították, így a 
parkolónak egy be- és egy kihajtója 
van, így sokkal biztonságosabb, 
hiszen szembejövő forgalomra nem 
kell figyelni.



3közéleti hetilap FehérVárKözélet

Új főszerkesztő lapunk élén
Nagy Zoltán Péter kollégánk, a FehérVár magazin alapítója, első és eddigi egyetlen főszerkesztője, egyben a Fehérvár Televízió vezetője a megyei napilap vezetésében folytatja 
munkáját. A Fehérvár Médiacentrum fájó szívvel és őszinte köszönettel búcsúzik – jó munkát és sikereket kívánva – ugyanakkor visszavárja NZP-t soraiba! 
Munkáját a lap és a televízió élén szerkesztőségünkön belülről László-Takács Krisztina (FehérVár magazin) és Wéhli Regős Dóra (Fehérvár TV) veszik át. Szeretettel ajánlom 
mindkét fiatal munkatársamat olvasóink és nézőink bizalmába!

Hagymásy András 

nagy zoltán Péter

A madár

Ki ne érezte volna a végtelen vágyat: elhagyni a földet suhogó szárnycsa-
pásokkal, és a kék éggel egybekelve szabad madárként tekinteni vissza 
mindenre, ami béklyóba kötötte karunkat, szívünket, lelkünket? Ki ne 
szeretett volna madár lenni? Van, ki sasként, van, ki galambként, van, ki 
sólyomként élné életét, de mindannyian itt maradunk a földön, és csak 
tekintetünk habzsolja az égi végtelent. 
Én is így vagyok ezekkel az érzésekkel, magam is kívántam a magasságot, 
szerettem volna visszatekinteni. Ha ezt az allegóriát le akarnám fordítani 
a közönséges hétköznapok nyelvére, akkor azt mondanám, nem óhajtot-
tam a helyben toporgást, az unalmas várakozást, a kényelmes elégedettsé-
get, és mindig törekedtem az újra, arra, hogy mozgásban legyek. Szomorú 
valóság, hogy a nyugdíjhivataltól megkaptam eddigi munkahelyeim 
lajstromát, amit jómagam harminchétre számoltam, ám negyvennégy 
lett belőle. Ha belegondolok, igazi madár lehettem, megkaptam mindazt, 
amire vágytam, nem toporogtam egy helyben, mozgásban voltam egész 
életemben. 
Most is ez történik. Új kihívás felé indulok, de mégis, valahogy máshogy 
nézek vissza az utolsó állomásra. 2009. óta együtt lélegzek ezzel az újság-
gal, ott voltam születésénél, komoly átalakulásainál. Vele voltam jóban és 
rosszban, együtt tündököltünk vagy hibáztunk. A FehérVár lapjaival ott 
voltam Önöknél, kinek szívében, kinek méregbugyrában, kinek közönyé-
ben. Ajándék volt számomra ez a nyolc esztendő! Ajándék volt minden 
tollal és klaviatúrával írt levél, igen, a súlyos kritika is! Csak most, hogy 
távozom, látom, hogy hitvesem ez az újság, csak most érzem hiányát, 
hogy búcsúzom! Köszönöm a türelmüket, köszönöm azt a kimondhatatla-
nul sok segítséget, tanácsot, köszönöm a pengeéles bírálatokat, köszönöm, 
hogy emberszámba vettek! Köszönöm, hogy e lapokat még fel-fellapozzák! 
Az újság élni fog ezután is, csak én leszek hűtlen hitvesemhez. 
A kék éggel újra egybekeltem, és fáj visszanéznem a béklyóra, ami karo-
mat, lelkemet fonta át, mert már most hiányzik. Azt hiszem, madárnak is 
rossz vagyok, ha nem a legrosszabb! A végtelen vonz, de a szívem örökké 
fehérvári, örökké a FehérVáré!

HagyMáSy andráS

Úgy megy, mintha jönne

Moonwalk, mondta Michael Jackson, míg élt, s míg 
gyereklógatás helyett zenével teltek a napjai. Így van 
ez valahogy NZP-vel is, aki olyan, mint a paraszt 
bácsi zsiráfja: ilyen állat nincs! Pedig van egy, itt él 
közöttünk. A Duna-menti népköztársaságból szalaj-
tották. Sietve kellhetett jönnie, mert azóta is inal, 
akár muszáj, akár nem. Augiász istállója a lakhelye, 
káosz a rendje. Sosincs meg semmije, sose veszi fel, 
sose ér oda, sose olvassa, sose tudja. Mégis elkészül, 
mégis megvan, mégis érti, mégis mondja. Hogy 
hogyan? Tán szerencséje van. Neki??? Tán kisegítik. 
Őt??? Tán állnak mögötte. Á, lemaradnának!
Úgy huszonöt éve találkozhattunk először. Elsuhant 
előttem. Aztán négy-öt évvel később visszasuhant. 
Mint sokkal később kiderült, éppen bedöntött egy 
McDonald’s éttermet New Yorkban, Ernesto Santos 
álnéven. Aztán lett valaki, levelezett – nem lett senki. 
Megint lett valaki, aztán nem lett senki. Újra lett 
valaki, aztán senkivé lett. És megint. Aztán csapás 
csapás után érte, de újra felállt – hogy agyonüssék 
újra. A macskáknak kilenc élete van (egyes kultúrák-
ban csak hét) – neki legalább száz. Néhányat még 
őrizhet tartalékban a százból, mert egészen vidáman 
van, bár én tudni vélem, hogy ez csak a látszat. Előre 
menekül, mert vissza nincs hova.
Ha én vagyok föld, ő ég. Ha én vagyok omega, ő alfa. 
Ha én víz, ő tűz. És mégis vonzzuk egymást, ahogy 
az ellentéteknél szokás. Nem bírom. Bírom. Hagyjál! 
Ne hagyjál! Értem. Nem értem. Mondd! Ne mondd!
Ahogy megy, úgy jön. De a legszeretetreméltóbb 
bolond a világon. 
Vagy zsiráf.

Bővül a gimnázium, megújul a templom

Ilyen lesz az iskola kibővített épülete az udvar felől

Szabó Petra

A ciszterci gimnázium bővítését 2,6 milliárd, a 
rend templomának felújítását százhetvenmillió 
forinttal támogatja a kormány – jelentette 
be Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil-
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 
hétfőn Fehérváron. A fejlesztés 2019-ben 
készül el.

Idén szeptemberben még a meg-
szokott padokat és folyosókat 
koptatják a diákok, jövőre már 
újabb arcát mutathatja az iskola. 
A Ciszterci Szent István Gimnázi-
um több mint hetven évvel ezelőtt 
épült, azóta fontos szerepet lát el a 
fehérvári fiatalok oktatásában-ne-
velésében. Az elmúlt években kí-
vülről megszépült, de szükséges a 
belső korszerűsítés is. Lacziné Kiss 
Máriai nevelési igazgatóhelyettes 
szerint az elmúlt években folyama-
tosan nőtt az iskolába jelentkező 
gyerekek száma, több kiscsoportos 
foglalkozás, szakkör indult, így a 
régi nagy tantermek helyett szük-
ség lenne kisebb szobákra, moder-
nebb eszközökre is. 
Éppen ezért óriási volt az öröm, 
amikor kiderült, hogy a kormány 
döntésének köszönhetően csaknem 

láSzló-takácS kriSztina

A közös pont

Vannak, akik elvágyódnak a fővárosba vagy 
külföldre, mert úgy érzik, számukra máshol 
nyílik meg a világ. Én tíz éve hazavágyódtam, 
mert úgy éreztem, a szülővárosomban találha-
tom meg igazán önmagamat, egy olyan helyen, 
melyhez közöm van, melynek utcaköveit tizen- 
nyolc évig koptattam, melynek iskolapadjaiban 
a jövőről ábrándoztam. A gondviselés úgy hozta, 
hogy szinte azonnal egy olyan szerkesztőségbe 
kerülhettem, akik a FehérVár magazin elindítá-
sával a heti eseménybeszámolókon kívül valami 
többet, jobbat szerettek volna: megmutatni a 
város értékeit, tudatosítani lakóiban jelentős 
történelmi múltját, megszólítani a ma emberét, 
és olyan egyéniségek arcéleit megrajzolni, akik 
ezt a közösséget formálják, gazdagítják. Nem 
voltam és nem is leszek más, csak egy ember eb-
ből a közösségből. Egy olyan szerencsés polgára 
ennek a városnak, aki újságíróként fedezheti fel 
Székesfehérvárt. 
Leköszönő felelős szerkesztőnkkel, Nagy Zoltán 
Péterrel – vagy ahogy mi hívjuk, NZP-vel – 
talán ez az a közös pont, ami összeköt, ami miatt 
olyan jól tudtunk együtt dolgozni. Ez az a közös 
pont, ami alapján bízom benne, hogy nyomdo-
kába lépve folytathatom nyolc éve, négyszázti-
zenhét lapszámmal ezelőtt megkezdett munkáját. 
Ez a pont a jövőben is megmarad, mert hiszem, 
hogy ez a város tartogat még mélységeket és 
magasságokat mindannyiunk számára. Ígérem, 
hogy Önök a jövőben sem fognak lemaradni 
erről a felfedezésről!

2,6 milliárd forintos támogatással 
megújulhat a Ciszterci Szent István 
Gimnázium. Az intézmény ebben 
az évben kétszázmillió, majd 2018-
ban és 2019-ben 1,2-1,2 milliárd 
forintot kap a beruházás megva-
lósítására. Megújul a tornaterem, 
új menzahelyiséget alakítanak ki, 
amely a tornacsarnok lelátójával 
egybenyitható lesz, így multifunkci-
onális lehetőségeket kínál a rendez-

vényekhez. De olyan fejlesztéseket 
is terveznek, melyeknek köszönhe-
tően több kiscsoportos oktatásra 
alkalmas helyiség is szolgálhatja az 
intézményt. 
A döntés összefügg azzal, hogy a 
ciszterci rend 2019-ben ünnepli 
kilencszázadik évfordulóját. Az 
iskolán kívül a Ciszterci templom 
is megújul, ez százhetvenmillió 
forintból valósul meg.

Jó lehetőség fiatal 
vállalkozóknak

Vállalkozz, Magyarország! mottóval indítanak 
képzési programot pályakezdő vagy álláskereső 
fiatalok számára a közép-dunántúli régióban. A 
képzést sikeresen teljesítők akár hárommillió 
forint támogatást is kaphatnak saját vállalko-
zásuk elindításához.

A program a régióban élő 18-30 
év közötti, legalább egy hónapja 
regisztrált álláskereső fiatalok 
számára kínál lehetőséget saját vál-
lalkozásuk elindításához és üzleti 
tervük kialakításához. Kétszázhúsz 
személy számára biztosítanak kép-
zést, és százharminc új vállalkozás 
létrehozását támogatják. A képzést 
eredményesen teljesítők, akik jóvá-
hagyott üzleti tervvel rendelkeznek 
és kellően motiváltak, minimum 
kettő, maximum hárommillió forint 
vissza nem térítendő támogatásra 
pályázhatnak, hogy fedezni tudják 
a vállalkozásindítás költségeit.
A jelentkezéseket folyamatosan 
fogadják a program hivatalos web-
oldalán, a vallalkozzmagyarorszag.
hu/kozepdunantul/ portálon. A 
regisztrációt követően a mentorok 
felveszik a kapcsolatot a jelentke-
zőkkel.

Forrás: ÖKK
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Székesfehérvár ma is Szent István városa

Királyok között a megnyitó forgatagában

A város fényeit Debrecen és Fehérvár polgármestere közösen kapcsolta fel

A belváros épületein megelevenedett a múlt

A látványos fényshow az országalmától indult, majd a Fő utcán folytatódott

az oldalPárt SzerkeSztette: láSzló-takácS kriSztina

Néhány éve még alig ismertük Székesfehérvár 
központi szerepét a középkorban, azt, hogy év-
századokig volt királyaink székhelye, itt éltek, 
haltak, uralkodtak, országot teremtettek az 
Árpád-háziak. Most viszont már a legkisebbek 
is tudják mindezt, és turisták ezrei zarándo-
kolnak hozzánk augusztusban, hogy velünk 
együtt ünnepeljenek, összekötve ezzel múltat 
és jelent, egyfajta közös térbe helyezkedve 
mindazzal, amit Fehérvár jelent. Beszámo-
lónkban összefoglaljuk a Királyi Napok eddigi 
eseményeit, melynek csúcspontja augusztus 
20-án lesz.

Mielőtt felgyúltak a fények

Gombostűt sem lehetett leejteni a 
belvárosban augusztus 11-én este. 
A városháza előtt csupán a királya-
inkról mintázott óriásbábok kaptak 
hangsúlyos megvilágítást – így vette 
kezdetét az idei Királyi Napok. A 
megnyitón Blaskó Péter színmű-
vész mutatta be a közönségnek az 
óriásbábok családját Géza fejede-
lemtől III. Béláig, majd a Hermann 
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László Kamarazenekar kíséretében 
a Szent Efrém Férfikar különleges, 
középkori hangzásvilágával röpítet-
te a nézőket a múltba. 

„Szeretnénk a Királyi Napok ren-
dezvénysorozatával évről évre 
bizonyítani azt, hogy lehet egyszerre 

a történelmet tisztelni, az értéke-
ket átadni, és közben egy modern 
városban élni. Azért lehet, mert az 
emberek mosolyogva eljönnek, hogy 

ezeket az értékeket magukba szívják, 
és úgy mennek tovább, hogy jól érzik 
magukat a barátokkal, ismerősökkel, 
családtagokkal.” – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Cser-Palkovics András 
polgármester. 
Az ünnepség díszvendége Papp 
László, Debrecen polgármestere 
volt, aki Debrecen és Székesfehér-
vár kapcsolatáról, történelmi je-
lentőségről beszélt: „Mindkét város, 
Debrecen és Fehérvár is fontos szere-
pet töltött be az ország történelmében, 
hiszen Fehérvár a királyok városaként 
évszázadokon keresztül volt az ország 

fővárosa, míg Debrecen 1848-49-ben, 
a szabadságharc időszakában, majd a 
második világháború végén, 1944-
45-ben töltötte be az ország fővárosa 
szerepét. Közös az is, hogy mindkét 
város polgárai büszkék történelmi 
hagyományaikra.” 
A megnyitó végén az ünnepi fények 
és a Fény utca elindításával kezde-
tét vette a királyi fesztivál.

Magyarságunk tartóoszlopai

Egykori uralkodóink és család-
tagjaik, rangos egyházi és világi 
személyek földi maradványait rejti 

az Osszárium a székesfehérvári 
Nemzeti Emlékhelyen. A hagyomá-
nyokhoz híven idén is megnyitot-
ták a sírkamrát.
„Az Osszárium szent hely, ahová 
véres és dicsőséges századaink 
királyainak csontjait, porladó testük 
maradványait gyűjtötték össze a 
muzeológusok. Ahogyan a csontok 
az emberi test tartóoszlopai, úgy 
uralkodóink jelképesen – az állama-
lapító Szent István király és III. Béla 
király is, akinek emlékét megidézzük 
ezen az ünnepi héten – nemzeti 
múltunk, magyarságunk, európai-
ságunk tartóoszlopai.” – fogalma-
zott a megnyitón Vargha Tamás 
honvédelmi miniszterhelyettes, 
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője. Ezután a Nemzeti 
Emlékhely sírkamrájában egy-egy 
szál virággal tisztelegtek az ese-
ményen megjelentek királyaink 
emléke előtt.

Mária oltalmáért, Szent István 
pártfogásáért

A Székesfehérvári Püspökség évről 
évre nagyszabású ünnepségeket 
rendez első, szent királyunkra 
emlékezve, többek között az 
országfelajánlás napján, augusztus 
14-én is, amely idén különleges 
eseménnyel is kiegészült. A hétfői 
fogadalmi ünnepen a Püspöki 
Palotából – számos székesfehérvári 
család, lovagrendek, a vitézi rend 
és cserkészcsapatok jelenlétében – 
a magyar szent család (Szent István 

király, Boldog Gizella és Szent Imre 
herceg) ereklyéi mellett a Bashar 
Matti Warda erbili káld érsek 
által küldött ajándékkeresztet is 
ünnepélyes keretek között, körme-
netben vitték át a székesegyházba, 
ahol a rendkívüli esemény kapcsán 
minden üldözést szenvedett csalá-
dért is imádkoztak. 
Spányi Antal megyés püspök a 
szentmisén arról a hitről beszélt, 
amely áldássá válik akkor is, ha 
a célhoz vezető út során nehéz-
ségeket hordozunk: „Szent István 
királynak hosszú uralkodása alatt 
folytonosan küzdelmekbe kellett 
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Körmenetben indultak a püspökség épületétől a székesegyházig a fogadalmi szentmisére

Uralkodóink földi maradványait rejti a Nemzeti Emlékhely. Az Osszáriumot minden év augusz-
tusában megkoszorúzzák.

A Királyi Napok idején, augusztus 20-ig minden nap reggel kilenc és este nyolc óra között 
ingyenesen látogatható a magyar uralkodóink földi maradványait rejtő csontkamra. Rácz 
Piroska antropológus szakvezetésével pedig a 20-i hétvégén mindkét napon 15 órától nézhetik 
meg az érdeklődők az Osszáriumot.

Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella ereklyéit az Egyházmegyei Múzeum őrzi, de minden 
évben augusztus 14-én jelen vannak a fogadalmi szentmisén

A megyés főpásztor évente megújítja szent királyunk fogadalmát a szent család ereklyéinek 
jelenlétében
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bonyolódnia, folytonosan csapások 
elviselésében kellett helytállnia, a 
keresztek soha el nem múltak az 
életéből. A szenvedéseket hordozva, 
Krisztust követve kellett a királyi 
méltóságot gyakorolnia. S amikor 
elérkezett élete végére – talán Imre 
herceg sírjánál – Máriának ajánlott 
bennünket. Nem a gyengék gesztusá-
val, nem az erőtlenek tehetetlenségé-
vel, nem eszköztelen kétségbeesésé-

ben tette mindezt, hanem a hitben élő 
ember tudatosságával. A felajánlás 
gesztusában benne volt az örök élet 
hite, a hit, amely arról szól, hogy aki 
magát Istennek átadja, azt az Isten 
megáldja.” 
Az ünnepi liturgiában – a Szent 
István-i hagyományhoz hűen – a fő-
pásztor a Magyarok Nagyasszonya 
pártfogását, közbenjárását kérte az 

egész magyar népért. Imádkozott 
minden magyar emberért, hatá-
rokon innen és túl, hívőkért, nem 
hívőkért egyaránt.

Otthonra lelt a lerombolt temp-
lom keresztje

A fogadalmi szentmisét a hagyomá-
nyok újraélése mellett egy aktuális 
esemény is különlegessé tette: egy, 

az ISIS katonái elpusztított iraki 
templom keresztjét helyezték el a 
székesegyház altemplomában. A 
keresztet a közelmúltban kapta 
ajándékba a megyés püspök, aki 
folyamatosan figyelemmel kíséri 
az arab országokban üldöztetést 
szenvedő keresztények sorsát. A 
fogadalmi szentmise imádsága 
értük is szólt.

Nagyboldogasszony napja

Augusztus 15. különlegesen fontos 
dátum a magyar történelemben. 
Nagyboldogasszony napjához, 
Szűz Mária mennybemenetelének 
ünnepéhez kapcsolódtak a közép-
kori Fehérváron a törvénykező 
napok. Uralkodása idején István 
király augusztus 15-ét, Nagyboldog- 
asszony napját tekintette kiemelt 

ünnepnek: ezen a napon tartott 
törvénylátó napot a Fehérvárra ösz-
szehívott királyi tanáccsal. Halála 
is erre a dátumra tehető. Nagybol-
dogasszony napja tehát egyrészről 
a Katolikus Egyház egyik legna-
gyobb ünnepe, másrészről a királyi 
város egyik mérföldköve. Nagy-
boldogasszony napját püspöki 
szentmisével ünnepelték a székes-
egyházban.
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„Teste Fehérvárott nyugszik”

III. Béla és Antiókhiai Anna földi maradványai nemzeti ereklyék 

A megnyitót nagy érdeklődés kísérte

A koronázási jelvények III. Béla uralkodói nagyságának bizonyítékai

Vakler lajoS

Cser-Palkovics András polgármester és Kul-
csár Mihály, a Szent István Király Múzeum 
igazgatója nyitották meg azt a tárlatot, 
mely III. Béla emlékére született, akinek 
vezetésével Magyarország elismert közép-
hatalommá fejlődött, és egyik legsikeresebb 
korszakát élte a XII. században.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében kiemelte a 
tárlat jelentőségét a királyi város 
megítélésében: „Mindannyian 
pontosan érezzük ennek a kiállítás-
nak a szimbolikáját és jelentőségét. 
Olyan tárlatot nyithatunk meg ma 
Székesfehérváron, amire méltán 
lehetünk büszkék, és amit méltán 
mutathatunk meg azoknak, akik 
fehérvári, Fejér megyei lakosként 
vagy messzebbről ideérkező érdeklő-
dőként meg fogják tekinteni.” 
Szabados György történész, a 
kiállítás kurátora szerint ez a 
tárlat Székesfehérvár történelmi 
identitásának kiemelten fontos 
része: „Ez a kiállítás azért is fontos 
minden korosztály számára, mert 
III. Béla székesfehérvári jelenség. 
Székesfehérvár pedig nemcsak a szé-
kesfehérváriaké, ezért nemzeti iden-
titásunk egyik nagyon fontos része 
III. Béla öröksége. Teste Fehérvárott 
nyugszik – ez a kiállítás címe. Ezt 
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egyébként nagyon sok királyról el 
lehet mondani, hiszen javarészt ide 
temetkeztek Árpád-házi királyaink, 
ez volt a korai magyar állam köz-
pontja, fővárosa. Az, hogy előkerült 
nyughelyük, azért is nagyon fontos, 
mert III. Béla és első felesége, 
Antiókhiai Anna az egyedüli királyi 
pár az Árpád-korból, akiket személy 
szerint lehetett azonosítani. Ők 
személyes közelségbe hozhatók: nem 
a történelemkönyv egy lélektelen 
betűsora, hanem hús-vér emberpár 
voltak, akik itt éltek közöttünk 
nyolcszáz évvel ezelőtt.”
III. Béla története minden 
szempontból különleges. Az 

1160-as évek elejétől a bizánci-
ak többször is beleavatkoztak 
a magyar belpolitikába, így a 
magyar-bizánci közeledés egyik 
fontos momentumaként tartjuk 
számon III. István öccsének, 

Bélának a bizánci udvarba 
kerülését. Manuel császárnak 
az 1163-ban Bizáncba érkezett 
tizenöt éves ifjúval komoly tervei 
voltak: Mária nevezetű leánya és 
az Alexiosz nevet felvett Béla há-
zasságkötésével a magyar-bizánci 
szövetség megerősödését kívánta 
elérni. Miután Manuelnek sike-
rült megszereznie a dalmát és 
szerémségi területeket, a továb-
biakban teljes érdektelenséget 
mutatott a magyar ügyek iránt, 
amihez hozzájárult az a tény is, 
hogy második feleségével, An-
tiókhiai Máriával kötött házas-
ságából végre fia született, akit 

nyomban meg is tett utódjául. 
A néhány évvel korábban még 
fényes bizánci jövő előtt álló Béla 
hirtelen mellőzötté vált az ud-
varban. Amikor 1172-ben bátyja 
meghalt, III. Béla néven magyar 
királlyá koronázták. Uralkodása 
konszolidációt hozott az ország-
ban, melynek köszönhetően a 
Magyar Királyság középhata-

lommá fejlődött. Huszonnégy 
éven át tartó uralkodása alatt III. 
Béla helyreállította a pápával a 
korábban megromlott viszonyt, 
sikerrel járó területnövelő po-
litikát folytatott, megszervezte 
az oklevélkiadással foglalkozó 
királyi kancelláriát, s ezzel az 
írásbeliség nagyobb jelentőséget 
kapott.
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A díjazottak

Arató Antal, Burján Zsigmond, 
Branczeiz Zsuzsa, Busics György, 
Csitáry-Hock Tamás, Csutiné Schleer 
Erzsébet, Gärtner Petra, Hady Niko-
lett, Kosztics László, Kozma Ágnes, 
Kováts György, Kováts Györgyné 
Újvári Éva, László Zsolt, Saitos Lajos, 
Sebők Melinda, Somos Ákos, Ujházi 
János, Vakler Lajos, Végváry Beatrix 
valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus 
és a Szent György Kórház énekkara. 
A díjazottak mellett polgármesteri 
támogatást kap ösztöndíjként Juhász 
Anna Mária, Kusler Ágnes és Merk 
Márta is.

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 • 
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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

Deák Dénes-díjat kapott a kardiológus

A díjazottak a Bory-vár udvarán

Szabó Petra

Szerdán délután a Bory-várban adták át 
a Lánczos–Szekfű-ösztöndíjakat, a Deák 
Dénes-ösztöndíjat és a Deák Dénes-díjat. A 
Lánczos–Szekfű-ösztöndíjat az alapítvány 
kuratóriuma minden évben azoknak ítéli a 
hozzá járó anyagi támogatással együtt, akik 
az oktatás, a tudomány, a művészet illetve a 
társadalompolitika terén munkálkodnak.

Immár hagyomány, hogy a Királyi 
Napok rendezvénysorozat kereté-
ben adják át a támogatásokat és 
elismeréseket. Ezek a díjak a város 
szellemi és kulturális életének 
részei. 
Idén a Deák Dénes-díjat Altorjay 
András kapta. A kardiológust a 
Deák Dénes Alapítvány kurató-
riuma nem szakmai munkájáért, 
hanem a város kulturális életében 
végzett példát adó tevékenysége, 
művészetpártoló munkássága 
elismeréseként díjazta. Altorjay 
András egyetemi évei alatt ked-
velte meg a művészeteket, azóta 
jelentős gyűjteményre tett szert, 
amit kiállításon már bemutatott a 
fehérváriaknak. 
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Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely
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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

III. Béla, magyar király
Antiochiai Anna, Béla felesége

Manuel, bizánci császár
Bán� Lukács, esztergomi érsek

Anonymus
István, kalocsai érsek

Koronázó püspökök
Eufrozina – anyakirályné, II. Géza özvegye

Napbaöltözött Asszony

HIRTLING ISTVÁN
TROKÁN NÓRA
TROKÁN PÉTER
SÁGHY TAMÁS
BLASKÓ PÉTER, a Nemzet Színésze
MIHÁLYI GYŐZŐ
EGYED ATTILA, LÁBODI ÁDÁM
ZÁVODSZKY NOÉMI
KISS DIÁNA MAGDOLNA

Dramaturg    MATUZ JÁNOS
Díszlettervező    SZENDRÉNYI ÉVA

Zeneszerző
Jelmeztervező

SZIRTES EDINA
KOVÁCS YVETTE ALIDA

Rendező  SZIKORA JÁNOS

A Deák Dénes Alapítvány ösztöndí-
ját Gärtner Petra művészettörténész 
kapta, aki Aba-Novák Vilmos falké-
peinek kutatása témájában pályázott. 

A Lánczos Kornél–Szegfű Gyula 
Ösztöndíj Alapítvány idén 
rekordszámú díjat osztott ki. 
Összesen huszonegy, az oktatás, 

a tudomány, a művészet illetve a 
társadalompolitika terén mun-
kálkodót támogattak. A pályázók 
között van, aki irodalmi filmfor-
gatókönyv elkészítésére pályá-
zott, de portrékötet illetve cigány 
életképek megformázásához is 
kértek támogatást, sőt verseskö-
tet, CD-felvétel és tanulmányok 
is készülnek az ösztöndíjak 
révén.
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Huszonkét év alatt százötvenöt 
együttes vendégeskedett Székes-
fehérváron. Hatvankét országból 
mintegy ötezer-egyszáz szereplő vett 
részt eddig a nemzetközi néptáncfesz-
tiválon.

Szívbe zárt ritmusok, káprázatos táncok

A táncos napok első programja a több mint száz gyermek részvételével első alkalommal megrendezett Fehérvári Gyermeknéptáncgála volt

Folkvarázs kicsiben és nagyban – előkerültek az okostelefonok

Látványos, színes utcatánc a felvonuláson

látrányi Viktória

A tánc, a dal, a ritmus egységes nyelvet 
alkottak ezen a héten, ami összehozta a világot. 
A folkvarázs ismét beköltözött a városba, és 
sokunk szívébe. Elképesztő előadásoknak 
lehettünk részesei a Királyi Napok Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon immár huszonkettedik 
alkalommal. Közelebb kerülhettünk egymáshoz, 
megízlelhettük más népek kultúráját, vagy ép-
pen jobban megismerhettük saját szokásainkat.

Idén Bosznia-Hercegovinából, 
Finnországból, Grúziából, Kínából, 
Mallorcáról, Szibériából és Török-
országból érkeztek csoportok. A 
nyitógálán is ők léptek fel vasár-
nap, kiegészülve az Alba Regia 
Táncegyüttes felnőtt csoportjával. 
A hagyományokhoz hűen ezúttal 
is utcatánc – vagy divatos nevén 
flashmob – indította a fesztivált. A 
belváros több pontján mutatkoz-
tak be a csoportok, három perces 
ízelítőt adtak táncaikból, igazi 
fesztiválhangulatot teremtve. Volt, 
ahol meg is táncoltatták a résztve-
vőket. Mindenütt vastaps és óriási 
érdeklődés kísérte a produkciókat. 
Így haladt el a tömeg a nyitógála 
helyszínéhez, a Zichy színpad-
hoz, ahol egy szenzációs estének 
lehettünk részesei. Majoros Andor 
fesztiváligazgató kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy az eredetileg meg-
hívott együttesek közül néhányan 
végül nem tudtak eljönni, sikerült 

ugyanakkor más fellépőket találni. 
Hét nemzet táncosai és zenészei 
valamint a házigazda ezekben a na-
pokban belakta a belváros minden 
zugát, hiszen utcatánc, térzene, 
gyermekfoglalkoztatók, bemutatók 
és táncházi esték színesítették a 
palettát. 
Az első táncházi estén megismer-
tették a látogatókat a folk-jam fo-
galmával: „A megszokott folkestektől 
eltérő program a nyitóeste, hiszen itt 
nem egy-egy táncegyüttes mutatkozik 
be önállóan műsorral, táncoltatással, 
gasztronómiával, hanem megkértük 
a vendégcsoportokat, hogy próbálják 

meg egy kicsit kötetlenebbül, lazábban, 
azaz jamszerűen bemutatni, hogy hogy 
mulatnak ők otthon, saját körükben.” 
– mondta el Majoros Andor. 

A világ körüli folkutazás csü-
törtökön zárul. Este fél hétkor 
indul a hagyományos felvonulás 
a nemzetközi résztvevőkkel a 
Táncháztól, majd húsz órakor 
zárógála lesz a Zichy színpadon, 
amit a Fehérvár Televízió élőben 
közvetít.
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Nézze meg a Székesfehérvári Királyi Napok eseményeinek összefoglalóját,  a nyitógála 
felvételét és kisfilmjeinket a Fehérvár Médiacentrum youtube-csatornáján! Keresse 
képgalériáinkat az fmc.hu oldalon és a város honlapján!

Megtelt a belváros, az érdeklődés óriási 

A szibériai csoport káprázatos bemutatója 

Kínai klasszikus táncokat, néptáncokat is megismerhettünk a Henan tartományból érkezett 
táncegyesület tolmácsolásában

Folk-jam – önfeledt, könnyed és szórakoztató Pörgő szoknyák és pergő ritmusok
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A táncosok vasárnap felavatták a megújult helyiséget

Szabó Petra

Megújult a Táncház egyik közösségi tere. A 
fészerben új konyha és igényes, hangulatos 
környezet várja a hazaiakon kívül a nemzetközi 
néptáncfesztivál fellépőit is a héten.

Vasárnap tócsnit reggeliztek a 
táncházasok, a fészer konyhájában 
sült a finomság. Vastagon került 
rá tejföl, sajt is. Ugyanis most már 
bármi sülhet a konyhában, a közös-
ségi tér főzőhelyisége teljes körű 
felújításon esett át: új bútorok és 
gépek, konyhai eszközök kerültek Amit kínálunk:

• versenyképes fizetés 
bruttó 150 000–185 000 Ft,

• átlagon felüli műszakpótlék: 
20% délután, 60% éjszaka,

• jelenlétösztönző: 
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),

• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén: 

bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap 

dolgozója (negyedévente bruttó 10 000 Ft),
• élet- és balesetbiztosítás.

Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat 

a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ
munkatársakat keresünk. 

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Megújult a fészer
a sarokba a táncosok örömére. 
Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően valósulhatott meg a 
fejlesztés. 
Az udvarnak közösségteremtő ereje 
van. Mint megtudtuk, akinek köze 
van a Táncházhoz, biztosan van 
„fészerbulis” emléke. A nádtető 
egyelőre maradt a régi, de már ez 
sem az igazi, így tervben van a csere. 
Jövőre tervezik a fészer tetejének 
megújítását, illetve az Alba Regia 
Táncegyüttes fiú tagjainak bevonásá-
val a kopott betonudvar olyan réteget 
kap, mely alkalmas lesz a táncolásra.

Tradicionális dallamokkal ismerkedhettünk

Királyi játéktér a Mátyás-emlékműnél Grúziából érkezett a Mangi táncsoport. Viseletük igazi gyöngyszem.
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Sirpa Ihanus kiállítása a Pelikán Galériában

A mindig mosolygós alkotó, Sirpa Ihanus

A tárlat megnyitóján a százéves finn államról és a Fehérvár és Kemi közötti hatvanéves testvérvárosi kapcsolatról is megemlékezett Róth Péter 
alpolgármester

Vakler lajoS

A Pelikán Galériában nyílt meg Sirpa Ihanus 
finn-magyar képzőművész kiállítása. A tárlatot 
Maria Silvennoinen, a FinnAgora kulturális 
menedzsere köszöntötte, az alkotót Ari Kupsus, 
a kiállítás kurátora mutatta be a résztvevőknek.

Róth Péter alpolgármester köszön-
tőjében a százéves független finn 
állam és a Székesfehérvár és Kemi 
közötti hatvanéves testvérvárosi 
kapcsolat előtt tisztelgett: „Ebben 
az évben arra is emlékezünk, hogy 
száz éve született meg Finnország, és 
hatvan éve írta alá Székesfehérvár és 
Kemi a testvérvárosi megállapodást. 
Ezért ebben az évben megemlékezünk 
erről is, illetve a Királyi Napok kereté-
ben nyitjuk meg ezt a kiállítást.” 
Sirpa Ihanus 1985. óta él Magyar-
országon. Művészetében a finn 
gyökereket a fények használatában, 
a színvilágban, a fehér, a kék, a 
szürke árnyalatainak tobzódásában 
és a finn kultúrára jellemző egysze-
rű esztétikumban lehet megfigyelni 
– emelte ki Szűcs Erzsébet művé-
szettörténész elemzésében: „Eleve 
van egy bizonyos elfogultságunk a 
finn művészet iránt, főként a képző- és 
iparművészet területén. Sirpa Ihanus 
finn-magyar szobrász, gondolkodásá-
ban a tiszta, az anyaghoz, a szerke-
zethez, az elvont formákhoz történő 
ragaszkodás jelenik meg. Ezen a kiál-
lításon is az elvont formák jellemzik 
munkáit. A mozdulatokat összefoglaló 
módon láttatja, melyek egy tánc, egy 
emlékező gondolat jegyében születtek. 
Fontos történések esszenciája, filozófi-
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Finnország százéves

ai tartalom nyújt látogatói élményt. 
A gondolatot próbálja a legsűrűbb 
formában megjeleníteni az anyag-
ban. Tanulságos ez a kiállítás azért 
is, mert egy absztrakt alkotásokból 
álló sorozatot mutat be a szobrászati 
munkákban, míg a merített papírnál 
fémszerű anyagokat használ. Nagyon 
kevés színnel, vonallal teremt vagy 
old fel feszültséget a szép, anyagszerű 
alkotásokban.”
A szobrász-papírművész Ihanus 
absztrakt és egyszerre élő módon 
közelít a művészethez, természetes 
anyagokhoz nyúlva teremt modern 
alkotásokat, például papírból és 
fémből. Munkái valamiféle ősi 
hangulatot, szakralitást is kép-
viselnek, látva az ezüst és arany 
színek megjelenését, ami a korábbi 
ikonfestészetéhez köthető. Művei- 
ben harminc év hozadékát hozta 
el nekünk Székesfehérvárra: „A 
fém kisplasztikák és a merített papír 
nem ütközik egymással művészeti 
szempontból, mert izgalmas, hogy 
ugyanazt a témát lehet kidolgozni 
különböző anyagban, teljesen más 
végeredménnyel. Ugyanazokkal a mo-
tívumrendszerekkel dolgozom minden 
munkámban. A pályafutásom elejétől 
készítek papírt és bronz szobrokat is. 
Számomra ez adja a teljességet.”
A kiállított munkák saját készítésű 
merített papírokra készültek, me-
lyekre a művész akril- és pasztell-
technikával dolgozott. Ezek a tárlat 
bronz szobrai között láthatók.
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dáVid renáta 

Fehérváron a reformáció nagykönyve

A nagykönyvet a Jávor Ottó téren, az Evangélikus templom mellett állították fel

A Reformáció nagykönyve Kaposvárról érkezett Székesfehérvárra, és tizenkét oldalon keresztül 
mutatja be a híveknek, miként van jelen Krisztus a történelemben

Székesfehérvárra érkezett a reformáció nagy-
könyve, mely az evangélikus templom előtt 
lapozható formában eleveníti meg az ötszáz 
éves reformáció történetét.

Izgalmas utazásra hívják az érdek-
lődőket, hogy együtt fedezzék fel 
az elmúlt fél évezred örökségét, 
és együtt kereshessenek választ 
arra, mit jelent ma az a folyamat, 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

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

• Széchenyi u. 36. szám alatt 55 m2 helyiség;

• Prohászka úton (552 hrsz. alatt) 5 m2 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: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

be
think
innovate

•  CNC-GÉPKEZELŐ ÉS POLIURETÁN ÖNTŐ 
•  CNC-GÉPKEZELŐ
•  RAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ

•  GYÁRTÓSORI DOLGOZÓ
•  GYÁRTÓSORI DOLGOZÓ - FESTŐ
•  HEGESZTŐ

Amit ajánlunk:
VERSENYKÉPES ALAPFIZETÉS ∣ HAVI BRUTTÓ 35 000 FT CA FE TÉRIA ∣ 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 LŐ-
DÉSI LE HE  TŐSÉG ∣ CÉGES RENDEZVÉNYEK ∣ CÉGES BUSZOK ∣ MUN  KARUHA ∣ 
KONDITEREM, SQUASH PÁLYA

Jelentkezz hozzánk az alábbi munkakörökbe:

Lételemünk a víz
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. • Tel.: 22/801-801  

• E-mail: hr_gmh@grundfos.com • Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15.

További információk és jelentkezés a www.grundfos.hu oldalon.

mely egykor egy kilencvenöt tételt 
tartalmazó papírdarabbal indult el 
1517-ben. Az óriáskönyv tizenkét 
oldalon mutatja be az Evangélikus 
Egyház és a reformáció történetét. 
„Számomra a reformáció éppen azt 
a hírt adja, hogy Isten beleavatkozik 
a mi világunkba, hogy a halódófél-
ben lévőket is életre tudja kelteni, és 
reménységet tud akkor is adni, amikor 
az emberek elveszítik a reménységüket, 
számomra a reformáció egyik fő mon-

danivalója, hogy Isten jelen van ebben 
a világunkban.” – emelte ki Bencze 
András evangélikus lelkész. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester a város egyik legfontosabb 
programjának nevezte a reformáció 
emlékéve köré szervezett eseményt, 
ahol a reformáció nagykönyvébe la-
pozhatnak bele az érdeklődők: „Egy 
több mint ezeréves város életében ez 
az ötszáz év nagyon jelentős időszak, 

nagyon sok közösségi elemet, élményt 
adott a város egészéhez a reformáció 
itt Székesfehérváron. Ez egy katolikus 
város, de régóta laknak itt protes-
tánsok, és ezek a közösségek nagyon 
összetartók, ápolják saját értékeiket, 
hagyományaikat, különösen Fehérvár 
keresztény hagyományait.”
A nagykönyvet egy hónapig lapoz-
gathatjuk az evangélikus templom-
nál.
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„Feltámadnak a bűnösök, s számot adnak”

Gőzerővel próbálnak a szertartásjáték alkotói

Az előadást Drahos Béla vezényelte

Hamarosan újra megtelik a színpad és a nézőtér: pénteken és szombaton mutatják be a Koro-
názási Szertartásjátékot

Verdi gyászmiséjének fensége emelte a Királyi Napok rangját A művészek előadását vastapssal hálálta meg a közönség

Vakler lajoS

látrányi Viktória

A Királyi Napok hagyományaihoz hűen, a 
Musica Sacra ismét világsztárokat hozott 
Székesfehérvárra. Drahos Béla vezényletével 
Giuseppe Verdi gigantikus gyászmiséje, a 
Requiem dallamai csendültek fel a Nemzeti 
Emlékhely színpadán.

Akik meghallgatták Verdi monu-
mentális alkotását, emelkedett és ér-
zelmekkel teli estén mélyülhettek el 
művének nagyívű tolmácsolásában. 

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán 
és II. (Vak) Béla után idén az Árpád-ház egyik 
legfényesebb uralkodója, III. Béla koronázási 
szertartását és életét viszi színre Szikora János 
rendező Székesfehérváron. Az idei Koronázási 
Szertartásjáték az egykori koronázótemp-
lom helyén felépített grandiózus szabadtéri 
színpadon augusztus 18-án és 19-én látható. A 
próbák már nagy lendülettel folynak.

Folyamatosan próbálnak a szabad-
téri színpadon a szertartásjátékban 
közreműködő alkotók, színészek. 
Feszített tempóban folyik a mun-
ka, hiszen közeleg a bemutató. 
Esténként rengeteg szempár kíséri 
figyelemmel a próbákat, 
nagy az érdeklődés, kíváncsiak a 
fehérváriak a kulisszatitkokra. 
Mihályi Győző a kezdetek óta 
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÚSZÓMESTER

• 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!

Megtapasztalhatták zsenialitását, 
messzire hangzó, zengő hitét ember-
ben-istenben. „Világ terhe, minden ott 
van. Ítéletre felrovottan… Könnyel árad 
ama nagy nap. Feltámadnak a bűnösök, 
s számot adnak.” – gondolkodhattunk 
el a szövegben rejlő mélységekben, 
s meggyőződhettünk arról is, hogy 
Verdi hét tételének egyszerűsége, 
megrendítő emelkedettsége, tiszta 
harmóniája ismét a Királyi Napok 
kivételes pillanataivá emelte a Musi-
ca Sacra estéjét.

résztvevője a grandiózus produk-
ciónak. „A legkedvesebb számomra 
az első, Szent Istvánról szóló szertar-
tásjáték volt. Páratlan élményt adott, 
hiszen számos szabadtéri darabban 
vettem már részt, ez mégis egészen új 
lehetőség volt számomra. Életemben 
először éltem át azt a nagyon külön-
leges érzést, hogy milyen egy valósá-
gos emlékhelyen játszani: a színpad 
konkrétan ott áll, ahol ezek a dolgok 
megtörténtek. A Koronázási Szertar-
tásjátékot csak Székesfehérváron, és a 
városon belül is csak ezen a helyszínen 
szabad megrendezni, ugyanis a hely 
szelleme teljes mértékben magával tud 
ragadni abban a pillanatban, amikor 
tudatosul, hogy itt található alattunk a 
történelmünk egy darabja.” – mondta 
el lapunknak a színművész, aki 
idén a III. Bélát megkoronázó Ist-
ván kalocsai püspököt alakítja. 
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18. Aranybulla Művészeti Napok

Öreghegyi Közösségi Ház
Az első napon 18 órától képzőművészeti 
kiállítás nyílik, majd 20 órától koncert 
lesz Nyáresti vigadalom másképp 
címmel, Buch Tiborral és Éliás Gyula 
Jr-ral. 26-án 20 órától Deák Bill Gyula 
és zenekara lép fel.

Művészeti Napok és Öreghegyi Mulatság
Programok augusztus 18-tól 27-ig

Szabó Petra

GyereKi! Fesztivál

A Barátság mozi műsora

Látogatható kiállítások

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

Augusztus 18.
Péntek esti hangtárlat
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Marco Bianchi zongorakoncertje.

Titkos túra
21 óra, találkozó: Országalma
Fáklyás esti városnézés. Regisztráció és jegyvá-
sárlás: Tourinform Iroda.

Augusztus 19.
Romantikus vártúra
10 óra, találkozó: Országalma
Kisvonatos Bory-vár-látogatás. Az idegenvezető 
egyúttal a városról is elmeséli mindazt, amit 
tudni érdemes, majd a várban is végigkalauzol-
ja a csoportot.

Királytúra
16 óra, találkozó: Országalma
Kiderül, mit őriz emlékeiből ma az egykori 
koronázóváros. Regisztráció és jegyvásárlás: 
Tourinform Iroda.

Swing és revü – Kalandozás a múlt század első 
évtizedeiben
19.30, Zichy liget
Fenyő Iván, Gájer Bálint, Koós Réka műsora. 
Zenei vezető: Csóka Péter, rendező: Szakál 
Attila.

Augusztus 20.
Kenyérszentelés
15 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az új kenyér ünnepe.

Augusztus 21.
Ultimate frizbi-edzés
18 óra, First Field
Az edzésekre nemtől és tapasztalattól függetle-
nül lehet jelentkezni.

Bor, mámor, szerelem
Augusztus 22. és 23. 19 óra, Fekete-
hegy-szárazréti Közösségi Központ
Kis esti operettkoktél a Vörösmarty 
Színház tagjaitól. A Kultúrudvar szabadtéri 
színpadán Füredi Niki, Váradi Eszter Sára, 
Závodszky Noémi, Buch Tibor, Keller 
János, Tűzkő Sándor, Juhász Illés, Horváth 
Elemér és Horváth Péter szórakoztatják a 
közönséget. A jegyelővétellel kapcsolat-
ban a 22 313 028-as telefonszámon lehet 
érdeklődni.
Augusztus 26-án, szombaton a tavalyi 
sikeres rendezvényhez hasonlóan idén is 
fellép a 100 Tagú Cigányzenekar. A 17 óra-
kor kezdődő koncertre a belépés díjtalan, 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Augusztus 23.
Csi Gabi ga versfelolvasóest
17 óra, Zserbó Kávéház és Cukrászda
A verseket elmondja: Varga Gabi.

Augusztus 25.
Birminghami képzőművészeti kiállítás
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Új tárlat amerikai testvérvárosunkból.

Kisvárosi gyilkosok
Augusztus 21. 18 óra, augusztus 22. 20 óra
Feliratos dán fekete komédia.

Bébibumm
Augusztus 21. 20 óra, augusztus 25. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Elválaszthatatlanok
Augusztus 22. és 24. 18 óra
Feliratos olasz dráma.

Atomszőke
Augusztus 23. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai akcióthriller.

Swingerklub
Augusztus 23. és 25. 20 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték.

Testről és lélekről
Augusztus 24. 20 óra
Magyar játékfilm.

Gemenc – Az árterek világa
Augusztus 26. 16 óra
Magyar természetfilm.

Ötven tavasz
Augusztus 26. 18 óra
Francia feliratos romantikus vígjáték.

Kincsem
Augusztus 26. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Pompeji – Élet és halál a Vezúv árnyé-
kában
Gorsium Régészeti Park
A Vezúv kitörése miatt 79-ben a város 
néhány óra alatt eltűnt a föld színéről, 
több méter vastagságban temette be 
a vulkáni hamu. A 16. század végén 
véletlenül, a Sarno folyó szabályozási 
munkálatai közben leltek rá az első 
falmaradványokra. A hivatalos ásatások 
1748-ban kezdődtek el. Megtekinthető: 
augusztus 20-ig.

Sirpa Ihanus képzőművész kiállítása
Pelikán Galéria
A finn-magyar szobrászművész tárlata 
megtekinthető szeptember 1-ig.

Fény és félhomály
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Válogatás a 2016-17-es tanév múzeum-
pedagógiai foglalkozásain készült mű-
vekből. Megtekinthető szeptember 3-ig.

Árnyjátékok
A Szabadművelődés Háza
Móder Rezső, Páhi Péter és Várnai 
Gyula közös kiállítása. Látogatható: 
szeptember 10-ig.

Rétegek
Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épülete
Pinke Miklós képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető szeptember 17-ig, szer-
dától vasárnapig 10-től 18 óráig.

Az autizmus mint metafora
Szent István Király Múzeum Megyeház 
utcai kiállítóhely
A székesfehérvári Szent István Király 
Múzeum és a Kortárs Művészeti Intézet 
– Dunaújváros kiállítása. Megtekinthető 
szeptember 17-ig.

Kéjes képek krónikája
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Medgyessy Ferenc felnőtt grafikái. 
Megtekinthető szeptember 17-ig.

Birminghami képzőművészeti kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
Új tárlat amerikai testvérvárosunkból.

Színek és színek megint
Csók István Képtár
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásai-
ból. Megtekinthető október 29-ig.

Programok:
Augusztus 26.:
11 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
11.30: Schauma Kids-nyitóprogram
12 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
12.30: Eszter-lánc mesezenekar
13.30: Tánctanítás Keleti Andreával
14 óra: Iskolai zenekarok fellépése
14.30: Tánctanítás Keleti Andreával
15 óra: Gryllus Vilmos: Maszkabál
16 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
16.30: Minimax koncert: Apacuka zenekar
17.30: Tánctanítás Keleti Andreával
18 óra: ABBA-koncertshow
19 óra: Schauma Kids záró táncprogram 
Keleti Andreával, lufiosztással
19.30: Tóth Vera és zenekara, sztárvendég: 
Farkas Zsolti
20.30: Kapuzárás

Augusztus 27.:
11 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
11.30: Schauma Kids-nyitóprogram
12 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
12.30: Iszkiri zenekar
13.30: Tánctanítás Keleti Andreával
14 óra: Tánciskolák előadása
14.30: Tánctanítás Keleti Andreával
15 óra: Kovácsovics Fruzsina-koncert
16 óra: Tánctanítás Keleti Andreával
16.30: Minimax koncert: MintaPinty 
zenekar
17.30: Tánctanítás Keleti Andreával
18 óra: Varázslatos mesevilág koncert-
show
19 óra: Schauma Kids záró táncprogram 
Keleti Andreával, lufiosztással
19.30: Király Linda és zenekara, sztárven-
dég: Tabatabai Nejad Flóra
20.30: Kapuzárás

Velence Központja
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26. Öreghegyi Mulatság 
Augusztus 19. Bory-tér

Programok:
15 óra: Márió, a harmonikás
15.30: Iszkiri Gyerekzenekar
16.15: A kulacsom kotyogós... – ope-
rettműsor. 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 Társa-
ság: Bornai Tibor, Bornai Szilveszter, 
Galántai Zsolt, Bálint Zsolt
20 óra: Csiszár Mariann hastáncmű-
sora
21 óra: Utcabál a Fantom zenekarral
24 óra: Tűzijáték
00.10: Il silenzio

Székesfehérvári Királyi Napok

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

A Lindström Kft. székesfehér-
vári 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

Kiszállítói és Raktáros állás
Székesfehérvári munkavégzésre keresünk 

sofőr illetve raktáros kollégákat hosszú távra, 
B kategóriás jogosítvánnyal.

További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, 

Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Programok:
Koronázási Ünnepi Játékok
Augusztus 18.-20.:
10 óra: Középkori piac és középkori városi élet (Városház 
tér)
10 óra: Zenetér (Mátyás király-emlékmű)
10 óra: Bábosok tere (Bartók Béla tér)
10 óra: Scola Capitularis Ecclesiae Alba Regiae – középko-
ri iskola játszóház (Országzászló tér)
10 óra: Jósok és boszorkányok sikátora (Szent János köz)
10 óra: Hagyományőrző talpastábor (Zichy liget)
10 óra: Hagyományőrző lovastábor (Jávor Ottó tér)
10 óra: A Királyi Napok a gyerekeké is! (Három helyszí-
nen)

Augusztus 18.:
10 óra: Bordó Sárkány Régizene Rend (Mátyás király-em-
lékmű)
11 óra: A Koronatanúk kora – Lábodi Ádám és Egger 
Géza történelemóra-színháza (Mátyás király-emlékmű)
13 óra: Az I. András Király Lovagrend bemutatója (Zichy 
liget)
13.30: Bourdon együttes (Mátyás király-emlékmű)
14 óra: Lovagoltatás, tábori élet bemutatója, madarász- és 
vadászbemutatók (Jávor Ottó tér)
14 óra: A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje bemutatója 
(Zichy liget)
14 óra: Bordó Sárkány Régizene Rend (Mátyás király-em-
lékmű)
14.30: Vásártér – a Mesebolt Bábszínház előadása (Bartók 
Béla tér)
15 óra: A Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület 
bemutatója (Zichy liget)
15 óra: A Musica Historica Régizene Együttes megzené-
sített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok 
rokonságát (Mátyás király-emlékmű)
15.30: A Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója (Zichy liget)
16 óra: Pannon mesék – a Sacra Compania és az Anonim 
Muszkák Utcaszínház előadása (Városház tér)
16 óra: Kurul dobosok (Mátyás király-emlékmű)
16 óra: A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület bemu-
tatója (Zichy liget)
16.40: A Borostyánkő Nemzetség Hagyományőrző Egyesü-
let és a Fekete Nap bemutatói (Zichy liget)
17 óra: Sosemvolt király bánata – Tűzkő Sándor és Nyáry 
Bernadett interaktív játéka gyerekekkel (Bartók Béla tér)
17 óra: A Fehérvári Huszárok Egyesülete és a Váli Hunok 
bemutatói (Jávor Ottó tér)
17 óra: Bourdon együttes (Mátyás király-emlékmű)
18 óra: Csipás, a csodacsődör – népmesei elemekkel 
tűzdelt interaktív gólyalábas történet Csipásról, a táltosról 
és a három testvérről (Városház tér)
18 óra: Hollóének Hungarica (Mátyás király-emlékmű)
19 óra: A halhatatlanság országa – Fabók Mancsi Báb-

színháza (Vörösmarty Mihály Könyvtár előtti tér – Bartók 
Béla tér)
19 óra: A Musica Historica Régizene Együttes megzené-
sített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok 
rokonságát (Mátyás király-emlékmű)
19.30: Az óriásbábok felvonulása a Sub Rosa régizenei 
együttessel a Mátyás király-emlékműtől a Városház térig, 
majd vissza a Fő utcán a Vörösmarty Színházba
20.30: Kurul dobosok (Mátyás király-emlékmű)
19.30: Zenevonat szuperkoncert – LGT-dalok az LGT 
tagjaival: Karácsony János, Solti János, Veres Mónika 
Nika, Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar élő 
koncertje
Helyszín: Zichy színpad (Szélsőséges időjárás esetén a 
program elmarad.)
21 óra: Koronázási Szertartásjáték I.
III. Béla – Az aranykor trónusán
Helyszín: Nemzeti Emlékhely
21 óra: Fény utca
Helyszín: Fő utca

Augusztus 19.:
10 óra: Pavane zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
11 óra: Sosemvolt király bánata – Tűzkő Sándor és 
Nyáry Bernadett interaktív játéka gyerekekkel (Mátyás 
király-emlékmű)
13 óra: Az I. András Király Lovagrend bemutatója (Zichy 
liget)
13.30: Bourdon együttes (Mátyás király-emlékmű)
14 óra: Lovagoltatás, tábori élet bemutatója, madarász- és 
vadászbemutatók (Jávor Ottó tér)
14 óra: A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje bemutatója 
(Zichy liget)
14 óra: Pavane zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
14.30: A koronatanúk kora – Lábodi Ádám és Egger Géza 
történelemóra-színháza (Bartók Béla tér)
15 óra: A Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület 
bemutatója (Zichy liget)
15 óra: A Musica Historica Régizene Együttes megzené-
sített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok 
rokonságát (Mátyás király-emlékmű)
15.30: A Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója (Zichy liget)
16 óra: Pannon mesék – a Sacra Compania és az anonim 
muszkák utcaszínház előadása (Városház tér)
16 óra: A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület bemu-
tatója (Zichy liget)
16.40: A Borostyánkő Nemzetség Hagyományőrző Egyesü-
let és a Fekete Nap bemutatói (Zichy liget)
16 óra: Kurul dobosok (Mátyás király-emlékmű)
17 óra: A székely menyecske meg az ördög – Fabók Man-
csi Bábszínháza (Bartók Béla tér)
17 óra: A Fehérvári Huszárok Egyesülete és a Váli Hunok 
bemutatói (Jávor Ottó tér)
17 óra: Bourdon együttes (Mátyás király-emlékmű)

18 óra: Hollóének Hungarica (Mátyás király-emlékmű)
18 óra: Trampoli Amore – élőzenével kísért szerelmi 
háromszög gólyalábakon, mellébeszélés nélkül (Városház 
tér)
19 óra: Kinizsi Pál – a Kabóca Bábszínház előadása (Bar-
tók Béla tér)
19 óra: A Musica Historica Régizene Együttes megzené-
sített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok 
rokonságát (Mátyás király-emlékmű)
19.30: Óriásbábok felvonulása a Sub Rosa régizenei együt-
tessel a Mátyás király-emlékműtől a Városház térig, majd 
vissza a Fő utcán a Vörösmarty Színházba
20.30: Pavane zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
21 óra: Koronázási Szertartásjáték – III. Béla – Az arany-
kor trónusán (Nemzeti Emlékhely)
21 óra: Fény utca (Fő utca)

Augusztus 20.:
10 óra: Bandiera zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
11 óra: Vitéz László és Vas Juliska – Fabók Mancsi Báb-
színháza előadása (Mátyás király-emlékmű)
13 óra: Az I. András Király Lovagrend bemutatója (Zichy 
liget)
14 óra: Lovagoltatás, tábori élet bemutatója, madarász- és 
vadászbemutatók (Jávor Ottó tér)
14 óra: A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje bemutatója 
(Zichy liget)
14 óra: Bandiera zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
14.30: Szász Ilona: Az állatok nyelvén tudó juhász – az 
Aranyszamár Bábszínház előadása (Bartók Béla tér)
15 óra: A Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület 
bemutatója (Zichy liget)
15 óra: A Musica Historica Régizene Együttes megzené-
sített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok 
rokonságát (Mátyás király-emlékmű)
15.30: A Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója (Zichy liget)
16 óra: A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület bemu-
tatja (Zichy liget)
16.40: A Borostyánkő Nemzetség Hagyományőrző Egyesü-
let és a Fekete Nap bemutatói (Zichy liget)
16 óra: Kurul dobosok (Mátyás király-emlékmű)
17 óra: A koronatanúk kora – Lábodi Ádám és Egger Géza 
történelemóra-színháza (Bartók Béla tér)
17 óra: A Fehérvári Huszárok Egyesülete és a Váli Hunok 
bemutatói (Jávor Ottó tér)
17 óra: Bourdon együttes (Mátyás király-emlékmű)
18 óra: Hollóének Hungarica (Mátyás király-emlékmű)
18 óra: Hosszúlépés – Interaktív gólyalábas térjáték 
kicsiknek és még kisebbeknek (Városház tér)
19 óra: Sosemvolt király bánata – Tűzkő Sándor és Nyáry 
Bernadett interaktív játéka gyerekekkel (Bartók Béla tér)
19 óra: Bandiera zászlóforgatók (Mátyás király-emlékmű)
20.30: Sub Rosa régizenei együttes (Mátyás király-emlék-
mű)
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Sztárparádé a Zichy színpadon

Csipa, a Hooligans frontembere a rajongók kedvence

A Zichy színpad koncertjein minden előadáson telt ház várta a sztárokat

Bebe vitalitása lenyűgöző 

Vakler lajoS

A Királyi Napok kulturális kavalkádjának 
kiemelten fontos része a könnyűzene is. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is rangos 
fellépők sora igyekszik meghódítani a vájt fülű 
székesfehérvári közönséget.

A Királyi Napok könnyűzenei 
programsorozatában az első fellépő 
a húszesztendős születésnapját 
ünneplő Hooligans, a pop és funk 
rock magyarországi sztárzenekara 
volt. Az alapító tag Ördög Tibor, 
a népszerű „Csipa” már tizenhat 
évesen együtt játszott Kiss Endrével 
és Tóth Tiborral, hogy később Kés-
márki Zsolttal kiegészülve alkossák 
napjaink egyik legnépszerűbb 
zenei formációját. Az együttes már 
az első albumával berobbant az él-
vonalba. A Nem hall, nem lát, nem 
beszél című lemez után sorban jött 
a többi, a Mesét, álmot, mámort, 
majd a Kánaán, a Vírus, a História, 
hogy aztán az Igaz történet legyen 
eddigi sikeres pályafutásuk csúcsa.
„A hétköznapokon szimplán csak 
annyit kell tennünk a sikerért, hogy 
minden egyes napon megújuljunk. Tibi 
már csinálja az új lemezünk dalait, 
közben pedig folyamatosan próbálunk, 
mert nagyon sok mindenben kell 
fejlődnünk, zeneileg és mentálisan is. 
A hétvégeken várjuk a koncerteket, 
hogy visszajelzéseket kapjunk. Ez 
éltet bennünket. Hálásak vagyunk a 
rajongóknak, mert nem hagyják, hogy 
ellustuljunk, itt vannak velünk, Fehér-
váron is. Jóban-rosszban, na jó, inkább 
a jóban!” – mondta el lapunknak 
Ördög Tibor.
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Horoszkóp
augusztus 17. – augusztus 23.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Eluralkodhat magán az általános elégedetlenség. A 
karrierjében, a párkapcsolatában, de még a barátsá-
gait tekintve is elégedetlen lehet. Vajon tényleg olyan 
szörnyű vagy kiábrándító a helyzet, mint amennyire 
Ön látja? 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha programokat szervez a párjának vagy családjá-
nak, ügyeljen arra, hogy ne csak magára gondolva 
olyat válasszon, ami egyedül Önt érdekli! Fontos, 
hogy olyan ötletekkel rukkoljon elő, ami a kedvesét 
is érdekli. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bekapcsolt Önnél a pánikgomb vagy valami sajátos 
kapuzárási pánik és úgy érzi, azonnal meg kell 
valósítania önmagát és a céljait. Emiatt villámgyor-
sasággal halmozhat fel plusz feladatokat, elintézni 
valókat magának. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A munkahelyén új kollégákat kaphat, vagy ha Ön 
ment új helyre, akkor remek társaságba keveredhet, 
amelynek köszönhetően nem csak barátokra lelhet, 
de kiváló munkatársakra is, akikkel képes lesz 
csapatban együtt dolgozni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szerencsére a magánéletében nem várható semmi 
kellemetlenség vagy probléma. Csendben és nyugod-
tan telnek a napjai, így nincs miért aggódnia. Azon 
kívül, hogy a kedvese nyugtató hatással van Önre, 
nem kéri számon, ha kicsit elvonul.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Olyan erők járják át, amelyek segítségével képes 
lehet megvalósítani régóta dédelgetett álmát. De az 
is lehet, hogy a pozitivitásának köszönheti majd a 
még eredményesebb munkavégzését, amely akár egy 
előléptetéshez is hozzásegítheti. 
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A banda bizonyított, olyan mér-
hetetlen vitalitással vették be 
Fehérvárt, hogy a rajongók számára 
bizonyosan felejthetetlen élményt 
nyújtott az idei első könnyűzenei 
randevú.
Király Viktor, a Megasztár negye-
dik sorozatának győztese, a Face to 
Face együttes frontembere koncert-
jének látványvilágával, zenéjével az 

amerikai álom megtestesítője, ami 
nem csoda, hiszen a New York-i 
születésű énekest gyökerei a tenge-
rentúlhoz kötik. Dalaival azonban 
otthonra talált Magyarországon, 

így Székesfehérváron is: „Nem volt 
könnyű utam, viszont nagyon sokat 
segített, hogy van egy támogató csalá-
dom és Linda, a nővérem, akik hittek, 
hisznek bennem. Örülök, hogy ezt adta 
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Ilyen a mi városunk koncert idején

Egy Király New YorkbólA koncert csúcspontja az volt, amikor egy fehérvári srác a színpadon kérte meg kedvese kezét

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Adódhatnak kisebb zökkenők a magánéletében. 
Bosszúság érheti a párját vagy legalábbis vala-
milyen kellemetlen hír, esemény hatására egyre 
feszültebbé, ingerlékenyebbé válhat, és könnyen 
elveszíti a türelmét.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ne keresse a kibúvót, ha barátai vagy rokonai vendsé-
gébe vagy éppen buliba hívják! Szüksége lenne ezekre 
a programokra ahhoz, hogy kikapcsolódhasson és 
feltöltődhessen. A karriere most már sínen van, igazán 
megengedhetné magának a pihenést. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Apró-cseprő kellemetlenségek tarkíthatják a hetét. 
Nem veszélyesek vagy jelentősek, inkább csak 
bosszúságot okoznak Önnek és felhívják a figyelmét 
arra, hogy valamit rosszul csinál, többek között, hogy 
sokkal jobban be kellene tudnia osztani az idejét. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Új és izgalmas megbízást kaphat munka téren. Lehet, 
hogy nem is egyet. Persze Önt ismerve nem fog válo-
gatni, hanem mindent el akar majd fogadni. Viszont 
jó lesz, ha okosan ossza be az idejét, mert úgy nem lesz 
sikeres és eredményes, ha menetközben szétcsúszik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kezdi meglelni a helyét a világban, ennek hatására megnö-
vekszik az önbizalma és szép lassan rálel a lelki békéjére. 
Csak ennyi kellett Önnek ahhoz, hogy kivirágozzon. Mind-
ez által kapcsolatai is javulásnak indulnak, sokkal bensősé-
gesebb és meghittebb viszonyokat sikerül kialakítania. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Maximálisan kiegyensúlyozott a szerelmi élete. 
Újabban mindennek tud örülni, aminek persze a 
párja is örül, aki egyébként is igyekezett az elmúlt 
hetekben a kedvében járni, de most már legalább 
igazán fel is tűnik Önnek minden igyekezete. 

nekem a sors. Nem elég a tehetség – 
beszélgettem Amerikában menedzse-
rekkel, akik azt vallják, a tehetség csak 
nagyon kis százalékban járul hozzá a 
sikerhez. Szorgalom nélkül elvész a 
virtuozitás a süllyesztőben. Munka 
kell és kreativitás, ezt akarom bizonyí-
tani a fehérvári közönségnek is.”
A teen pop és a funky hazai 
nagyágyúja, Bebe Király Viktor 
koncertjének sztárvendége volt. Az 
egykor a Kodolányi Főiskolán vég-
zett közgazdász pályaváltása után 
az ezredfordulón a Picasso Branch, 
majd a Black to Black énekeseként 
lopta be magát népes rajongótábora 
szívébe. Egyedi hangja és külön-
leges ritmusú dalai Fehérváron is 
zajos fogadtatásra találtak: „Érzek 
magamban annyi energiát, hogy még 
többet játsszak, függetlenül attól, 
hogy a Black to Black zenekarral már 
három éve nem dolgozunk együtt. Van 
bennem plusz, amit mindenképpen át 
akarok adni a közönségnek itt Fehér-
váron is. Lehet fejlődni, sőt kell is, bár 
gyakran ösztönből teszem, amit teszek. 
Ez persze nem baj, mert át akarom 
adni a tüzet a közönségnek, mindazt, 
amit a dalaimban érzek.”

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a



18 2017. augusztus 17.FehérVár egészség

Fo
tó

: s
ze

rm
gr

t.h
u

Nézze meg videónkat a témáról: www.
fehervartv.hu

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

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia

• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia
• Idegsebészet

• Fül-orr-gégészet
• Gasztroenterológia
• Endokrinológia
• Dietetika

• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat• Ultrahang diagnosztika

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP 

H-CS: 8-9,
P: 7-9

Hangolódjunk az iskolakezdésre!

Hazánkba is érkezett a szennyezett tojásból

Hamarosan becsengetnek, a szeptemberi tanévkezdésre és az azzal járó feszültségekre már 
érdemes most megkezdeni a ráhangolódást!

látrányi Viktória

Wéhli regős dóra

Bár még néhány hét hátra van az is-
kolakezdésig, jó ha időben megkezdjük a 
ráhangolódást az őszi mindennapi rutinra! 
Nagy feladat vár a gyerekekre, mert a 
nyári szünet szabadságáról vissza kell 
rázódniuk az iskola, az órai szabályok kö-
vetésére. Léteznek módszerek, melyekkel 
könnyebbé válik az átállás, és elkerülhetők 
a stresszhelyzetek. Ebből gyűjtöttünk 
össze most néhányat.

Már sok családban megkez-
dődött a szükséges tanszerek 
beszerzése az iskolakezdésre, 
azonban ez csak az iskolára ké-
szülődés egy része, hiszen a gye-
rekeknek időre van szükségük 
ahhoz, hogy testileg és lelkileg 
is ráhangolódjanak minderre. 
Kis odafigyeléssel enyhíthető az 
iskolakezdés traumája. Érdemes 
a gyerekeket a szünidő végén 
felkészíteni az új körülmények-
re, legyen szó elsős vagy akár 
nagyobb tanulókról. 
Már az is oldhatja a feszült-
séget, ha közösen szerezzük 
be a tanszereket. Jó, ha azt is 
hagyjuk, hogy gyermekünk 
válasszon ki egy-két dolgot, ami 
később mindennapjainak része 
lesz. Ha most kezdjük az első 
osztályt, hasznos, ha iskolakez-

Növényvédőszer hatóanyagával, fipronillal 
szennyezett tojást és tojásterméket találtak 
Magyarországon is a hatóságok. A termékekben 
az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben 
volt szermaradék, így fogyasztásuk nem jelent 
egészségügyi kockázatot, de ettől függetlenül 
elrendelték zárolásukat.

A holland élelmiszerbiztonsági hi-
vatal augusztus elején jelentette be, 
hogy rovarirtószer-szennyezés gya-
núja miatt bezártak száznyolcvan 
tojástermelő telepet. A nyomozás 
szerint két növényi alapú termékbe 
kevertek illegálisan fipronilt. A 
szerhamisítást feltehetően nem a 
gyártó, hanem a szerrel dolgozó 
vállalkozás követte el. 
„Erről a szerről tudni kell, hogy a szer-
vezetbe kerülve a zsírban pang, nem 
hagyja el a szervezetet, hanem folya-
matosan nő a mennyisége, és hosszú 
távú problémákat okozhat. A rákkeltő 
hatása potenciálisan megvan, ezért 
kell ilyen módon védekeznünk ellene.” 
– mondta el kérdésünkre Sziebert 
Gergely, a kormányhivatal élelmi-
szerlánc-biztonsági és földhivatali 
főosztályának vezetője. Hazákban 
augusztus 4-től egészen a hónap 
végéig rendelték el a Magyarország-
ra érkezett tojás és tojástermékek 
ellenőrzését. „Ez az ellenőrzés itt 
megyénkben is folyik. Kiterjed mind a 
nyomon követésre is, ami azt jelenti, 
hogy nézzük, honnan érkezett a tojás, 
milyen termelőktől – illetve kiterjed 
a mintavételekre is.” – tette hozzá 
Sziebert Gergely. 
Az Európai Unió élelmiszer- és ta-
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dés előtt elmegyünk együtt, 
és körüljárjuk az épületet. Így 
otthonosabban mozoghat a 
gyermek az első iskolai napon. 
Beszélgessünk sokat, hiszen 
a kicsikben rengeteg kérdés 
fogalmazódik meg – oldhatjuk 
a feszültséget, ha körüljárjuk 
ezeket. Ne értékeljük le a félel-
meit, és igyekezzünk kielégíteni 
a kíváncsiságát! 
Még a tanévkezdés előtt be 
lehet csempészni a napirendbe 
olyan trükköket, melyekkel ész-
revétlenül készíthetjük fel a gye-
rekeket a tanulási időszakban 
rájuk váró feladatokra. Így jó, 
ha odafigyelünk az alvási szoká-
sokra: már augusztus második 
felében érdemes megkezdeni az 
átállást, hogy a gyermek időben 
ágyba kerüljön, és reggel pihen-
ten ébredjen. Érdemes fokoza-
tosan öt-tíz perccel korábban 
ágyba küldeni a lurkót, és vele 
együtt korábban felkelni. Jó, ha 
beiktatjuk a közös reggeliket 
is – ha ez eddig nem szerepelt a 
család napirendjében – ugyanis 
sok gyereknek az új környezet, 
a feszültség elveszi az étvágyát. 
Egy kiadós reggeli ellensúlyoz-
hatja azt, ha a kezdeti időszak-
ban esetleg alig eszik egész nap 
az iskolában. 

karmánybiztonsági figyelmeztetési 
rendszerén keresztül érkezett riasz-
tás egy fagyasztott, félkész termék-
re, melyből egy magyar vállalko-
záshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer 
Kft.-hez is szállítottak Németor-
szágból. A tojásokra korábban 
elrendelt vizsgálat kimutatta a 
fipronil jelenlétét, de a megenge-
dett értéket nem meghaladó, így az 
egészséget nem veszélyeztető meny-
nyiségben. A NÉBIH azt javasolja, 
hogy a szennyezési eset lezárásáig 
a lakosság részesítse előnyben a 
magyar tojás illetve tojástartalmú 
termékek fogyasztását. 
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Pollenhelyzet

Az Országos Közegészségügyi 
Intézet jelentése szerint a parlagfű 
pollenkoncentrációja már elérte a 
nagyon magas szintet is. A csalán-
félék pollenje is többfelé magas 
koncentrációban lehet jelen. Az 
üröm, a libatopfélék és a kenderfélék 
virágporának mennyisége jellemzően 
az alacsony-közepes tartományban 
alakul, bár helyenként a magas szin-
tet is elérheti. A pázsitfűfélék és az 
útifű pollenkoncentrációja általában 
alacsony marad. A kültéri allergén 
gombák spóraszáma sokfelé elérheti 
a magas-nagyon magas szintet.

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ

BSc. analitikus
e-mail: terez.szoboszlaine@gmail.com

www.allergia-szoboszlaine.hu

Rendelés helye:
Regia Dermatológia 2005 Kft.

8000 Székesfehérvár
Fiskális u. 65.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden, 

ami több annál  
ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!

• ÉTELALLERGIA
• POLLENALLERGIA 

• ÉTELINTOLERANCIA
• LAKTÓZ VIZSGÁLAT /GENETIKAI TESZT/

• LISZTÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT /GENETIKAI 
TESZT/

• KÖRNYEZETI ALLERGÉNEK VIZSGÁLATA 
• HELICOBACTER PYLORI /HP/ kilégzési teszt

• FOGÁSZATI FÉMALLERGÉNEK

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Megint itt a zsebkendőszezon!

A Prick-teszt segítségével tizenöt-húsz perc alatt kimutatható az allergia

ScHéda SzilVia

Orrfújás, viszkető szem, kaparó torok – csak né-
hány a tünetek közül, amiket az allergia okoz. 
Évről évre egyre nő a betegségben érintettek 
száma hazánkban. A szakemberek szerint ehhez 
a környezeti ártalom is hozzájárul, de nagyban 
befolyásolja a genetika is.

A kifejezetten erőteljes allergiás tü-
neteket okozó parlagfű augusztus-
tól októberig keseríti meg a legtöbb 
pollenre érzékeny ember életét. 
Emellett a fekete üröm is panaszo-
kat okozhat ebben az időszakban. 
Vannak, akik érzékenyek a 
növények pollenére, mások 
pedig nem. A szakember szerint 
az érzékenységet több tényező 
is befolyásolja: „Azok a virágok, 
melyeket rovarok poroznak be, nem 
jelentenek veszélyt az allergiásokra. 
Azonban más növények virágporát – 
melyek nem rendelkeznek a rovarok 
számára vonzó virágokkal – a szél 
hordja szét, és végzi beporzásukat. A 
szélporozta növények hímivarú virá-
gairól igen nagy mennyiségű pollen 
kerül a levegőbe. Légvétel során ezek 
a pollenszemcsék bejutnak a légutak-
ba és rákerülnek a nyálkahártyákra, 
ott okozva allergiás tüneteket. A 
rohamokban jelentkező tüsszögés, 
vízszerű orrfolyás, orr- és szemvisz-
ketés, orrdugulás, a torokkaparással 

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

együtt járó ingerköhögés is megkese-
rítheti ilyenkor a beteg hétköznapja-
it.” – mondta Szoboszlai Istvánné 
analitikus. 
Magyarországon az utóbbi évtize-
dekben népbetegségnek számít az 

allergia, minden negyedik embert 
érint, és számos családban halmo-
zottan is jelen van. A szakember 
azt tanácsolja, hogy minél keveseb-
bet tartózkodjanak az érintettek a 
szabadban: „Az allergiás csak este tíz 

és hajnali négy között nyisson ablakot, 
gyakran cserélje az autóban a légszű-
rőt, és sűrűbben mosson hajat! Ne 
végezzen fűnyírást, és ha teheti, kerülje 
a szabadtéri sportolást, kirándulást, 
kerékpározást!” 
A tünetek fokozódásával azon-
ban gyógyszeres kezelés javasolt, 
ugyanakkor a keresztallergiákra 
is érdemes odafigyelni. Ha valaki 
allergiás tüneteket fedez fel magán, 
de korábban nem tapasztalt ha-
sonlót, ajánlott elvégezni a tesztet, 
azonban fontos, hogy csak a sze-
zont követően érdemes felkeresni a 
szakembert.
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Negyven éves Székesfehérvár legrégibb ver-
senytáncklubja (most már táncsportegyesüle-
te), a Felicita. A jubileum alkalmából Szijjártó 
Krisztinával, a klub vezetőjével beszélgettünk.

Mikor került be a tánc az életedbe?
Mindössze négyéves voltam, mikor 
először elkezdtem balettozni. 
Először nem is akartak engedni a 
tanárok, már messziről integettek 

A versenytánc egyben gyógyító terápia

Szijjártó Krisztinának négyéves kora óta az élete a tánc

Tulajdonképpen ez nem is volt 
választás kérdése. A klub vezetője 
és egyben kiváló táncpedagógu-
sunk, Punger Jánosné Magdi néni 
egyedül maradt az oktatás front-
ján nagyjából 1995-ben. Ekkor 
kértek fel bennünket a párommal, 
Bakos Jánossal, hogy vállaljuk 
az utánpótlást. Én viszont csak 
akkor szerettem volna ezt vállalni, 
ha megfelelő képzettség is van 
mögötte. A Művelődési Intézet 

indított akkoriban tánctanárkép-
zést. Úgy éreztem, ha oda felvesz-
nek, akkor alkalmasnak találnak 
erre a feladatra. Igen ám, de a 
felvételi után hidegzuhanyként ért 
minket az információ, hogy csak 
azzal a feltétellel taníthatunk, ha 
a versenyzést abbahagyjuk. Nagy 
dilemmát jelentett ez, hiszen 
tizennyolc évesen már B osztály-
ban versenyeztünk, ami az egyik 
legmagasabb kategória. Egy-két 
verseny még akadt, ahol a szerve-
zők próbáltak elsiklani a szabályok 
felett, azt mondták, „nem néznek 
oda”. Végül Fehérváron versenyez-
tünk utoljára, ahol a négy ponto-
zóbíróból három a tanárom volt a 
Művelődési Intézetben. Próbálták 
betartani a szabályzatot, nekem 

pedig be kellett látnom: ha nem 
értékelhetik azt, amit produkálok, 
nincs értelme folytatni tovább. Ér-
dekes egyébként: most már mások 
a szabályok, ha mindez ma történ-
ne, már nem zárná ki egymást a 
kettő. Végeredményben azonban 
jó döntést hoztunk: megszerettük 
a gyerekeket, és azóta is szívvel-lé-
lekkel tanítjuk őket.
Lehet látni egy gyereken, hogy meny-
nyire fog tudni komolyan versenyezni?

Nyilván az látszik, ha valaki 
tehetségesebb, ahogy az is, ha 
gyorsabban tanul. Azért szeretem 
a versenytáncot, mert mindenki 
számára megtanulható. Csak van 
olyan, aki gyorsabban tanul, van, 
aki kevésbé. Nagyon sokat jelent a 
szorgalom, a kitartás, a támogató 
szülői háttér. A lányok számára 
még plusz kihívást jelent megfele-
lő partnert találni. Fehérváron és 
térségében még mindig kevésbé 
divatos a versenytánc a fiúk között. 
Az Alföldön például ez már más-
ként van, reméljük, nálunk is egyre 
nagyobb büszkeséggel lépnek majd 
fiúk a táncparkettre. Ez is egy nagy 
igénybevételt és ügyességet igénylő 
sport, és bizony akadnak focisták, 
kézilabdások, akik táncolnak is!

Ha jól tudom, a versenytánc nem min-
dig tartozott a sport kategóriájába.
Valóban. Pedig ha azt vesszük, 
milyen erőnlétet, állóképességet, 
koordinációs képességet igényel ez 
a mozgásforma, teljesen egyértel-
mű, hogy sport, méghozzá nem is 
könnyű. De hivatalosan csak 2001-
ben nyilvánították annak. Akkor 
kellett sportegyesületté alakítani 
a táncklubot is. Eleinte furcsa volt 
hallani, amikor elkezdték mon-

dogatni a fiatalok, hogy edzésre 
járnak, minket pedig tánctanár 
helyett edzőnek neveztek. A hiva-
talos keretek változtak, de én a mai 
napig táncosnak érzem magam. 
Sőt egy kicsit pszichológusnak is. 
Hiszen nem csak a mozgással kell 
foglalkoznunk: családokkal kell 
tartanunk a kapcsolatot, megta-
nulni bánni a szülők és a gyerekek 
lelkével is. Nem véletlenül hívták 
ezt a foglalkozást régen tánc- és 
illemtanárnak. A táncospároknak 
– jórészt az amúgy is érzékeny ka-
maszkorban – meg kell tanulniuk 
párban együttműködni, kezelni a 
felmerülő konfliktusokat, hogy egy 
testalkatilag, mozgáskultúrában, 
ügyességben tökéletesen passzoló 
pár ne menjen szét valami sze-

anyukámnak, hogy sorba se álljon, 
mert ilyen pici lány nem jöhet. 
Négy év volt a korhatár, csak olyan 
picurka voltam, hogy nehezen 
hitték el rólam, hogy már annyi 
vagyok. Attól kezdve folyamatosan 
táncoltam. Sok-sok éven keresz-
tül balettoztam, akkoriban még 
csak álmodoztam a társastáncról. 
Anyuval néztük mindig a tévében 
az Antal Imre által közvetített 
legendás Savaria versenyeket. Egy 
napon véletlenül kiderült, hogy 
a szomszédom társastáncra jár. 
Középiskolás voltam akkoriban, és 
eldöntöttem, hogy csatlakozom én 
is. Egy hónap után már mentünk 
versenyre, és azóta ez határozza 
meg az életemet.
Hány évig versenyeztél aktívan?
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Szijjártó Krisztina és Punger Jánosné

Valahol félúton a negyven évben: formáció a kilencvenes évek végéről

mélyes nézeteltérés miatt. Korán 
megtanulják a problémamegoldás 
képességét a gyerekek. És nem 
utolsósorban a tanulási képessége-
ket is fejleszti ez a sport.
Ezt milyen jelekből lehet látni?
A tánc mindkét irányt egyformán 
használja, egyformán végzünk 
mozdulatokat mindkét oldalunkra. 
Ez segíti a két agyfélteke ösz-
szehangolódását. Mondta is egy 
professzorom, amikor a mestervizs-
gámra készültem az ELTE-n, hogy 
ne lepődjek meg: ha egy iskolás 
gyerek eljön hozzánk táncórák-
ra, előbb fog fejlődni a suliban a 
matek- vagy a magyartudása, a 
magatartása, mint hogy a táncban 
látványos fejlődésnek indulna. És 
valóban láttunk erre példákat. Sok 
szülőt manapság már inkább arra 
biztatnak, hogy ne terhelje a gye-
reket különórákkal, mert a tanulás 
rovására mehet. Mi viszont az 
ellenkezőjére is látunk példát: van 
olyan növendékünk, aki mióta nem 
táncol, sokkal több problémája van 
a tanulással.
Mondhatjuk, hogy a tánc egyfajta 
terápia is?
Hogyne. Egészen beteg gyerkőcnek 
is tudtunk abban segíteni, hogy 
beilleszkedjen a suliban. Akadt 
kisfiú, aki korábban agresszív volt, 
bepisilt, gyógyszereket kellett szed-
nie. Aztán elkezdett járni a foglal-
kozásainkra, és egy-két hónap után 
a szülők boldogan mesélték, hogy 
volt olyan gyógyszer, amit már el is 
hagyhattak.
Milyen mozgásformák segíthetik még 
a tánctudás fejlődését? Mit érdemes 
mellette mozogni?
Minden sportnak van egy saját 
belső ritmusa. Bármilyen mozgás-
formát is űznek még a tánc mellett, 
az csak segítség. A mozgás javítja a 
koncentrációt, ezáltal gyorsabban 
tanul meg táncolni is az a kisgye-

rek. Mi itt helyben, az edzéseinkbe 
is igyekszünk más mozgásformákat 
beépíteni, az állóképesség fejlesz-
tése, az izomzat nyújtása, lazítása 
céljából.
Az évek során milyen képzéseken 
vettél részt?
Pontozóbíró is vagyok versenyeken, 
így kötelező a Táncsport Szakszö-
vetség által szervezett továbbkép-
zéseken részt vennem. A Művelő-
dési Intézet után a táncművészeti 
főiskolát is elvégeztem. Kell is a 
továbbképzés, hiszen azért folya-
matosan változik valamennyire a 
stílus. Nekünk főállásunk is van 
emellett a párommal, ami azért is 
fontos, mert ezáltal tudjuk biztosí-
tani, hogy az óráink, a képzésünk 
egy hétköznapi család számára is 
megfizethetőek legyenek, és ne 
kallódjanak el a tehetséges fiatalok. 
Tanárként sokszor hétvégente 
elkísérjük őket a versenyekre is, a 
hétköznap délutánok, esték pedig 
az óráké. Gyakorlatilag ők töltik ki 
az életünket. 
Van elképzelésed, hány tanítványod 
lehetett az évek során?
Fogalmam sincs, rengeteg. Régen 
különösen, hiszen akkor még nem 
volt ennyi féle variáció a táncon 
belül. Most már a táncműfajok is 
sokasodtak. A tanítványok között 
pedig minden korosztállyal találko-
zom: jönnek szalagavatóra készülő 
csoportok, indítunk felnőtt tár-
sastánctanfolyamokat is. A kicsik 
pedig egyre fiatalabban kezdenek 
el táncolni.
Korábban évente szerveztetek országos 
táncversenyeket is Székesfehérváron.
Ezen újra gondolkodunk, most, 
hogy negyvenéves a táncklub. Per-
sze a szervezés rengeteg munka, és 
szponzorok nélkül nem megy. Ha 
jól emlékszem, az 53. Alba Regia 
Kupánál hagytuk abba, és nagyon 
reméljük, hogy lesz folytatás.
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Séllei erzSébet

Lepsény és Nádasdladány
Kastélyok és életek – a Nádasdyak nyomában

A Nádasdyak (Nádasdy Ferenc és felesége) – ismeretlen festő műve a 18. századból

A Nádasdy-kastély egy tizenkilencedik századi képeslapon

Történetünk Sárváron kezdődik. 1532-ben Nádasdy 
I. Ferenc visszaverte a sárvári várat ostromló, Kőszeg 
felé vonuló törökök támadását. A vár a Kanizsai család 
tulajdonában állt, melynek férfi ága éppen kihalt. 
A fiúsított Kanizsai Orsolya hálából kezét adta a 
középnemes hős várvédő külföldi egyetemeken kimű-
velt, a királyi udvarban tisztségeket betöltő fiának, 
Nádasdy Tamásnak. A házassággal a Nádasdy család 
egy csapásra hatalmas vagyon felett rendelkezett, 
amely mellé az ország nádorispánjának széke is járt. 
Jó helyre került a vagyon.

A következő százötven év Sárvár törté-
netében a virágkort jelentette. A várban 
megfordultak a kor híres tudósai, huma-
nistái, orvosai, építészei, nyomdászai, 
prédikátorai, a reformáció terjesztői. 
Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 
házasságából egy fiúgyermek született, 
Nádasdy II. Ferenc, a „fekete bég”. 
Nevét sötét hajáról és indulatos termé-
szetéről kapta. A kor aktuális feladatai 
szerint törökverő volt ő is. Báthory 
Erzsébettel, a későbbi csejtei és sárvári 
„rémmel”, korának leggazdagabb főúri 
családjának leányával kelt egybe. 
Szegény Báthory Erzsébet özvegyen a 
csejtei és sárvári lelkészek fantáziájának 
és Thurzó György nádor birtokrabló 
reményeinek esett áldozatul. Az okos 
özvegy végrendeletében gyermekei 
között idejében szétosztotta jelentős va-
gyonát, ezért kifáradt és célját veszítette 
az ellene kezdeményezett nagyszabású 
per, mely bizonyítékok és ítélet nélkül 
ért véget. Hátborzongató rémtörténet-
ként azért fennmaradt a több száz leány 
vérében való fürdőzés, mert Drakulá-
hoz hasonlóan kell a hidegfutkosás, a 
lélekdermedés, de csak ha a veszélyte-
len régmúltban játszódik, és talán igaz 
sem volt. Visszatérve Sárvárhoz, az itt 
felhalmozott és a Báthory-örökséggel 
tovább gyarapodott vagyon vetekedett a 
bajor hercegek műkincsgyűjteményével. 
Sárvár a protestáns szellem központja 
volt, ez az állapot azonban Nádasdy III. 
Ferenc ideje alatt megváltozott. A főúr 
a dúsgazdag Esterházy Julianna kezéért 
és vagyonáért áttért a katolikus hitre, 
és hűtlen lett az ősök fészkéhez is. A 
családi kincstárral együtt átköltözött 
Pottendorfba, Bécsújhely mellé.     
A török azt hitte, hogy végleg beren-
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dezkedhet Európa szívében. Amint 
nálunk gyökeret vert, a cseh területek 
és Bécs felé kezdte nyújtogatni  karmait. 
I. Lipót egy már-már győztes helyzet-
ből váratlanul megkötötte a törökkel 
a vasvári békét. Az osztrák-török 
mutyi lényege a felek közötti egyensúlyi 
helyzet kialakítása, olyan kereskedelmi 
szerződés létrehozása, mely megtöltheti 
az udvar üres kasszáját, valamint Lipót 
mentesítése a szultánnak fizetendő adó 
alól. A felek a végén a béke és barátság 
jeléül jól megajándékozták egymást 
kétszázezer aranyat érő ajándékokkal. 
Miközben a magyarok vérüket ontották 
a török kiűzésénél, országunk osztrák 
királya a saját pecsenyéjét sütögette a 
rovásunkra. Ausztria a békekötés tényét 
egy hónapig nem merte nyilvánosság-

ra hozni, tartva a megdöbbenéstől és 
felháborodástól. 
A magyar főurak körében a szégyentel-
jes békekötés kiverte a biztosítékot. Az 
udvar mentegette magát. Wesselényi 
Ferenc nádor, előbb Zrínyi Miklós, 
majd a testvére, Zrínyi Péter, Nádasdy 
Ferenc és Frangepán Ferenc főurak úgy 
határoztak, hogy a török kiűzését az 
osztrákok nélkül kell megvalósítani. Ez 
volt a Wesselényi-összeesküvés, az oszt-
rák békekötésre adott normális reakció. 
Nádasdy Ferenc tovább ment: Oratió 
című röpiratában az abszolutizmust 
vette célba. Zrínyi Miklós a rejtélyes 
vadkanos vadászbalesetben gyorsan 
meghalt, Wesselényi is meghalt, mielőtt 
a terv megvalósításába belekezdtek 
volna. Özvegye, az ország legszebb és 
nyilván legnaivabb asszonya, a „Murá-
nyi Vénuszként” ismert, férfiruhában 
járó, a lovat férfiként megülő Széchy 
Mária elárulta a magyar főurak cse-
lekvési programját. I. Lipót megijedt a 
vasvári békekötéssel előidézett várható 
következményektől, ezért a legkifize-
tődőbb hatalmi eszközzel, a kegyetlen 
megtorlással és szabad rablással élt. Ez 
meg a hatalom normális reakciója. 
Az összeesküvésben részt vevők a legte-
kintélyesebb főurak voltak, akiket saját 
hatalma védelmében meg kellett semmi-
síteni. Az országbírót fő- és jószágvesz-
tésre, jobb kezének levágására ítéltette. 
Ez utóbbitól eltekintettek a bécsi város-
házán, ahol az ítéletet végrehajtották. 
Hiába borult térde a negyvenhét éves 
Nádasdy III. Ferenc a vizsgálóbizottság 
előtt, hiába hívta segítségül hangos 
imájában Jézust és Máriát, hiába kért 
rá a pápa is kegyelmet. A kamara már 
kiszámolta az elítélt halálával várható 
nyereséget, ezért a részeg hóhérnak le 
kellett sújtania. Nádasdy III. Ferenc 

gyermekei sokáig még a Nádasdy nevet 
sem használhatták. A fiú utódoknak 
más esélye nem maradt, mint idegen 
főurak szolgálatába állni, a leányok szá-
mára pedig egy tehetős férj kiválasztása 
jöhetett csak számításba. 
Esterházy Anna Julianna két évvel 
azelőtt hunyt el, hogy férjét kivégez-
ték. Vagyonát a család az elkobzott 
Nádasdy-vagyonból elkülöníthette és 
kimenekíthette. 1671-ben történt Nádas-
dy III. Ferenc kivégzése, és címerében 
a vadkacsa lefejezése. Nem telt el hat 
év, amikor leánya, Nádasdy Krisztina 
és házastársa, Draskovich Miklós gróf 
326.520 forintért visszavásárolhatta 
vagy zálogba vehette a kamarától az 
elkobzott birtokok egy részét, köztük 
a sárvári uradalmat. Így Sárvár még I. 
Lipót életében visszakerült a kivégzett 
Nádasdy leányához. Nádasdy Krisztina 
naponta járt fel mezítláb a kálváriára, 
és felnevelte árván maradt kiskorú 
testvéreit. A család a birtokot nem tudta 
megtartani, későbbi tulajdonosai sűrűn 
váltották egymást. A Nádasdy család-
nak új fészket kellett keresnie.
A kivégzést követő csaknem fél évszá-
zad múlva, 1719-ben egy másik Nádasdy 
Ferenc királyi adományként kiterjedt 
birtokokat szerzett. Ha jól számolom az 
időt, nem más, mint a kivégző I. Lipót 
fia, III. Károly volt az adományozó, így 
teremtve egyensúlyt a történetbe. A 
Nádasdyak íve ismét felemelkedett. A 
Veszprém vármegyei birtokok központja 
Lepsény lett, ahol a család majorsá-
got, magtárat, lakóépületet emelt. 
1766-ban a lakóház leégett, helyébe U 
alakú, földszintes, zsindelyes barokk 
kúriát emeltek. Nádasdy I. Lipótot és 
Boldizsárt említik a település későbbi 
földesuraiként. (Különös névválasztás a 
Nádasdy családban a Lipót, a felmenőt 
kivégző I. Lipót után...) A Nádasdy 
grófok ritkán tartózkodtak Lepsényben, 
a kúriában az uradalmi tiszttartó lakott. 
Nádasdy II. Lipót, Komárom vármegye 
főispánja és a Hétszemélyes Tábla bírája 
– a Lipót-rend lovagja – akinek birtoka 
1860-ban már 3873 kataszteri holdat tett 
ki, a lepsényi birtokot bérbe adta. Az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
idején Jelasics horvát bán telepedett be 
a kúriába.
1873-ban Nádasdy II. Lipót vagyonát és 
a Komárom vármegye örökös főispáni 
tisztjét egyetlen fia, Ferenc gróf örököl-
te. A vagyonhoz már hozzá tartozott 
Sárladány is, amit a család 1851-ben 
megvásárolt. Ez idő óta viseli a település 
a Nádasdladány nevet. A harmincegy 
éves jogvégzett örökös – a sportélet 
kiváló szereplője, akinek saját vitorlá-
sai voltak a Balatonon, részese volt a 
Stefánia Yacht Egylet megalapításának, 
kitűnő lovai révén a Magyar Lovaregylet 
versenybírájaként működött – feleségé-
vel, a tragikus sorsú Zichy Ilona gróf-
nővel angol neogót stílusban új kastély 
építését határozta el a nádasdladányi 
birtokon. Zichy Ilona a kastély kényel-
mét már nem élvezhette. Négygyerme-
kes anyaként huszonnégy éves korában 
az 1873-as kolerajárvány idején elhunyt. 
A róla készült festményt a kastélypark 
végében épült templom őrzi. Nádasdy 
Ferenc egyedül építkezett, és úgy alakí-
totta ki a kastélybelsőt, mintha felesége 
is ott élne. Többé nem nősült meg. Az 
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A meseszép kastély madártávlatból

A kastélyt megőrizték eredeti pompájában – ma múzeumként és esküvői helyszínként is igen népszerű
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elkészült műnek csodájára járt a világ. 
Az Ősök csarnokának, a könyvtárnak, 
a kápolnának kiképzése Hauszmann 
Alajos műve. A kivitelezést egy szé-
kesfehérvári építész, Hübner Nándor 
irányította. A kastély igen korszerűnek 
számított a maga idejében. Gázvilágítás 
és folyóvíz, a közeli tőzegbányából nyert 
tőzeg felhasználásával légfűtés tette 
kényelmessé. 
A kastélyépítő halála után Nádasd-
ladányt egyetlen fia, Nádasdy Tamás 
örökölte. Wenckheim Mária grófnővel 
kötött házasságából hét gyermek szüle-
tett. A gróf párizsi tartózkodásuk alatt 

– ahol betegségét gyógyíttatta – hunyt el 
az első világháború kitörésének idején. 
A kastély legidősebb, Ferenc nevet 
viselő fiáé, Lepsény, Bakonynána pedig 
a két fiatalabbé, Lászlóé és Pálé lett. 
Ferenc (Radó) Tolnay Mária színésznő-
vel kötött házasságot, ezért a kastélyt 
gyakran látogatta a népszerű Tolnay 
Klári színésznő is. Pál Augner Antónia 
táncosnővel élt boldog házasságban, 
amíg a történelem ezt a gondtalan 
boldogságot megengedte. Az anyós, 
Wenckheim Mária pedig sokáig a kerí-
téshez hozatta ki látogatásai alkalmával 
az uzsonnát, hogy ne kelljen belépnie 

azokba a házakba, ahol a kis színésznő 
és táncosnő „szédíti” a fiait. 
Lepsény grófi kúriája a II. világháború-
ban találatot kapott. A család már nem 
költözött vissza, a bakonynánai birtok-
ból telepítették ki őket a Balaton mellé, 
ahonnan szétszéledtek a négy égtáj felé. 
1996-ban a lepsényi kúriát jelképes száz 
forintért megvásárolta egy vállalkozó az 
önkormányzattól felújítás és panzió-
kénti működtetés fejében. Tudomásom 
szerint a vállalás máig nem teljesült.  
Nádasdladány hányatott sorsú kastélya 
megmenekült a pusztulástól, szebb, 
mint valaha. A múzeumok éjszakáján 
a szervezők mindent megmutatnak 
pincétől a padlásig. A tőzeget és a 
konyhára valót szállító kisvasút vonalát, 
a gyerekszobákat, az ezüstneműk és 
porcelánok tárolóhelyiségeit, a hálószo-

bákat, az Ősök csarnokát, a könyvtárat, 
a szalonokat, az étkezőt, a kápolnát és 
minden mást.
A gyönyörű családi történeteket pedig 
Nádasdy Pál kisebbik leánya, Borbála 
írta össze háromkötetes önéletrajzában. 
A grófnő esténként megbántottság nél-
kül mesél az érdeklődőknek a Nádas-
dyakról és személyes élményeiről. 
Bakonynána zsebkendőnyi temetője 
őrzi Nádasdy Pálné Augner Antónia 
sírját, azon a kopjafát, rajta a felirattal: 
„Maradok a táj lelkiismerete, a múlt, a 
jelen, a jövő, az örök szeretet”. A sárvári 
vár egyik termében kiállították azt az 
eredeti órát, mely a tragikus sorsú Ná-
dasdy III. Ferenc országbíróról készült 
festményen az asztalon áll. Bő három 
évszázad távolából hazatért. A történe-
lem élő és tapintható.
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A mai napig sokan szeretnek bele Öreghegy 
utcáin sétálva az egyedi készítésű, kerámia 
házszám- és utcanévtáblákba. Aztán szomszéd-
ról szomszédra kérdezősködve eljutnak Kocsis 
Judit Gabriella Nagyszombati utcai fazekas-
műhelyébe, ahová most mi is ellátogattunk. A 
mester és a kemence titkait is kifürkésztük, és 
megcsodáltuk a kész remekeket: tálakat, bög-
réket, de még almasütő edénykét is találtunk. 
„Az utcanévtáblákat még akkor rendelte meg 
tőlem Bobory Zoltán, amikor ő volt a körzet 
képviselője. Ha jól emlékszem, ezerötszáz 
darabot. Egyedi megrendelések pedig a mai 
napig érkeznek.” – meséli Judit, szélesre tárva 
a kemence ajtaját, melyben ott sorakoznak az 
égetésre váró darabok. Közben az asztalon egy 
még nyers agyagtáblába vájja bele éppen a 
Ruttkai utca betűit.

A feliratozáshoz még puhának kell 
lennie az agyagnak? 
Úgynevezett bőrkemény állapotban 
kell lennie. Miután egy gipszformá-
ban elkészült az agyagtábla, hagyni 
kell egy darabig levegőn szárad-

Lelket önt az agyagba
Ismerjék meg Kocsis Judit Gabriella fazekasmestert!

Kocsis Judit Gabriella fazekasmester

Ha kell, nappal, ha kell, éjszaka is dolgozik

A feliratozáshoz a munkadarabnak bőrkemény állapotban kell lennie

Hagyományos miskakancsó, egyedi színösszeállításban

ni – de túl sokáig nem szabad 
várni – hogy elérje ezt az állagot. 
Akkor lehet a feliratot belevésni. 
Majd óvatosan szárítom tovább. 
Nem lehet sürgetni a folyamatot, 
nem szabad kitenni a napra, akkor 
eldeformálódik. Ha már kellően 
kiszáradt, mehet a kemencébe.

Mennyi idő, míg egy darab elkészül? 
Legalább három hét. Sokan nem 
értik, miért kell ilyen hosszan 
várni egy-egy megrendelésre. De 

ha tartós darabot szeretnénk, ami 
fagyálló, nem reped szét, akkor 
pontosan be kell tartani a szárítás 
és az égetés során a hőmérsékletet. 
Az első égetés után kerül rá a máz, 
majd újabb égetés következik. 
Egy ilyen nagy átmérőjű tárgynál, 
mint az utcanévtábla, különösen 

úgy változtak ők is vele – mindig 
követték azt a tevékenységet, 
amiben éppen megélhetést láttak. 
Tíz éven át egy büfét is üzemeltet-
tek. Olyan hét-nyolc éves lehettem, 
amikor a Fehérvár Vásárban meg-
láttam egy bácsit, aki korongozott. 
Teljesen le voltam nyűgözve! Ahogy 
a többi gyerek a vattacukor előtt 
állt ámuldozva, én úgy bámultam 
az agyagot, ahogy épp ugyanúgy a 
semmiből nő ki valami! Kiderült, 
hogy itt az utcánkban is van egy 
fazekas, Schulmann Csaba, aki 
megengedte, hogy a korongján ta-
nulgassak. Vittem a csatornázásból 
kibányászott agyagból gyúrkált kis 
dolgaimat, hogy azokból alkos-
sak. Ettől kezdve tudatosan erre a 
szakmára készültem, a szüleim is 

támogattak benne. Akkor még volt 
az Árpád Szakképzőben kerámia-
formázó szak, nem is volt kérdés, 
hogy azt végezzem el, három év 
alatt. Az oktatóm Schulmann 
Csaba lett, akinek a műhelyében 
vígan trécseltünk fiatal lány tanít-
ványok, szegény mondogatta is: 
Jaj, Istenem, miért büntettél engem 
ilyen inasokkal? Felbolygattuk az ő 
kis nyugodt világát, mégis önzetle-
nül, készségesen adta át a szakmát 
nekünk. Ahogyan Korompai Péter 
is, akihez érettségi után kerültem 
inasnak. Nála az épületkerámia, 
a cserépkályha-készítés titkait is 
elleshettem.
Ezután hogy alakult a pályád?
Közel tíz évet tanítottam a Hang-
Szín-Tér Művészeti Iskolában, a 
saját műhelyemben kereshettek fel 
a tanítványok. Az első házasságom 
után, két gyerek mellett döntöttem 
úgy, hogy a kerámiázást művészeti 
tevékenységként folytatom tovább. 
Több mindent kitanultam mellette. 
Most már öt éve az Ezredéves Isko-
lában dolgozom szakoktatóként, 
mellette pedig itthon alkotok a 
műhelyemben, a szüleim házában. 
Egyedi megrendelésre is készítek 
darabokat, és a Jancsárkertben 
is árulom őket havonta egyszer. 
Most már a férjem, Kocsis Péter is 
besegít, ő formázza meg a táblákat, 
és kerámia tárgyakat is készít. Az 
edényekhez az agyagot egy szek-

szárdi agyagbányából vesszük, a 
táblákhoz pedig speciális samottos 
agyagot hozunk a fővárosból.
Milyen körülményekre van szükséged 
az alkotáshoz? 
Amióta gyerekeim vannak, azóta 
minden idő, ami nem velük telik, 
megfelelő az alkotásra! Mindig 
szoktam mondani, hogy nem 
vagyok az az igazi művészlélek. 
A valódi művészemberek nagyon 
elmélyülten, megfelelő környe-
zetben tudnak olyat alkotni, ami 
igazán maradandó. Én mindig arra 
vágytam, hogy azt mondják rám, 
egy jó iparos vagyok. Ez talán így 
is sikerült, mert az iparosnak meg-
vannak azok a tulajdonságai, ami 
nekem is: ha kell, akkor hajtok, ha 
kell, éjszaka is kijövök és csinálom, 

vigyázni kell. A hűtés is időigé-
nyes, nem lehet csak úgy kikapni 
a kemencéből. Kétszáz fok fölött 
ki sem szabad nyitni a kemence 
ajtaját, akkor a hirtelen hősokktól 
elrepednek a tárgyak. Tizenkét 
órába telik, mire a kemence eléri az 
ezeregyszáz fokot, és ugyanennyi 
a lehűlési idő is. Ezalatt végig bent 
maradnak a tárgyak. 
Hogyan kezdődött ez a tevékenység az 
életedben? 
Apukám lakatos volt, anyukám 
fodrász. Ahogy változott a világ, 
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Hamarosan ez a darab is egy ház oldalán díszeleg majd

A formák sokasága végtelen: nemcsak edények, de csodálatos dísztárgyak is kikerülnek a 
mester kezei alól Mázas és még máz nélküli darabok várakoznak a kemencében

16.00 V. FRICSAY RICHÁRD REGIONÁLIS 
 KATONAZENEKARI FESZTIVÁL
 Városház tér, Fő utca, Alba Plaza előtti tér, Zichy liget
16.30 SZAKALAKI BEMUTATÓK ÉS ÖSSZEVONT  
 ZENEKARI KONCERT Városház tér

18.00 SZENT ISTVÁN-DÍJ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
 Szent István Művelődési Ház
18.30 XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL  
 – ZÁRÓ FELVONULÁS 
 Táncház – Alba Plaza – Liszt Ferenc utca – Városház tér – Fő utca – Zichy színpad

20.00 XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL 
 – ZÁRÓ GÁLA Zichy színpad

10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros  

19.30 ZENEVONAT SZUPERKONCERT 
 – LGT DALOK AZ LGT TAGJAIVAL Zichy színpad

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

10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros

15.00–24.00 26. ÖREGHEGYI MULATSÁG Bory tér

19.30 SWING ÉS REVÜ Zichy színpad

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

10.00–19.00 KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Belváros

10.30 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE
 Szent István-bazilika

16.00 LOVAGRENDEK FELVONULÁSA ÉS BORRENDI 
 RENDEZVÉNY Virágórától a Zichy színpadig

17.00 ÉNEKES-ZENÉS TISZTELETADÁS 
 SZENT ISTVÁN SZARKOFÁGJÁNÁL Nemzeti Emlékhely

17.00 FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE 
 – KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NÉPTÁNCOSOK  
 ZARÁNDOKLATA SZENT ISTVÁNHOZ
 Koronás Park – Szabadságharcos út – Mátyás király körút – Fő utca – 
 Városház tér – Szent István tér 

18.00 ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS Szent István tér

19.00 TÁNCRA, MAGYAR! Zichy színpad

21.30 ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK Palotavárosi tavak

AUGUSZTUS 17., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 18., PÉNTEK

AUGUSZTUS 19., SZOMBAT

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP

www.szekesfehervar.hu
augusztus 11-20.
Minden nap  21.00–24.00 FÉNY UTCA  Fő utca teljes hosszában

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

és megtalálom benne az örömet! 
Ötven darab korongozásakor is 
teljesen ki tudok kapcsolni, nem 
terhel meg az, ha monotonitás 
ér, és tudok gyönyörködni min-
den egyes darabban, feltölt, amíg 
készítem. Szeretem az agyag illatát, 
tapintását, nem vágyom külön arra, 
hogy lágy zenére, madárcsicsergés-
ben alkothassak, tökéletes körül-
mények között. Az eddigi életem 
során akárhány kerámiaműhelyben 
dolgoztam, mindig volt valami 
plusz zaj, zavaró körülmény, volt, 
hogy jégkásás volt a korongozáshoz 
használt víz. De minden alkotá-

somnak egyenként örülök, kicsit 
mintha a gyermekem volna. Látom 
magam előtt a végeredményt, már 
amikor nekiülök dolgozni.
Mi az a kézműves tevékenység, amit 
még szívesen kipróbálnál?
Az üvegfúvás. Talán mert az is 
tüzes szakma. Tervezem, hogy 
ellátogatok egyszer az ajkai üvegy-
gyárba, lesni, ahogy formálódik a 
forró anyag: szinte mintha lelket 
öntenél bele! A korongozásnál is ez 
az érzés fog el mindig. Előttem van 
egy darab sár, amiből miközben 
bögre vagy tál lesz, egyúttal lélek is 
költözik bele.
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Múlt heti rejtvényünkben lakberendezési cikkünk kapcsán arra voltunk 
kíváncsiak, melyek azok a tengerpartot idéző színek, amelyekkel nyária-
sabbá varázsolhatjuk otthonunkat. A helyes válasz: földszínek és türkiz.
Második megfejtésünkben arra kerestük a választ, milyen zenei rendez-
vény zajlott a múlt hét elején a Bartók Béla téren. A megfejtés: Alba Regia 
Jazz Feszt
Kastélyok és életek című cikksorozatunkkal volt kapcsolatos a harmadik 
kérdésünk: Melyik család történetét mutattuk be augusztus 10-i lapszá-
munkban? A jó válasz: Batthyány család.

Mostani lapszámunkban is fontos szerepet kapnak a kastélyok, arra vagyunk 
kíváncsiak, most melyik kastélyt mutatjuk be önöknek fotóval és szöveggel.
Különleges és váratlan eseménynek lehettünk tanúi a napokban: egy 
fehérvári srác a Zichy színpadon kérte meg kedvese kezét. Melyik esemé-
nyen történt ez?
Augusztus 14-én fogadalmi szentmisével emlékezik az egyházmegye és a 
város Szent István országfelajánlására. A szent család ereklyéin kívül egy 
különleges tárgy is helyet kapott az ünnepi misén. Mi volt ez? A választ a 
harmadik megfejtésben találhatják.
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Magyar nyaralás Rát és Nagygejőc gyermekeinek

A gyerekek egy hetet töltenek Magyarországon, megismerkednek a várossal, ellátogatnak a 
Velencei-tóra, és Siófok is felkerül a programlistára

szűcs-Molnár diána

Kárpátaljáról érkeztek diákok Székesfehérvárra 
a város önkormányzata és a Videoton Holding 
Zrt. támogatásának köszönhetően. A gyerekek 
tegnap érkeztek, egy hetet töltenek a városban 
és környékén.

Százhúsz diák érkezett kedden 
Magyarországra, egy kicsiny részük 
pedig szerda délután a Városháza 
dísztermébe. A Kárpátaljáról érke-
zett vendégek először járnak a vá-
rosban – és talán külföldön is – így  
nagyon várták már a kirándulást. 
Székesfehérvár nevében Mészáros 
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Attila alpolgármester köszöntötte 
a gyerekeket, aki a város múltjáról, 
történelméről, kultúrájáról tartott 
előadást: „Sokszor hallottuk már a 
hírekben, hogy a Kárpátalján élőknek 
milyen sorsuk van, milyen helyzetbe 
kerültek az ott élő magyarok az elmúlt 
időszak katonai történései miatt. Ezért 
az elmúlt években többször segítséget 
nyújtottunk kárpátaljai településeknek. 
Örülök, hogy most lehetőséget tudunk 
biztosítani néhány diáknak, hogy pár 
napot itt töltsenek. Fontos, hogy a 
határon túl élő magyarok magyarságtu-
datát is tudjuk ezzel erősíteni. Mindig 
készen állunk a hasonló segítségre.”

Húszéves álom vált valóra

A városi program 2019-ig folytatódik, az önkormányzat további parkolók és járdák megújítását 
valamint építését tervezi az elkövetkező időszakban

dáVid renáta

Átadták múlt héten a Jancsár utcai parkolót, 
mely közel negyvenmillió forintból újult meg 
a város út- és parkolóépítési programjának 
keretében. 

A régi murvás megálló nemcsak 
hetvenhárom férőhelyesre bővült, 
de új burkolatot is kapott. A mun-
kálatok egy hónapot vettek igény-
be. Farkas László önkormányzati 
képviselő kiemelte: egy húszéves 
álom vált valóra. 
„Székesfehérvár önkormányzata elin-
dította az út-, járda- és parkolóépítési 
programot, ennek keretében minden 
városrészben komoly összeg áll rendel-
kezésre, hogy az itt lakók életminőségét 
javítsuk. Palotavárosban már három 
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parkoló is épült, megújult ebben az 
évben. Itt összesen száztíz férőhelyet 
biztosítottunk eddig a lakók számára. 
Rengeteg gépkocsi van a városban, és 
mindenhol parkolási gondokkal küzde-
nek, így fontosnak tartom, hogy ezt a 
programot folytassuk.” A képviselő 
hozzátette: Palotavárosban az elmúlt 
huszonhét évben ekkora fejlesztés 
még nem tudott megvalósulni. 
A három parkolóra közel nyolcvan-
milliót költött a város. Bakró-Nagy 
Tamás, a Városgondnokság műszaki 
ellenőre kiemelte: a felújítás során 
nemcsak a burkolat, hanem a köz-
világítás is megújult. Ősszel pedig 
fásítás kezdődik a parkoló körül – a 
tervek szerint egy kis erdős területet 
alakítanak ki, a Cserepes köz mel-
lett pedig új játszótér is épül.
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D. J. Fenner (balról) és Chris Horton először fogott kézbe labdát Alba-játékosként

Úgy tűnik, Deli Rita elégedett lehet az új szerzeményekkel

Újoncok Amerikából

Egyre jobb formában

SoMoS zoltán

kaiSer taMáS

Három légiós és egy magyar játékos vesz 
részt új játékosként az Alba Fehérvár e héten 
kezdődő felkészülésében. A negyedik külföldi 
a jövő héten érkezik, és hamarosan jönnek az 
edzőmeccsek is.

Egymással, a várossal és új csa-
patukkal is ismerkednek: Kasey 
Hill, D. J. Fenner és Chris Horton 
mindenkinek illedelmesen bemu-
tatkozott a Gáz utcai csarnokba 
lépve, közben amerikai kosarashoz 
illő lazasággal, mégis fegyelmezet-
ten figyelték, mit kér tőlük első, 
még csak ismerkedő edzésükön új 
edzőjük. 
A szezonkezdet legizgalmasabb 
kérdése a szurkolók számra, hogy 
milyen képességű légiósok érkeztek 
a csapathoz, és mivel a bajnok és 
kupagyőztes Alba valamennyi kül-
földi játékosa távozott, most szinte 
minden poszton van kit figyelni. 
A héten érkező három fiú, akik-
hez hamarosan Alandise Harris is 
csatlakozik, nemcsak új várossal, 
de a kontinenssel is ismerkedik, 
hiszen végzős egyetemi játékosként 
kerültek át Európába. 
„Az újoncidényem lesz ez, nagyon 
izgatott vagyok, de egyelőre minden 
tetszik. Remek az időjárás, kedvesek 
az emberek, nagyon szép a város!” 

A női kézilabda bajnokság szeptember eleji 
rajtjára készülő fehérvári gárda megnyerte ha-
zai tornáját, melyen a megyei riválissal, vagyis 
a Dunaújvárossal remek meccsen játszottak 
döntetlent.

Miután a szlovák Iuventa Mihalov-
cét simán, kilenc góllal legyőzte, és 
a Dunaújvárossal 25-25-ös döntet-
lent játszott, megnyerte hazai ren-
dezésű tornáját az Alba Fehérvár 
KC. A Kohász elleni döntetlen azért 
is értékes, mert a meccs folyamán 
kétszer is nagyobb különbségről 
tudtak visszajönni, ugyanakkor 
némiképp bosszantó lehet, hogy 
a fehérváriak kezében ott volt a 
győzelem, és a megyei rivális ellen 
még egy edzőmeccs is komoly 
presztízzsel bír.
„Nem játszottunk rosszul, ugyan-
akkor sok hibát vétettünk, sok 
helyzetet kihagytunk, ezért is nem 
nyertünk.” – kezdte értékelését 
az Alba Fehérvár francia légósa, 
Claudine Mendy. – „Többször is 
nagyobb hátrányból jöttünk vissza 
egy gólra, de ezután volt néhány 
buta hibánk, volt labdánk az egyenlí-
téshez, de valami mindig becsúszott, 
és labdát vesztettünk. A jövőben 
figyelmesebbnek, higgadtabbnak kell 
lennünk! Nagyon tetszett, ahogy 
a második félidőben védekeztünk, 
agresszívabbak voltunk ekkor hátul 
és több labdát is szereztünk. Annak 
örülök, hogy meccsről meccsre job-
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bak vagyunk, és remélem, szeptem-
berre minden összeáll!”
A Fehérvár játéka mérkőzésről 
mérkőzésre javul, annak ellenére, 
hogy a nyáron alaposan átalakult, 
kicserélődött a gárda játékoskerete. 
Eddig úgy tűnik, jól igazolt a klub 
menedzsmentje.
„Nagyon jó mentalitású játékosokat 
igazoltunk, nagyon sokat dolgoznak. 
Egytől egyig minőségi játékosok, de 
persze az újaknak mindig időre van 

szükségük. Hiszek benne, hogy erős 
csapatunk lesz, ha ilyen keményen 
edzünk tovább. Ha mindenki szeme 
előtt ugyanaz a cél lebeg, akkor jók 
leszünk!” – közölte a francia átlövő.
Hogy a töretlen fejlődés mennyire 
tettenérhető, az pénteken, az MTK 
elleni újabb edzőmérkőzésen kide-
rül. Az Alba Fehérvár 18 órától ha-
zai pályán fogadja a fővárosiakat, 
majd jövő szerdán már a hivatalos 
szezonnyitóra is sor kerül: a norvég 

Byåsen elleni meccsen a drukkerek 
szezonbérleteikhez is hozzájuthat-
nak. Ezt követően pedig a fehérvári 
lányok a fővárosba utaznak, ahol 
a jövő hétvégén a Ferencváros 
vendégeként vesznek részt egy 
hatcsapatos nemzetközi tornán. Az 
Alba a Siófokkal és a szlovén Krim 
Mercatorral került egy csoportba, 
míg a másik triót a Fradi mellett 
a norvég Trondheim és a német 
Thüringer alkotja majd.

– sorolta a kötelező, de őszinte 
udvariasság jegyében D. J. Fenner, 
aki azért azt is elárulta, tisztában 
van vele, mik az elvárások: „Tudom, 

hogy itt a város a kosárlabda mögött 
áll, amikor játszik a csapat, min-
denki izgatott. Nagyon jó érzés lesz 
részese lenni ennek! Mindent meg 

akarok nyerni, hiszen ez a bajnok és 
kupagyőztes csapat, én pedig utálok 
veszíteni!” 
Simon Balázs sportigazgató az Alba 
játékára jellemző kritériumokat so-
rolta, amikor az újoncokról beszélt: 
„Atletikus, fiatal, sokat futó, agresszív 
játékra képes kosarasokat kerestünk és 
találtunk is. Bízunk benne, hogy a ró-
luk kapott információk beigazolódnak, 
hiszen csak jókat hallottunk a srácok-
ról. A későbbiekben elképzelhető, hogy 
igazolunk ötödik légióst is.”  
Az új játékosok között magyar fiú 
is van. Kovács Ákos nyolc sze-
zon után távozott Paksról. Mint 
mondta, az arany eddig hiányzik 
éremkollekciójából, azért is jött 
Fehérvárra, hogy megszerezze. 
Dzunics Braniszlav alighanem na-
gyon örülne, ha valóban bővülne 
még a légióskontingens, hiszen 
temérdek feladat vár a csapatra, 
és az idén korábban kell összeáll-
ni a megszokottnál. Októberben 
már a bajnoki rajt előtt Bajnokok 
Ligája-selejtező vár az Albára, 
ami nagyon kemény lesz. Ha 
pedig ott nem jár sikerrel, a ta-
valy már sok élményt hozó FIBA 
Európa-kupában folytathatja a 
nemzetközi szereplését az Alba 
Fehérvár, mely jövő szombaton a 
Rieker Komarno ellen játssza első 
edzőmeccsét.
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Nem volt elégedetlen az új csapatot építő mester, Benoit Laporte

Vereség jó játékkal
tótH dániel

Poprádon nyitotta idei hivatalos felkészülési 
programját a Fehérvár AV19. Benoit Laporte le-
génysége ugyan 4-3-as vereséget szenvedett, 
de a mutatott játék bizakodásra adhat okot az 
együttes vezetőedzőjének.

Sporttörténelmi pillanatnak 
lehettek tanúi kedden azok a 
szurkolók, akik kilátogattak a 
poprádi jégcsarnokba, hiszen az 
idén életre hívott Visegrád Kupa 
történetének első mérkőzését ren-
dezték a felvidéki városban.
A magyar jégkorongbaráto-
kat azonban sokkal inkább az 
érdekelte, hogy a Fehérvár AV19 
hogyan szerepel idei első hivata-
los felkészülési mérkőzésén. A 
nyáron komoly vérátömlesztésen 
átesett gárda nem számíthatott 
könnyű összecsapásra, már csak 
azért sem, mert a tavaly a szlovák 
Extra ligában elődöntőig jutó el-
lenfele idén már több előkészületi 
meccset is letudott augusztusban.
Az idény eleji forma azonban 
egyáltalán nem látszott a fehérvá-
riakon, akik már a 46. másodperc-
ben megszerezték a vezetést Kóger 
Dániel révén, akinek a duplázás 
is összejött, igaz, addigra már a 
poprádiak is berámoltak két gólt 
Rajna Miklós hálójába.
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Akadémiai sikerek

A karateakadémia eminensei a városházán 

Felnőni a feladathoz

Rend, fegyelem, pedantéria – ez Fésüs Irén mottója

SoMoS zoltán néMetH kriSztián

A Városházán fogadta Székesfehérvár pol-
gármestere a Fehérvári Karateakadémia négy 
sportolóját, akik a világ- és Európa-bajnoksá-
gon eredményesen képviselték Magyarországot 
és a várost.

Cser-Palkovics András a város 
közössége nevében gratulált 
Dezső Katának, Farkas Ágnesnek, 
Kreitl Kittinek, Fekete Gergelynek 
valamint edzőiknek, Bőke Bélának 
és Mátó Katalinnak. Van mire 
büszkének lenniük a fiatal sporto-
lóknak! Márciusban huszonnégy 
ország közel hatszáz versenyzőjé-

Szokásukhoz híven most is korán kezdték a 
nyári felkészülést Fésűs Irén tanítványai, azaz 
a fehérvári röplabdázó lányok, akik tavasszal 
három korosztályban is bajnoki címet szereztek. A 
szeptember második felében kezdődő szezonban a 
felnőtt NB II-ben is megméretik magukat.

Néhány hetes pihenő után július 31-én 
kezdték az alapozást a Felsővárosban 
az ifjú hölgyek. Nagy lépésre készül 
az új Fésűs-generáció, amely ősszel 
– szinte hagyományosan – tizennégy 
évesen a felnőttek mezőnyében de-
bütál. A nyarat balatoni edzőtábor is 
fűszerezte, de a munka dandárja heti 
hat napon át a Felsővárosi Általános 
Iskola tornatermében zajlik.
A csapatból öten a korosztályos vá-
logatottban is szerepeltek, ez pedig 
rekord, mivel ennyien még soha 
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Sorsoltak a Magyar Kupában: a lányok a 
selejtezőben a Kaposvári Röplabda-aka-
démiával, az NB I-be feljutó fehérvári 
férfiak, azaz a MÁV Előre SC a tavaly baj-
noki bronzot begyűjtő Kazincbarcikával 
találkozik a nyolcaddöntőben.

nek részvételével rendezték meg 
Berlinben a KWU Utánpótlás 
Európa-bajnokságot, ahol Farkas 
Ágnes és Dezső Kata is második 
lett. Májusban két bronzérmet 
szereztek a fehérvári fiatalok az 
V. IFK World Tournament elneve-
zésű seregszemlén. Kreitl Kitti és 
Fekete Gergő állhatott dobogóra 
a negyvenegy ország több mint 
négyszáz karatékáját felvonultató 
viadalon. Farkas Ágnes pedig a 
diákolimpián is remekelt, hiszen 
megnyerte a juniorok között a 
könnyűsúly küzdelmeit, pedig 
életkora alapján még a fiatalabbak 
között is indulhatott volna.

nem kerültek be a fehérváriaktól 
a nemzeti csapat keretébe. Jól jön 
majd ősztől a válogatottban szerzett 
tapasztalat, hiszen a felnőtteknél 
gyorsabb a tempó és pontosabb a 
játék.
„A csapat tizenöt fős kerettel vág neki 
a felnőtt, gyermek és ifjúsági korosz-
tályos bajnokságoknak. Ezt pont így 
terveztem.” – jelentette ki Fésűs 
Irén. – „Ahogy Hosszú Katinka, úgy 
mi is versenyzéssel készülünk a hosszú 
távú jövőnkre. Minél több meccset kell 
játszanunk, hogy két-három év múlva 
készen álljunk az NB I-es szereplésre.”

A középső etapot nagyon meg-
nyomták a hazaiak, és ismét két-
szer mattolták a válogatott kapust, 
amire a záró játékrészben Kocsis 

Ferenc tudott válaszolni, így 4-3-as 
vereség lett a vége. Benoit Laporte 
arcán azonban nem igazán lehe-
tett feszültség nyomát látni a derbi 

után. Ennek okát pedig koránt 
sem abban kell keresni, hogy a 
vezetőedzőt ne érdekelné az ered-
mény, sokkal inkább annak volt 
köszönhető, hogy a mutatott játék 
a felkészülés ezen szakaszában 
elnyerte a szakember tetszését. 
„Ez volt idén az első igazi mérkő-
zésünk nagyobb pályán, hiszen 
Fehérváron a kisebb jégen edzünk. 
Egy remekül korcsolyázó ellenféllel 
mérkőztünk meg. Pozitívum, hogy azt 
láttuk a játékosokon, a csapaton, hogy 
igazán dolgozni akarnak. Nagyon jól 
támadtunk le, és az emberelőnyös 
játékunk is jól működött. Emellett az 
emberhátrányos játékot is gyakorol-
hattuk, hiszen sok volt a kiállítás, de 
ez igaz mindkét oldalra.” – mondta 
a szakvezető, aki persze tisztában 
van azzal, hogy még hosszú út áll 
csapata előtt – „Látjuk, hogy még 
sok munka vár ránk, de az alapok 
nagyon jók, amire lehet építeni. Tud-
juk, hogy jó társaság jött össze, olyan 
játékosok, akik fejlődni akarnak. Sok 
egyénileg képzett játékosunk van. 
Most időre van szükségünk. Edzhetsz, 
amennyit akarsz, de csak akkor fej-
lődsz, ha jó csapatok ellen játszhatsz 
mérkőzéseket!”
A Fehérvár AV19 következő mér-
kőzését jövő kedden az Érsekújvár 
otthonában játssza, szintén a 
Visegrád Kupa keretein belül.
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Ennél később még nem született Vidi-gól bajnoki mérkőzésen, ráadásul győzelmet ért

Ha most is lenne egy Szabónk... A Vidi gólkirályát négyszer ünnepelhették a társak a Partizan ellen, itt Vadász Imre (10) érkezik elsőként. 

„Csak a labda jöhet!” 
SoMoS Péter

A Debrecen legyőzésével hangolt a Vi-
deoton a csütörtöki, belgrádi Európa-li-
ga-mérkőzésre. A csapat jó formában 
futballozik, de a helyzetkihasználáson 
még javíthat, és a Partizan ellen minden 
lőtt gólnak óriási jelentősége lehet.

Az elmúlt hónap zsúfolt me-
netrendje után ezúttal volt egy 
szabad hete a Videotonnak 
felkészülni a Debrecen elle-
ni bajnokira. A szombat esti 
összecsapás egy gyenge első és 
egy rengeteg kihagyott helyzet-
tel tarkított második félidőt ho-
zott, hogy aztán a 97.(!) percben 
szerzett Lazovics-tizenegyes-
góllal katartikus győzelmet 
arasson a fehérvári csapat. A 
szerb támadó egyébként ezzel 
a klub történetének legkésőbb 
esett NB I-es gólját szerezte, 
megelőzve a 95. perccel eddigi 
„legjobb” Pátkai Mátét. Utóbbi 
ezúttal a gyenge helyzetkihasz-
nálás miatt bosszankodott, 
elmondta, bár mindig van 
varázsa az ilyen győzelmeknek, 
jobban örült volna, ha sikerül 
élni a kínálkozó lehetőségek-
kel, és ezen a téren feltétlenül 
javítania kell a Vidinek.
Tény és való, semmi sem garan-
tálja, hogy a Partizan Beograd 
elleni kupapárharc alkalmával 
is belefér ilyen szintű szórako-
zottság a piros-kékek részéről, 
hiszen már a Bordeaux elleni 
meccsen is könnyen megbosz-
szulhatta volna magát a renge-
teg elpuskázott lehetőség. Gólt 
ugyanakkor továbbra is min-
den meccsen szerez a csapat, 
és Belgrádban is rengeteget 
érne, ha nem szakadna meg a 
sorozat. Hogy kinek lesz az el-
sődleges feladata a gólszerzés, 
az viszont egyelőre bizonyta-
lan, mivel a csapat első számú 
támadója, Marko Scsepovics 

Voltak idők, amikor nem lehetett kérdés, kit keresnek a középre 
adott labdák. A sorsolás pillanatában biztosak lehettünk benne, 
hogy ismét reflektorfénybe kerül Szabó József, a Vidi legendás 
csatára, aki az 1985-ös UEFA-kupa-menetelés során négy 
gólig jutott a Partizan ellen a Sóstói Stadionban. Ezúttal nem a 
múltidézés, hanem a jelen esélyei kapcsán kérdeztük az egykori 
gólkirályt.
„Abszolút kétesélyesnek tartom a párharcot. Kétségtelenül 
a Vidinek kedvez, hogy zárt kapus lesz a belgrádi mecs-
cs, hiszen a Partizan-drukkerek képesek a legfélelmetesebb 
hangulatot kelteni, és bár kicsit sajnálom a játékosokat, 
hogy ebben nem lesz részük, a továbbjutás szempontjából 
jobb ez így. Ugyanakkor minden kilátogató magyar szurko-
lónak érdemes lesz vigyáznia, hiszen vélhetően bőven lesz 

felhajtás a stadionon kívül a városban.” – mondta Szabó, aki 
játékosként megtapasztalhatta, milyen hátborzongató a telt 
házas Partizan-stadionban játszani. – „A zárt kapuk mellett 
nagy előnyt jelent a Vidinek az is, hogy az edző ismeri a szerb 
csapatot, hiszen ez nagyot lendít az ellenfél feltérképezésén. 
Kint mindenképpen gólt kéne rúgni. Láthattuk a Bordeaux 
ellen is, hogy ez mennyit számít, akár még egy 2-1-es vereség 
esetén is. Semmi esetre sem szabad az eredményt őrizni, stabil 
védekezésből amint lehet, menni kell támadni! Sokkal jobb 
helyzetkihasználásra van szükség – az elmúlt meccseken néha 
már nem is értettem, hogy sikerült egy-egy ziccert kihagyni. 
Azt tanácsolnám a csatárainknak, hogy ne lepődjenek meg, a 
tizenhatoson belül csak a labda jöhet, a pályán ugyanis vonat 
nem jár!”
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a hétvégi bajnokin nem tudta 
vállalni a játékot. A szerb még 
a Bordeaux elleni visszavágó 
első félidejében ütközött Benoît 
Costillal, ezt követően pedig le 
kellett cserélni. A Loki-meccset 
megelőzően már a kezdőbe 
nevezte Nikolics, de a beme-
legítés során kiújult a sérülése, 
és nem tudott pályára lépni. A 
helyén valószínűleg a szélen is 
remeklő Ezekiel Henty játszik 
majd. A nigériai futballista az 
elmúlt meccsek során bizonyí-
totta, hogy a táma dószekció 
bármely pontján megállja a 
helyét.
Az első mérkőzést augusztus 
17-én, csütörtök este 9 órakor 
rendezik, a visszavágónak 
egy héttel később ezúttal is 
a Pancho Aréna ad otthont. 
Az összecsapásra már hétfőn 
elfogytak a jegyek, tehát telt 
házra számíthatunk a felcsúti 
stadionban, és remélhetőleg si-
kerül is kiszurkolni a főtáblára 
jutást. A közönségen várhatóan 
ezúttal sem fog múlni!

„A pályán vonat nem jár!”
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Varga Eszter egy arany- és egy ezüstéremmel zárta a fehérvári junior vb-t

Nyár végi futások

Varga Eszter nagy napjai

kaiSer taMáS

néMetH kriSztián

A Bence-hegyről csodálatos a panoráma, 
megéri felmenni, hát még felfutni! Legalábbis 
Kaufer Tamás, a Rock ‚n’ roll futásairól elhíre-
sült versenyszervező szerint. 

Idén nemzeti ünnepünkön, 
augusztus 20-án lesz a 3. Ben-
ce-hegyi Rock ‚n’ roll Futás. 
Az indulók három táv közül 
választhatnak: 5,2 km (1 kör), 
10,4 km (2 kör), 15,6 km (3 kör). 
A rajt fél kilenckor lesz, nevezni 

A székesfehérvári Varga Eszter lett a junior öt-
tusa-világbajnokság egyik legeredményesebb 
versenyzője. A Volán Fehérvár büszkesége szé-
pen bekeretezte a hazai rendezésű viadalt: a 
nyitónapon női váltóban arany-, a zárónapon 
vegyes váltóban ezüstérmet szerzett.

„Hihetetlen, még az aranyéremnél 
is meglepőbb számomra. Annyira 
felemelő érzés, alig térek magamhoz!” 
– mondta mosolyogva az Alba 
Fehérvár tizenkilenc éves tehetsé-
ge. Nem sokkal ezelőtt a közönség 
óriási biztatása mellett letudta az 
utolsó, kombinált számot a Bre-
gyóban, majd a célvonal mögött 
ugrálva, ordítva biztatta váltótár-
sát, Regős Gergelyt. –   A vegyes 
váltó versenynapját aligha várta 

Kaufer Tamás és az elmaradhatatlan megafon
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kipihenve Regős Gergely, aki egy 
nappal korábban a férfiak csapat-
versenyében ezüstérmet szerzett. 
Ezzel együtt a Volán Fehérvár és 
a KSI öttusázója alkotta egység 
úszásban az ötödik helyen végzett. 
Az oroszok dominanciája már 
ekkor is érződött: ők teljesítettek a 
legjobban, ami nem volt meglepő, 
hiszen a Matvejev–Fralcova-duó 
utóbbi – hölgy – tagja tavaly ifi vi-
lág- és Európa-bajnokságot nyert.
Az egész junior vb-n kritikusnak 
számító vívást pozitív mérleggel 
zárták Varga Eszterék: tizenhét 
győzelem mellett tizenöt vere-
séget szenvedtek, amely itt is az 
ötödik helyet jelentette. A mieink 
a negyedik pozícióból várhatták a 
harmadik tusát, a lovaglást, amely 
előtt Egyiptom és Németország 

hét-hét, míg a vívásban élen végző 
oroszok 48 pontnyira voltak tőlük. 
Varga Eszter rendkívül magabiztos 
és szép lovaglást mutatott be, egy-
szer sem hibázott. Regős Gergely 
sem állt messze ettől a teljesít-
ménytől, végül egy hibaponttal 
zárta a körét.
Az utolsó, kombinált szám előtt 
a Varga–Regős vegyes váltó a 
második helyről kezdhetett Orosz-
ország mögött, amely tetemes, 
51 másodperces előnnyel rajtolt, 
megelőzésükre nem volt esély. 
A második helyért viszont óriási 
volt a harc. A rikító rózsaszín 
hajdíszekkel versenyző Varga 
Eszter mögött loholt Egyiptom, 
Olaszország és Franciaország is, 
sőt az olaszok kis időre elénk is 
kerültek, azonban a fehérvári lány 

és a pesti srác óriásit teljesítve a 
franciák előtt kiharcolta az ezüs-
térmet jelentő második helyet.
A nők egyéni döntője sajnos nem 
hozott sikert Strobl Anita számá-
ra. Az Alba Öttusa versenyzője 
ugyan döntőbe jutott, de a finálé-
ban csak a huszonhetedik helyen 
végzett.
A junior világbajnokságon Ma-
gyarország egy arany- és egy ezüs-
téremmel zárt, a női és a vegyes 
váltó állhatott dobogóra. Mindket-
tőnek tagja volt Varga Eszter, aki 
első éves juniorként már a felnőtt 
válogatottban is bemutatkozott, és 
ezen a világbajnokságon is igazol-
ta, hogy szép jövő előtt áll. Nem 
véletlenül gratulált neki az elsők 
között Vörös Zsuzsa olimpiai 
bajnok szakosztály-igazgató.
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a helyszínen már reggel 7-től 
lehet. 
Kaufer Tamás és csapata idén 
még Vérteskozmára is visszatér: 
egy héttel a Bence-hegyi futás 
után terepfutóversenynek ad 
otthont a tavaszonként mát jól 
bevált helyszín. Az 1. Kopaszku-
tya Rock ‚n’ roll Terepfutás-tel-
jesítménytúra augusztus 27-én 
várja a mozgás szerelmeseit. A 
legbátrabbak itt akár 33 kilomé-
tert is futhatnak.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

Cseke András
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. 
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 Együtt az Ünnepi 
forgatagban! A Királyi 
Napokon Székesfehérvár 
Belvárosában munka 
közben látható a 
Vörösmarty Rádió 
Látványstúdiója az Excom 
Computer támogatásával.

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

09:00 Önfejlesztés - Az első 
lépések. Vendég: 
Szijj Levente

10:00  Étkek a forgatagban. 
Vendég: Antal Vali

11:00 Tippek az esküvőre 
készülőknek - 2. rész

13:00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

             Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

15:00 Élő bejelentkezések a 
Polgárdi Nyári Fesztiválról. 
Riporter Sasvári Csilla

17:10   Film kocka. Vendég: 
Tornyai Gábor

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos 

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

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal 

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

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 Együtt az Ünnepi 
forgatagban! A Királyi 
Napokon Székesfehérvár 
Belvárosában munka 
közben látható a 
Vörösmarty Rádió 
Látványstúdiója az Excom 
Computer támogatásával.

08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
08:10 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

09:10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10    Róma templomai. 
Vendég Tóth Tamás

12:10 Dicsértessék a Jézus 
Krisztus – Katolikus műsor

13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: 

Cseke András  
             Kultúrista turista. Vendég 

Bakonyi Mónika
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 8. 19. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,

 a 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, 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 Zsuzsanna 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 
Cseke András

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

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

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

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 Zsuzsanna 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: 
Cseke András

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

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 19-től 25-ig
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 1. rész

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás. Vendég: Fa 
Nándor 2. rész

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Horváth Imre plébános

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Sudár Annamária
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Ferencz	
Cecília és Gál Ede

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

Televízió archívumából
17:00	 Ütős	Fesztivál	

2017 – ismétlés 
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Ferencz	
Cecília és Gál Ede

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
19:50	 Öreghegyi	Mulatságok	

2017 - összefoglaló 
20:15	 Verdi	–	olasz	filmsorozat	

5. rész (12)
21:25	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok összefoglaló 
– ismétlés 

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: Horváth 
Imre plébános

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Sudár Annamária
11:40 Turisztikai magazin 

– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Ferencz	
Cecília és Gál Ede

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 V.	Fricsay	Richard	

Regionális	Katonazenekari	
Fesztivál – ismétlés 

15:10 Fehérvári beszélgetések 
extra	–	Rendben	lenni

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
15:35 Napi színes – ismétlés 
15:45 XXII. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 
nyitógála	–	ismétlés	

17:45	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	–	Népművészeti	
Fesztivál a belvárosban 

18:20 Fehérvári beszélgetések 
extra	–	Rendben	lenni

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
18:45 Ünnepi Híradó
19:00	 Magyar	Est	–	Az	Alba	

Regia	Táncegyesület	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
műsora	–	élő	közvetítés

21:00	 Ünnepi	Közgyűlés
22:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne 

egész órakor az Ünnepi 
Híradó ismétlése

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Hanga Zoltán

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

Lajos.	Vendég:	
Ráckevei	Anna	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Fogadalmi Szentmise 
– ismétlés 

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ráckevei	Anna

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Törteli Zoltán 

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 V.	Fricsay	Richárd	
Regionális	Katonazenekari	
Fesztivál – ismétlés

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Törteli Zoltán 

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Korik Péter
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti 
mérleg, Honvéd7 és Hírek

20:15 Heinczinger Mika – 
Áprily	Lajos-est	

21:25 Koronázási Ünnepi 
Játékok összefoglaló 
film	–	ismétlés	

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Korik Péter

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

Szilvia. Vendég: 
Lakatosné	Pintér	Anita	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Aquital FC Csákvár 
– Zalaegerszeg TE 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendég: 
Lakatosné	Pintér	Anita	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Tósoki Imre
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti 
mérleg, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35	 Magyar	Est	–	Az	Alba	
Regia	Táncegyüttes	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
műsora	–	ismétlés	

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 24. 20:15 Aquital FC Csákvár – Zalaegerszeg TE labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről


