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Lezárják a Mikszáth
Kálmán utcát

A Berényi út Vértanú utca és Virág Benedek utca közötti szakaszának felújítása a
Cserkész utca és Mikszáth Kálmán utca
közötti járda átépítésével elkezdődött.
Elsőként a Mikszáth Kálmán utcai ágon
történik munkavégzés, azaz a közművek
valamint az út és a járda építése. Emiatt
a kivitelező augusztus 23-tól teljes szélességében lezárja a közúti forgalom elől
a Mikszáth Kálmán utcát a jelzőlámpás
csomóponttól a Mikszáth Kálmán utca
4. számú lakóházig. A csomópontban a
jelzőlámpák sárga villogó üzemmódban
fognak működni.
A kijelölt terelőútvonal a Virág Benedek
utca lesz a Zámoly utca felől a Berényi
út irányába a Rozgonyi Piroska utcai
körforgalomtól. A Virág Benedek utca
jelenlegi forgalmi rendje változatlan marad. Ugyanakkor felhívják a közlekedők
figyelmét, hogy a Csitári G. Emil utca
csatlakozásában a KRESZ szerinti jobbkéz-szabály érvényes. A Széna tér felől a
Zámoly utca felé a jelzett terelőútvonal a
Berényi út–Csutora utca–Forgó utca vagy
a Szekfű Gyula utca–Dózsa György út
útvonal lesz.

Megszólalnak a szirénák
Székesfehérvár külső védelmi tervének teljes gyakorlatára kerül sor szeptember 4-én délelőtt.
A lakosság védelme érdekében külső
védelmi terv készítésére és gyakoroltatására kötelezettek azok a települések, melyek vonzáskörzetében úgynevezett felső
küszöbértékű – veszélyes anyagokkal
foglalkozó – üzem működik. Székesfehérvár is rendelkezik külső védelmi
tervvel, amit az esetleges vészhelyzetek
könnyebb felszámolása érdekében évente részlegesen, háromévente pedig teljes
körűen gyakorolnak a szakemberek.
Székesfehérvár külső védelmi tervének
teljes gyakorlása a közreműködő szervezetek számára szervezett eligazítással kezdődik, majd belső tűzvédelmi
gyakorlatra kerül sor egy fehérvári
töltőüzemben.
Napközben kétszer, 10.50-kor és 11.40kor szólalnak meg városszerte a lakossági tájékoztató szirénák. Az első jelzésnél
egy szöveges tájékoztatót hallhatnak
az állampolgárok, ezután következik
a „Katasztrófariadó” szirénajele, mely
egy 120 másodpercig tartó, váltakozó
hangmagasságú, folyamatos szirénahang. A gyakorlat végén hangzik el a
második szöveges tájékoztató a gyakorlat
befejezéséről, majd a „Veszély elmúlt”
szirénajel hallható, amely kétszer egymás
után megismételt, 30 másodpercig tartó,
egyenletes hangmagasságú szirénahang,
a jelzések közötti 30 másodperces
szünettel.
A szirénák megszólalása ezekben az
időpontokban csak a rendszer próbája, a
lakosságnak semmilyen teendője nincs.
Ezen a napon 10.40-kor a város általános
és középiskoláiban valamint a felsőoktatási intézményekben tűzriadó-gyakorlatot
tartanak. A gyakorlás közös biztonságunkat szolgálja, az esetleges kellemetlenségek miatt az érintettek türelmét
kérik a közérdekű feladat ellátásában
résztvevők!

Bácskai Gergely

Június 24-én kezdődött és augusztus 15-ig
be is fejeződött a Széchenyi utca felújítása.
Mintegy nyolcezer négyzetméteren épült
teljesen új burkolat a Budai út és a Horvát
István utca között. Összesen nyolcvanhét
csatornafedlapot és víznyelőt cseréltek, és a
régi helyett új, térköves járda épült az utca
mindkét oldalán.

„Szeretném megköszönni a kivitelezőnek a munkát, ami akár az utat,
akár a járdákat tekintve nagyon jó
minőségben készült el.” – mondta
Cser-Palkovics András polgármester a megújult útszakasz átadása-

kor. – „A kivitelezés jóval a határidő
előtt kész lett. Nem kell különösebben
ecsetelni, hogy a város közlekedése
szempontjából nagyon fontos gyűjtőútról van szó. Minden nap számít,
amivel korábban elkészült. Volt néhány nehéz nap a kivitelezés alatt, de
ezt a munkát iskolaidőn kívül, nyáron
kellett megcsinálni.”
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A város polgármestere kiemelte,
hogy pénteken reggel meghozta azt
a döntést a képviselő-testület, miszerint a Széchenyi utca és a Horvát
István utca kereszteződésben a
város felé vezető oldalon egy plusz
kanyarodó sávot alakítanak ki még
ebben az évben. Ez minden bizon�nyal enyhíteni a fogja az aluljáró és
a csomópont közötti zsúfoltságot.

Horváth Arnold, a kivitelező Orinoco Kft. építésvezetője elmondta, hogy beépítéskor
a fedlap alá is tettek aszfaltot, amit a burkolattal együtt hengereltek le: „Önszintezős fedlapnak hívják ezeket, melyek nagyobb átmérőjűek és vastagabb anyagból
is készülnek, mint a hagyományos csatornafedlapok. Frissen az aszfalttal kerültek
beépítésre, így nagyon könnyen be lehetett állítani ezeket. Autóval gyakorlatilag
alig lehet érezni, ha átmegyünk egy ilyen fedlapon.”

Fotó: Bácskai Gergely

Elkezdődött a Berényi út felújításának második
üteme. Emiatt teljes szélességében lezárják a
Mikszáth Kálmán utcát a jelzőlámpás csomóponttól
a 4. számú lakóházig, a járművek terelőútvonalon
fognak közlekedni.

Elkészült a Széchenyi út

A kétszázhatvanötmilliós útépítést teljes egészében önkormányzati forrásból finanszírozta Székesfehérvár

Emlékév lesz 2022

A város alapításának ezerötvenedik, az Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik évfordulójára emlékezünk
Bácskai Gergely
Székesfehérvár polgármesterének javaslatára a közgyűlés emlékévet hirdet 2022-re,
az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik
valamint Fehérvár Géza fejedelem által történt
megalapításának ezerötvenedik évfordulójára.
A képviselőtestület döntött két új fehérvári
szellemi műhely megalapításáról is: a Prosperis
Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. a város
versenyképes jövőjéért dolgozik majd, a Siklósi
Gyula Várostörténeti Kutatóközpont pedig a
koronázóváros történelmét hozza közelebb a ma
emberéhez.

„Székesfehérvár közösségét a 2013-as
Szent István-emlékév tovább erősítette,
a megvalósult fejlesztések máig meghatározóak, a lebonyolításra került programsorozat máig emlékezetes. Azt kerestük, hogy mi hoz bennünket össze,
és nem azt, hogy mi választ minket
szét.” – fogalmazott Cser-Palkovics
András polgármester, aki elmondta, hogy közeleg a város egyedülálló
jelentőségű történeti örökségének
következő két fontos jubileuma:
az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik valamint Fehérvár Géza
fejedelem által történt megalapításának ezerötvenedik évfordulója.
A 2022-es esztendőt így emlékévvé
nyilvánította a közgyűlés.
Annak érdekében, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzünk
gyökereinkről, elődeink életéről,
valamint méltó módon előkészítsük az emlékév megünneplését,

a közgyűlés egy új intézmény
megalapításáról döntött, melyet – a
család hozzájárulásával – az arra
legméltóbb szakemberről nevez
el az önkormányzat. A Siklósi
Gyula Várostörténeti Kutatóintézet
november elsejétől működik majd,
feladata Fehérvár történetének
tudományos kutatásában és a
kutatás eredményeinek népszerűsítésében, közkinccsé tételében, a
köztudatba történő minél nagyobb
fokú beépítésének elősegítésében
fogalmazható meg.
Nemcsak a múltunk, hanem a jövőnk kutatására is alakul szeptember elsejével egy kutatóintézetet – a

Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. – melynek feladata, hogy
a hagyományokra építkezve egy
modern város jövőjét tudományos
módszerekkel segítsen felvázolni.
Olyan nemzetközileg is fontos
kutatásokról van szó, mint például
az okostechnológia, a jővőorientáció vagy a demográfia vizsgálata,
melyek nemcsak gazdasági, hanem
társadalompolitikai kérdésekre is
hatással vannak. Ez a városi kezdeményezés Magyarországon – és
Közép-Európában is – egyedülálló:
Székesfehérvár az élen jár.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!
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Az Aranybulla a középkori európai jogtörténet
második alkotmányos dokumentuma, mely hét
évvel az angol Magna Carta Libertatum kibocsátását
követően tette le a magyar alkotmányosság alapjait

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Emléktáblát avattak a városépítő politikus tiszteletére

Rába Henrietta, László-Takács Krisztina
Csitáry G. Emilnek, Székesfehérvár egykori
polgármesterének számos közüzemi fejlesztés
és iskolaépítés köszönhető. A politikusra,
tevékenységére szombat óta emléktábla hívja
fel a figyelmet. Pintér Balázs alkotása annak
a Fő utcai háznak az oldalán található, ahol
Csitáry G. Emil élt családjával.

„Csodálatos érzés, hogy mostantól
emléktábla díszíti ezt a házat. Itt
éltem tizennyolc éves koromig,
és azt kellett végigélnem, hogy a
nagyapámat évekig üldözik. Láttam és tapasztaltam az ezzel járó
lemondást, a szegénységet. Az, hogy
eljutottunk idáig, hogy őt elismerik,
utca, óvoda, iskola, uszoda van
róla elnevezve, most pedig ez az
emléktábla, csodálatos érzés számomra. Remélem, fentről is látják!”
– mondta Csitáry Nóra, Csitáry
G. Emil unokája az emléktáblaavatón.

Csitáry G. Emil 1892-ben született
a városban, 1931 és 1941 között tevékenykedett polgármesterként. A
legendás politikusnak köszönhető a
Városháza átépítése, a strandfürdő,
az Országzászló tér, a Bartók Béla
tér, a Hősök tere és a Vörösmarty
tér kialakítása és számos iskola
építése. Mégis a második világháború után, a kommunista érában
Csitáry G. Emilről még beszélni
sem lehetett, nemhogy a munkásságáról büszkén megemlékezni.
Cser-Palkovics András szerint ő a
legnagyobbat alkotó polgármestere
Székesfehérvárnak, mert képes
volt megérteni, hogy ennek a városnak hagyományát, történelmét,
értékeit ápolni közös felelősségünk, kötelezettségünk.
Az emléktábla civil kezdeményezésre született meg. Az ünnepségen résztvevők koszorúval,
virágokkal fejezték ki tiszteletüket
a politikus előtt.

Csitáry G. Emil (1892-1970)

Székesfehérvár két világháború között tevékenykedő, kétségtelenül legjelentősebb
polgármesterét Csitáry Gramanetz Emil személyében 1931. december elsején választotta meg a törvényhatósági bizottság. Az új polgármester előtt álló nehézségeket
Széchenyi Viktor főispán üdvözlő beszédében így foglalta össze: „Ön a legsúlyosabb
körülmények között foglalja el a díszes állást. Nemcsak az általános gazdasági válság
súlya terheli a város lakosságát. ... Az ön első teendője az kell, hogy legyen, hogy e
város lakosságának megbolygatott lelki egyensúlyát visszaadja, hogy a város vezetősége és a köztisztviselők iránt megingott bizalmat minden módon helyreállítsa.”
A Csitáry előtt álló, mintegy évtizedes városvezetés környezete nem nyújtott
támogatást elképzeléseihez, miközben a gazdasági világválság komoly feszültségeket hozott a városi társadalom számára. Polgármesterré választását követően ez
volt az első, amit rendbe kellett tenni. Ekkor indult meg az ínségesek támogatása,
felállították a szegényhivatalt, és az arra rászorulóknak a mai közmunkaprogramhoz
hasonlóan útjavítási, rendezési, tisztogatási munkálatokat biztosítottak. 1933-ban
közel ezernyolcszáz családot érintett ez a segítség, amely jelentősen csökkentette
a munkanélküliséget. A városi háztartás stabilizálása érdekében a városi tulajdonú
katonai épületek eladására is sor került, és ezzel egy időben megkezdődött az a
nagyívű városfejlesztés, melynek eredményeire ma is építkezhet Fehérvár. Olyan
időszak volt ez, amikor a városfejlesztés adta a legnagyobb esélyt arra, hogy Fehérvár a korábbinál lényegesen előrébb jusson a városok rangsorában. A nagy múltú és
lélekszámú magyar kulturális központok többsége ugyanis Trianon után a határokon
túlra került. Az 1930-as évek második felére a tehetséges polgármester, Csitáry G.
Emil és egy historikus és képviselő miniszter, Hóman Bálint olyan városfejlesztési
koncepciót valósított meg, amelynek eredményeként 1938-ra, a Szent Istvánemlékévre Székesfehérvár több alkalommal is az országos érdeklődés középpontjába
került, s az egyik legdinamikusabban fejlődő várossá vált. Az emlékévet polgármesterségének elején határozta el a törvényhatósági bizottság.
A sikerhez nagyszerű művészek mellett Hóman és a legnagyobb hatású magyar
művészettörténész, Gerevich Tibor is nagyban hozzájárult. De közvetetten szerepet
játszottak ebben a város szülöttei, a korábban elhunyt Klebelsberg Kuno és az egyik
legbefolyásosabb magyar értelmiségi, Szekfű Gyula is.
Parkosítások, építkezések jellemezték Csitáry G. Emil polgármesterségének éveit,
ekkor ligetesítették például a Királykút előtti teret és a sóstói népfürdő környékét
is. A közterületeket jelenleg is díszítő szobrok, emlékművek többsége ezen időszak
alkotásai. A történelmi belváros számos átalakítással vált esztétikusabbá. A városháza átalakítását, a Szent Anna-kápolna restaurálását, a székesegyház altemplomának
kialakítását, a Romkert rendezését végezték el. A városmag három új térrel, a Hősök
terével, az Országzászló térrel és az Ince pápa térrel (ma Bartók Béla tér) gazdagodott.

Fotó: Kiss László

A kormány e munkák elvégzéséhez több ízben államsegélyt folyósított Hóman Bálint
közreműködésének köszönhetően. Iskolabővítések és -építések is jellemezték ezeket
az éveket, és sor került az urbanizáció és az iparosítás szempontjából nagy fontosságú városi közművek fejlesztésére. Mindezekre a város rendkívül nehéz anyagi helyzete mellett került sor. A lehetőségeket felkutató és kiaknázni tudó pénzügyi koncepció
polgármesterségének végére éreztette jótékony hatását.

A Fő utcán, az egykori polgármester lakóházának falán Pintér Balázs Csitáry G. Emilről készített
alkotását Csitáry Nóra, Csitáry G. Emil unokája és Cser-Palkovics András közösen leplezte le

Csitáry G. Emil tevékenysége nem szűkült le egyes városi társadalmi csoportok
képviseletére, hanem egyetemesen kívánta fejleszteni a várost. Következetes
egyénisége, eltökéltsége, koncepciózus vezetése Székesfehérvárt valóban a törvényhatósági jogú városok első sorába emelte. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy
mintavárosként említik Alba Regiát az 1930-as évek végén. Az 1940-es évek közepén
bekövetkezett politikai változások végleges szakítást hoztak számára, a város közéletétől visszavonultan élt. A kitelepítés fenyegetése érintette többször személyét és
családját, számunkra azonban a gazdag életút ismét fontos értéket eredményezett,
hiszen az egyetlen várospolitikus, polgármester volt, aki emlékiratot hagyott az utókor számára, mely a családtörténeti forrásokon túlmenően a várospolitikai mélyebb
összefüggéseiben is segíti eligazodni a kutatókat.
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László-Takács Krisztina

Szent István előtt fejezték ki tiszteletüket a székesfehérvári és a Fejér megyei önkormányzat, az
intézmények, szervezetek képviselői. Az ünnepség résztvevői a Nemzeti Emlékhelyen államalapító
királyunk szarkofágjánál helyezték el a tisztelet virágait. Ünnepi köszöntőt Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott.

Fotó: Kiss László
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Kiss László

A Királyi Napok eseményeire az augusztus huszadikai ünnepségek tették fel a koronát. Képriportunkban a legemlékezetesebb pillanatokat idézzük meg.

Az augusztus huszadikai ünnepi szentmisén Spányi Antal prédikációjában hangsúlyozta, hogy bár
történelmünkben vannak nagyszerű személyiségek, jeles vezérek, de közülük egyik sem fogható
Szent Istvánhoz, ugyanis mindegyik a maga törzsét szolgálta, a maga közösségét építette, védte.
Egyikben sem volt annyi erő, hogy összefogja a nemzetet és egységessé formálja. Szent István
azonban megtette. A hagyományokhoz híven a misén a püspök megszentelte az új kenyeret.

Elismerések az államalapító ünnepén

Székesfehérvár Díszpolgára címet vehetett át
Spányi Antal megyés püspök, aki 2003 óta,
vagyis tizenöt éve főpásztora Székesfehérvárnak. Spányi Antal már gyermekkorától kezdve
megismerhette Jézust, de sajátos tapasztalatot
jelentett, hogy a mélyen vallásos családnak
a hithez és az egyházhoz való hűségért –
osztályidegenként – megpróbáltatásokat kell
átélnie a kommunista időkben.

Pro Civitate díjat kapott Hartyányi Judit. Az
1955-ben alapított székesfehérvári Ének-zenei
Általános Iskola első diákjai között, Mihályi
Gyuláné tanítványaként szerette meg egy
életre az éneket és a Kodály-módszert. Több
felsőoktatási intézményben folytatott oktatói
tevékenységet, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem karvezetés szakán pedig a mai napig
tanít. A székesfehérvári Zenei Nevelésért Alapítvány kuratóriumi elnökeként Székesfehérvárhoz
máig ezer szállal kötődik.

Pro Civitate díjjal tüntették ki Szabó Pétert: a
kardiológus főorvos, belgyógyász, kardiológiai
rehabilitációs szakorvos lassan fél évszázada, hogy választott hivatása gyakorlásának
él, gyógyító tevékenységét a kezdetektől
Székesfehérváron végzi. Az akut kardiológiában
tizenhat évet töltött, majd a rehabilitáció felé
fordult. Hosszú időn át a Magyar Szív Egyesület
ügyvivőjeként tevékenykedett, nevéhez kötődik
a jubileumi XX. Országos Orvos-Beteg Konferencia, Országos Sporttalálkozó megszervezése
2009-ben Székesfehérváron.

Pro Civitate díjjal tüntették ki Szabó Zoltán építészettörténészt, aki Kralovánszky Alán egykori
kollégájaként és szellemi örököseként avatott
szakértője a középkori építészetnek és Szent
István bazilikájának. A közelmúltban jelent
meg a koronázóbazilikát bemutató könyvsorozat keretében új kötete, mely új megvilágításba
helyezi a bazilika történetét és a Magyar
Királyság korai székhelyének rangját.
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Szintén Pro Civitate díjat kapott Tóth Judit Bianka, az
Alba Bianca Tennis Club elnöke, a sportág szerelmese, aki elkötelezetten dolgozik a tenisz megismertetéséért, megszerettetéséért, minőségi oktatásáért
és kiemelten az esélyegyenlőség jegyében a
fogyatékkal élők sportolási lehetőségeiért. 1991 óta
oktat Székesfehérváron. 1994-ben alapította meg
az Alba Bianca Tennis Clubot, mely ma hat különböző
helyszínen működik a városban.

Tiszteletbeli Polgár címmel tüntették ki Károlyi Györgyöt, Magyarország franciaországi nagykövetét, aki
Franciaországban nőtt fel, ott végezte tanulmányait,
majd 1989 után újra felvette Magyarországgal a
negyvenkét évvel azelőtt kényszerűen megszakított
kapcsolatot. Létrehozta a Károlyi József Alapítványt,
melynek köszönhetően 2011-re befejeződött a
fehérvárcsurgói kastély felújítása, elkezdődött
rendeltetésszerű hasznosítása Európai Kulturális
Találkozóközpontként. Komoly figyelmet szentel
Székesfehérvárnak és a város komolyzenei életének
is, hangsúlyt fektet a települések közötti turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére.

A királyok menetével – a történelmi óriásbábokkal, a hagyományőrzőkkel és a Kárpát-medencei meghívott vendégekkel – indultak a Nemzeti Emlékhelyről a tiszteletadás résztvevői a Szent
István térre, a díszközgyűlés helyszínére, ahol a városi kitüntetéseket adta át Cser-Palkovics
András polgármester

Fotók: Simon Erika

Cser-Palkovics András augusztus huszadikai ünnepi beszédében
ismertette a közgyűlés döntését, melyben a 2022-es esztendőt Székesfehérvár képviselői ünnepi emlékévvé nyilvánították.
„Emlékezünk és mindenkit emlékeztetni szeretnénk az Aranybulla
kihirdetésének nyolcszázadik évfordulójára, mert ez a dokumentum a
Magyarország alaptörvényben rögzített állami önazonosságát jelentő
történeti alkotmány európai jelentőségű alapdokumentuma. És meg fogjuk
ünnepelni városunk Géza nagyfejedelem általi alapításának ezerötvenedik
évfordulóját is! Ezek az ünnepek városunk identitásáról szólnak. Nem
félünk beszélni az identitásunkról, az ezt meghatározó hagyományokról,
keresztény kultúránkról, nemzetünkről vagy éppen a Fehérvárt gazdagító,
a történelem során itt élt nemzetiségekről! Akkor sem félünk beszélni
mindezekről, sőt nem félünk büszkének is lenni rájuk, ha a múlófélben
lévő európai korszellem képviselői az ellenkezőjére akarnak rávenni minket.” – hangsúlyozta a polgármester.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Vállaljuk fel hagyományainkat!

Augusztus tizenhetedikén adták át a Szent István-érdemrendet és -díjat. Az elismerést a
Fehérvár Travel ügyvezetője, Ribi Péter vehette át a céghez kapcsolódó alapítvány karitatív
tevékenységéért.

Állami kitüntetetést kaptak
Székesfehérvár hét polgára kapott idén
állami kitüntetést Szent István ünnepének
alkalmából.
Tiszteletbeli Polgár címet kapott Frank Iepema, a
Hydro Extrusion Hungary Kft. (korábban: SAPA) ügyvezető igazgatója, aki nemcsak szakmai tudásával,
innovatív szemléletével, hanem nyitottságával is
meghatározó résztvevője a város gazdasági életének. Az általa vezetett cég számos fontos, modern
technológiát bevezető és eközben munkahelyteremtő fejlesztést hajtott és hajt végre Székesfehérváron. Májusban új présüzemüket avatták, mellyel
a székesfehérvári cég elektromos autókhoz készít
alumínium alkatrészeket, törésálló ötvözetet.

Posztumusz Pro Civitate díjjal tüntették ki Ferenczy
Gézát, akit leginkább a Csitáry G. Emil Uszoda igazgatójaként ismerhettek a székesfehérváriak. A rendszerváltozáskor aktívan segítette a közélet ügyeit, 2002 és
2006 között önkormányzati képviselőként dolgozott. A
fehérvári közösség aktív tagja, fontos motorja volt, élő
lelkiismeretünk: hogyan lehet igazán magyarságunkat,
fehérváriságunkat büszkén és cselekvőn megélni.

Szikora János, a Vörösmarty
Színház igazgatója a Magyar
Érdemrend polgári tagozatának
Tisztikeresztjét vehette át.
Magyar Érdemkereszt – polgári
tagozat kitüntetésben részesült Csurgai Horváth József,
a Székesfehérvári Levéltár
igazgatója.
A Magyar Érdemrend polgári
tagozatának Lovagkeresztjé-

vel tüntették ki a Szent István
Múzeum korábbi igazgatóját,
Demeter Zsófiát.
Az Összhaderőnemi Parancsnokság három főtisztje is elismerésben illetve előléptetésben
részesült: kitüntetést vehetett
át Sáfár Albert dandártábornok
és Mucsi István ezredes, míg
Garas László ezredes augusztus
huszadikától már dandártábornokként folytatja szolgálatát.
Bárdos Zoltán tűzoltó alezredes
tűzoltósági főtancsásosi címet
vehetett át.

FEHÉRVÁR

6

fókuszban

2018.08.23.

Hagyomány a Dunán innen és túl
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Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Bakony, Rábaköz, Galga-mente, Sárköz és Zselic szokásaival ismerkedhettek meg augusztus
20-án azok, akik az ünnepi tévénézés helyett inkább sétáltak egyet a Fő utcán. Az interaktív
kézműves-bemutatók és az alternatív parasztolimpia mellett késő délután még az óriásbábok is
végigvonultak a belvároson.

Fotó: Simon Erika

Dobszóló a piros zománcos lábasokon

Fotó: Simon Erika

Napközben a Városház tér több pontján a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Fejér Megyei
Népművészeti Egyesület alkotói tartottak interaktív bemutatókat

Fotó: Simon Erika

Asszony kendő nélkül?

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

A meggypiros nemcsak most divatos

Az Országzászló téren közös körtáncba is bevonták az utca emberét

Este tíz órakor pedig ropogott a tűzijáték a palotavárosi tavak felett

Szent István ünnepe alkalmából öt táncegyüttes érkezett Székesfehérvárra, ezúttal a
Kapuvár Néptáncegyüttest, a veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttest,
a Püspökhatvani Népi Együttest, az Érsekcsanádi Bazsarózsa Néptáncegyüttest és a
szennai Zselic Táncegyüttest látta vendégül a királyi város.

Közéleti hetilap
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Gáspár Péter
Augusztus 18-án és 19-én mutatták be a Nemzeti Emlékhelyen felépített szabadtéri színpadon
II. András – Csillaghullásban álmodó címmel az idei koronázási szertartásjátékot. A rendező,
Szikora János arra kereste a választ, hogy II. András modern, korát megelőző uralkodó volt-e, vagy
csak a realitásoktól a csillagokig rugaszkodó álmodozó.

Fotók: Kiss László

Az előadás egyik fontos motívuma: Merániai Gertrúd meggyilkolása

Idén az Árpád-ház egyik legismertebb, leghosszabb ideig uralkodó királya, az Aranybullát
kibocsátó II. András koronázási szertartása és élete elevenedett meg a színpadon

II. András adta ki 1222-ben az Aranybullát

II. András volt Európa máig legkedveltebb női szentjének, Szent Erzsébetnek az édesapja

A látványos előadásban a színészek mellett táncosok, zenészek valamint a határon túlról
érkező magyar diákok is közreműködtek
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Katonák másképpen
Ilyen volt a katonazenekari fesztivál

László-Takács Krisztina

A külföldön teljesítőknek is
erőt ad

Trombitát, dobot, harsonát ragadtak, és
megtöltötték zenével a belvárost. Az ország
szinte minden pontjáról érkeztek katonák, hogy
együtt zenéljenek Székesfehérváron. A Királyi
Napok egyik legszínesebb eseménye idén is
a Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari
Fesztivál volt.

Térzenével kezdődött a fesztivál. Idén Tatáról, Debrecenből és Budapestről érkeztek helyőrségi
zenekarok.

Kis magyar katonaromantika rézfúvósra
hangszerelve

Egyeseknek a könnyed díszlépés sem esett
nehezére

Fotók: Kiss László

A fesztivál névadója, Fricsay Richárd
alezredes a magyar katonazene történetének emblematikus egyénisége.
1897 októberében családjával együtt
érkezett Székesfehérvárra, ahol
ebben az időszakban állították fel
az 5. honvédkerület zenekarát a 17.
Honvéd Gyalogezred keretein belül.
A tehetséges fiatal karmester Székesfehérváron példaértékű kulturális életet teremtett, ápolta a magyar

A polgármester Facebook-oldalán egy
Szarajevóban szolgálatot teljesítő
katona hozzászólásában azt írta, hogy
az interneten látták a megnyitót,
hazagondoltak, és köszönik, hogy
ezt megtehették. Azt kívánta, hogy a
fesztivál jó hangulattal ajándékozza
meg a hallgatóságot, de hallatszódjon
el minden határon túl szolgálatot
teljesítő katona felé is.
vári Helyőrségi Zenekar karnagya
hangsúlyozta, hogy ilyenkor a
zenekarok nem versenyeznek,
csupán egy jó hangulatú fesztiválon
mutatják meg tudásukat.

2013-ban, a Szent István-emlékévben rendezték meg először a fesztivált, de a katonazenekarok felvonulása ma is ugyanolyan emelkedett hangulatot ad, mint legelőször

zenei hagyományokat, zenekarának
koncertjeivel meghódította az egész
Dunántúlt. Fehérváron az idén már
hatodszorra rendezték meg a róla
elnevezett katonazenekari fesztivált.
„Ez gyakorlatilag a zenekaroknak egy
egészen speciális megmutatkozása.
Olyan bemutató, ahol a zenét különböző mozgáselemekkel együtt mutatják
be. Rettenetesen nehéz műfaj, hiszen
akár elegánsnak, akár mókásnak tűnik
kívülről, kemény, sok hónapnyi gyakorlás áll mögötte. Mindegyik zenekarnak
megvan a saját arculata, mind a négy
zenekar más jellegű zenéket játszik
ilyenkor, más jellegű és más nehézségű
gyakorlatokat mutat be.” – magyarázta
Ruff Tamás őrnagy. A Székesfehér-

Harctérről a városfalak közé
A katonazene több évszázados múltra
tekint vissza: régen a harctéri műveletek vezetésére használták, hiszen
ahova nem jutott el az emberi hang,
oda eljutott a dob és a kürt hangja.
Ahogy fejlődött a technika, úgy ez
egyre inkább háttérbe került, és a
katonazene is átértékelődött. Később
a toborzásban kapott szerepet, illetve
a katonaság és a társadalom közötti
kapcsolat építésében.

Gömbpanoráma kicsit másképpen

Tavaly lánykérés, idén
gyermekáldás

Limbóláz hangszerekkel súlyosbítva

A tavalyi lánykérés után idén is meghitt pillanatoknak lehetett tanúja a
közönség: Májer Bálint katonazenész
a megnyitó ünnepség pillanataiban
lett apa, Petra nevű lánya 16 óra 21
perckor született.
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Vissza a középkorba!
Időutazás fesztiválhangulatban

Ficzere Fanni

Fotó: Pápai Barna

Idén is korabeli jelmezbe öltözött a belváros a Királyi Napok alkalmával. Árusok portékái, gólyalábasok, óriásbábok, fegyverek, hangszerek és megannyi játék várta a látogatókat. Különböző
ügyességi feladatokkal várták a kisebbeket, a nagyobbakat pedig bemutatókkal szórakoztatták. A
vásári forgatagban minden volt, mi szem-szájnak ingere.

Fotó: Pápai Barna

A gólyalábasokat nem volt nehéz megtalálni

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Árusokból idén sem volt hiány

Az óriásbábok a felvonulás előtt is tiszteletüket tették a helyszínen

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Simon Erika

A Városháza előtti teret ellepték a sárkányölők, borkészítők és utcazenészek

A fiatalokat sem kímélték – már korán reggel munkába kellett állni

A kicsiket és nagyokat is szórakoztatták a korabeli játékok

Közéleti hetilap
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Pápai Barna
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A gyerekek sem unatkoztak: körhinta és színező várta őket

Fotó: Simon Erika

A levendula és a kézműves tárgyak is nagy népszerűségnek örvendtek

Fotó: Simon Erika

A Boszorkányok utcájába csak a legbátrabbak merészkedtek be

Fotó: Pápai Barna

Fürge ujjak szakkör

Népszerű volt a hangszersimogató, ahol különböző régi hangszerekkel lehetett ismerkedni

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Pápai Barna

Volt, aki a kalodát is kipróbálta

Az édesszájúak sem maradtak ki a jóból: méz és befőtt nagy mennyiségben állt rendelkezésre
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Kenyér, bor, mulatozás

Gáspár Péter

Fotók: Simon Erika

Régi hagyomány, hogy Szent István napja előtt Öreghegy vendégül látja a várost. Idén sem volt
másként: szórakoztató zenés-táncos színpadi műsorokkal, borrendek felvonulásával, kenyér- és
boráldással várták az érdeklődőket.

Az új kenyeret és a bort Tornyai Gábor plébános áldotta meg: „Minden évben, amikor az új
kenyeret ünnepeljük, a megújulást is ünnepeljük, azt, hogy van mit ennünk, innunk, van mit
tennünk az asztalunkra.”
A mulatság a hagyományokhoz híven a borrendek felvonulásával kezdődött

Lenyűgöző táncosok, vérpezsdítő ritmusok
Vasárnap kora délután operettműsorral kezdődtek, majd a Boka Boogie Band és a Felicita
Táncklub műsorával folytatódtak a programok a Bory-vár előtti téren

Nem hiányozhatott az utcai kirakodóvásár sem

Egyéb alternatív szórakozási lehetőségek is akadtak

A 8. Öreghegyi Bormustra eredményeit is hagyományosan az Öreghegyi Mulatságokon hirdetik ki. Idén Tőke József, a Csordás-Nagy-pince és Csurgai Horváth Antal
elismerő oklevelet vettek át. Az Öreghegy Fehérbora 2018 címet Pásztor István és a
Pásztor Pincészet, az Öreghegy Vörösbora 2018 címet Mészárovics Imre nyerte el.
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Borrendi találkozó a Királyi Napokon
A HETILAP

Vakler Lajos

A borrendi delegációk részvételével
megtartott konferencián a borospincékről, présházakról valamint a
Mátyás királyhoz kapcsolódó évfordulókról hallgathattak előadásokat,
majd bemutatták a királyról elnevezett emlékbort. Koczor Kálmán, a
Magyarországi Borrendek Országos
Szövetségének elnöke a szakmai
nap céljai között kiemelt feladatként említette a magyar borászatok
jövőképének meghatározását: „A
nagy rendezvények sorából a székesfehérvári mindenkor kiemelkedik,
hiszen államalapító királyunk, Szent
István ünnepét nagy tisztelet övezi a
szőlész-borász társadalom részéről is.
Annál is inkább, mert Székesfehérvár
közvetlen közelében jelentős borvidékek találhatók. Ezen a konferencián
hangot adunk elképzeléseinknek,
melyeket aztán a szaktárca elé tárunk,
tehát elsősorban a mindennapi gondjainkat tárgyaljuk meg.”
Székesfehérvár képviseletében
Róth Péter köszöntötte a bor-

Fotó: Simon Erika

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg
Székesfehérváron a Magyarországi és Kárpátmedencei Borlovagrendek Országos Találkozóját. Az idei szakmai napon harminc borrend
képviselői vitatták meg a szőlész-borász társadalmat foglalkoztató aktuális kérdéseket.

A borrendi találkozón bemutatkoztak a borkirálynők is

rendek képviselőit. Az alpolgármester szerint a Királyi Napok
rendezvénysorozatának és a
város gasztronómiai kultúrájának
fontos eleme a borrendi szakmai
nap: „Elmondhatjuk, hogy a Királyi
Napok nincs meg borrendi rendezvény, a Borrendek Országos Találkozója nélkül. Ma is eljöttek Fehérvárra, nyolcvan évvel azután, hogy
országgyűlést tartottak városunkban.
Ünnepre jöttek a borrendek is.”
Mészárovics Imre, a házigazda
borrend új elnök-nagymestere
számára az idei konferencia a
múlt megismerését és a jövő
feladatainak meghatározását
szolgálja: „A mai konferencián két
fontos témát veszünk napirendre. Az
első, ami az egész borásztársadalmat
foglalkoztatja, hogy miként mutassuk
be a történelmi borvidékeinket illetve
azt a hátteret, mely alapjaiban meghatározza a magyar borok megítélését
itthon és külföldön. A másik pedig a
Mátyás király-emlékév kapcsolódási
pontjait mutatja be Székesfehérvárhoz.”
A nagyközönség végigkísérhette a
borrendek felvonulását a Városház tértől a Zichy színpadig, ahol
Tóth Tamás esperes megáldotta az
új bort, majd két új borlovagot köszöntöttek Szideropulosz Jorgosz
és Takács László személyében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a Székesfehérvár belterület,
Köfém lakótelep 9804/2 hrsz. alatt nyilvántartott 1472 m² területű kivett,
vízmű megnevezésű ingatlan jelenlegi állapotában történő bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7. péntek 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, Csíkvári út 10. szám alatti, 7329 hrsz. alatt nyilvántartott, sporttelep megnevezésű Sóstói Stadionnak a részletes pályázati kiírásban meghatározott – vendéglátási célokat szolgáló – részének a részletes pályázati
kiírás szerinti bérbeadására.
A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen átvehető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel:
22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7. napján 12 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
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Zenei stíluskavalkád a Zichy színpadon
A HETILAP

Vakler Lajos

Fotók: Simon Erika

Fergeteges zenei élményben volt része mindazoknak, akik a Zichy liget nagyszínpadára esküdtek,
ahol estéről estére az elmúlt húsz év meghatározó magyar zenekarai léptek fel, telt ház előtt.

Minden este megtelt a Zichy színpad előtti tér

Negyvenből húsz

A Vidéki sanzont ezúttal is a nézők gyűrűjében énekelte el Mező Misi
Mező Misi a szeretnivaló, szertelen közönségkedvenc. Idestova két évtizede építi azt
a hidat, mely a sikerhez vezet. A hittel élő,
a szabadító kegyelem embere mára tudatos
példaképpé vált, vadhajtások nélkül.

Ebben a hónapban ünnepelted a
negyvenedik születésnapodat. Egy
kis számvetésre kérlek! Az együttes
jövőre lesz húszesztendős, így szinte
az életed felét teszi ki a Magna Cum
Laude. Milyen érzés?
Jó érzés, bár én soha nem az az
ember voltam, aki számot vet az
életével, és azon gondolkodik, mi
volt akkor, amikor húszéves volt.
Engem mindig a jelen, a pillanat
érdekel. Régebben hajlamos
voltam ugyan a jövőbe tekinteni
vagy a múltból táplálkozni, de
mára ezek a vadhajtások lekerültek rólam, és próbálom megélni a
jelent, a pillanatot.
Talán nincs magyar könnyűzenerajongó, aki ne fújná a Vidéki
sanzont és a Pálinkadalt. Hogyan

lehet ezeket a dalokat túlszárnyalni,
egyáltalán szükség van-e rá?
Minden zenekar életében vannak
olyan dalok, melyek meghatározóak, amiket negyven év múlva is
kívánni és kérni fog a közönség.
Az is előfordul, hogy egy-két dallal azonosítanak be egy zenekart.
Ezzel semmi probléma nincs,
valószínűleg mi is ezek közé tartozunk, bár ha valaki mélyebben
belegondol a munkásságunkba
és utánanéz, akkor felfedezheti a
másik oldalát is ennek a történetnek.
Székesfehérvár számára Szent
István ünnepe rendkívül fontos.
Mi volt az első gondolatod, amikor
meghívtak a Királyi Napokra?
Hívő ember lévén számomra a
kereszténység nagyon fontos,
mert hála Szent Istvánnak,
keresztény ország lettünk. Ez
olyan értéket adott a magyar
nemzetnek, amit máshonnét nem
kaphatott volna meg.

Együtt New Yorkban: Farkas Gábor Gábriel és Majsai Gábor

Minden koncert egyformán fontos
Bármerre is jár az országban, Kiss Tibit, a
Quimby frontemberét szeretet kíséri. Így
volt ez Székesfehérváron is, ahol az Anna and
the Barbies meghívására lépett színpadra.

Imádnak titeket a rajongók. Milyen
a kapcsolatotok a közönséggel?
Nagyon sokan vannak, akik
szeretnek minket, talán mert
észreveszik, hogy minden koncert, minden fellépés azért van,
hogy együtt lehessenek velünk
és örömüket leljék a zenében.
Számunkra pontosan ezért

nincs fontos vagy kevésbé fontos
fellépés. Ami azt jelenti, hogy
intim, már-már családias a légkör
a koncertjeinken.
Milyen kötődésed van Székesfehérvárhoz?
Többféle formációval gyakran
megfordultunk Fehérváron, a
város be van csatolva a zenei
térképünkre. Klubokba, kisebb-nagyobb helyekre viszonylagos rendszerességgel járunk a
Budapest Bárral, a Quimby-vel és
az Arany Akkorddal is.

FEHÉRVÁR

bulvár

Közéleti hetilap

15

A HETILAP

Ferenczy Gyuri és az Első Pesti Rackák méltó partnerei voltak az igényes zenére vágyó közönségnek
Szabó Balázs és bandája ezúttal is varázsolt

Csillagporos álom

Vidéken máshogy dobban a szív
A Magna Cum Laude bizonyította kivételes
kvalitásait. Szabó Tibor, az együttes
gitáros-zeneszerzője természetesnek tartja,
hogy stílusos, egyedi dalaik vonzzák a
vájtfülű közönséget.

Idestova húszévesek vagytok,
megannyi kiváló dal fűződik a nevetekhez. Miként lehet ezt a szintet
megőrizni?
Nem könnyű, de valahogy az
ember, ahogy a jó bor, beérik.
Így van ez a zenekaroknál is.
Vagy el tudja dönteni a sikerek
után, hogy figyel önmagára,
és mindent úgy csinál, mint a
sikerek idején, vagy elpuskázza
a lehetőségeit. Mi nem puskázzuk el.
A Színezd újra, a Vidéki sanzon, a
Pálinkadal megadja az alaphangot.

Hogyan sikerül megőrizni azt a
stílust, amit ma már a közönség is
magáénak érez?
Van egy nagy hármasunk. Én
írom a dalokat, Misa, mint
szövegíró egyedi világa ehhez
kapcsolódik. Misit pedig nem
lehet kifelejteni ebből a történetből, hiszen jelenleg ő az egyik
legjobb énekes és frontember.
Milyen gondolatokkal fogadtátok el
a meghívást? Hiszen gyulai srácokként bizonyítjátok, hogy nemcsak
Pest létezik...
Nagyon jó érzéssel jöttünk. Ezt
nem kell magyarázni, hiszen
mindenhol nagyon jól működik
a zenénk. Amikor a Misi felkonferálja a Vidéki sanzont, az
ember szíve máshogy, nagyobbat
dobban.

Pásztor Annát szoros kapcsolat fűzi a
fehérvári zenei élethez, nemrégiben a
Fehérvár Hangja zsűrijében üdvözölhettük,
most pedig csapatával a Zichy színpadon
varázsolt.

Mit jelent ma a közönség számára
az Anna and the Barbies?
Mi mindenünket adjuk: a jelenünket, a múltunkat, a jövőnket
egyszerre. Becsomagoljuk az
eddigi életünket, fájdalmainkat,
örömeinket, bánatainkat, boldog-

ságunkat, mindent. Ezt csak így
lehet csinálni.
Milyen Kiss Tibivel dolgozni?
Mint egy buja mese, egy csillagporos álom. Ő tényleg olyan,
mint egy múltból érkezett úriember. Egy álmodozó nagy gyerek,
aki kedves, mégis esetlen. Profi,
de teljesen friss. Bájos számokat
csinál, melyekkel inspirálja az
embert. Olyan, mintha a testvérem lenne. Vele játszani kézen
fogva szökkenés az univerzumba!

Az Anna and the Barbies ismét hozta magát, az extrém külsőhöz különleges dalok dukáltak

Itt mindig kiváló a hangulat!
Pocsai Krisztina, a jelen egyik kimagasló tehetségű dzsesszénekesnője a Fehérvár Big Band
vendégeként tért vissza a Királyi Napokra.

A legkisebbeket is elvarázsolta a zene

A gyönyörű, különleges hang egy
adottság, ugyanakkor bizonyosan sok
munka kell ahhoz, hogy ez a színpadon
is kijöjjön, a közönség is megérezze.
Az elmúlt évek rutinja nagyon
sokat számít, de azért hozzáteszem, hogy nem telik el úgy nap,
hogy ne énekelnék. Emellett
sokat tanítok, ami strukturálja
a hangot és jó kondícióban tart.
Az összes ritmussal, harmóniával, dallammal, variációval
eltöltött idő mind benne van
egy-egy dalban.

Kismillió pódium vár rád országszerte. Miként döntesz egy-egy invitálás
elfogadásáról?
Hámori Janóval nagyon régóta ismerjük egymást. Volt egy zenekar,
amiben együtt játszottunk, tehát
ha ő hív, akkor jövök! Fehérvárhoz
egyébként is van kötődésem: több
iskolában is tanítottam évekkel ezelőtt, nagyon sok volt tanítványom
és kollégám él a városban. Örömmel jövök a zenei programokra,
mert itt mindig kiváló a hangulat.
Ma, amikor beléptem a próbaterembe, rengeteg ismerős arcot láttam. Nagyon jó néhány év elteltével
újra találkozni, és megbeszélni, ki
merre tart, hol jár, mit csinál.
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Programok augusztus 24-től szeptember 2-ig

Szabó Petra
Augusztus 24.
X. Csukafesztivál
14.30, Csór
Pénteken koncertekkel kezdődik a rendezvény.
Fellép a Második Lendület, a Gesztenye Acoustic,
az Effekt és az Idő van. Szombaton sportversenyek,
főzőverseny, gyerekprogramok, különféle színpadi
programok, koncertek, bemutatók és utcabál lesz.
Napközben folyamatosan környezetvédelmi sátor,
teke, könyvvásár, makett-kiállítás és véradás.
19. Aranybulla Művészeti Napok
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az első napon 18 órától Éltes Barna sepsiszentgyörgyi
szobrászművész Kapu című kiállítása nyílik meg,
majd 20 órától fellép a Budapest Ragtime Band.
25-én 21 órakor Hevesi Tamás élő koncertje lesz
nagyzenekarral.
A Velencei-tó legjobbjai – borkóstoló a Szerelemvölgyben
18 óra, Bálint Borárium
Az érdeklődők végigkóstolhatják a környék legjobb
borait, és megkóstolhatják a házigazda kemencés
ételeit. Jelentkezés: info@balintborarium.hu.

Horoszkóp
augusztus 23. – augusztus 29.

Szabadtéri salsaparty
19 óra, Sörcasino Pub & Bar előtti tér
Az este folyamán a kubai salsáé lesz a főszerep, de a
sensual táncok is szerepet kapnak.
Titkos túra – fáklyás esti városnézés
21 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
Székesfehérvár történelme nem szűkölködik
fordulatos eseményekben és izgalmakban. Ezt
még titokzatosabbá teszi a felfedező séta, melynek
során fáklyákkal világítják meg az érdeklődők az
útjukat.
A csoport minden tagja kap egy fáklyát a sétához.
Előzetes regisztráció ajánlott! Regisztrálni lehet az
alábbi elérhetőségeken: Tourinform Iroda Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., 22 537 261, idegenvezetes@
szekesfehervar.hu.
Augusztus 25.
Romantikus vártúra – kisvonatos látogatás a
Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
A kisvonatos utazás során az idegenvezető a városról
is elmeséli mindazt, amit tudni érdemes, majd a
várban is végigkalauzolja a csoportot. .
IV. Kisfalud Novaj-pusztai Vigasság
10 óra, Kisfaludi Közösségi Ház

Kos 3. 21. – 4. 20.

Sürgető késztetést érezhet arra, hogy bizonyos
dolgokat azonnal helyrehozzon vagy orvosoljon.
Bármilyen nehéz is legyen, inkább fogja vissza magát
és legyen türelemmel, ugyanis egynémely problémák
szinte maguktól is meg fognak oldódni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Lassítson le és törekedjen arra, hogy igazán megfontolt
döntéseket hozzon, ne kapkodjon el semmit! Nincs
értelme rohannia, ha közben minden rossz, amit csinál,
illetve a sietségben több kárt okoz, mintsem épít. Még a
végén akaratlanul másokkal is kiszúrna!

Az esemény 10 órakor kezdődik, bemutatókkal,
családi programokkal, főzőversennyel, majd 14
órától színpadi műsorral várják az érdeklődőket,
melynek fő produkciója 21 órától a Balkan Fanatik
fellépése.
Hadak, vizek, várak útja – kirándulás kabrió busszal
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár (Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., 22 537 261, idegenvezetes@
szekesfehervar.hu, www.turizmus.szekesfehervar.hu).
Szezonzáró Azucar street salsa
19 óra, Velence Korzó
Várnak minden táncolni vágyót a korzó hatalmas
teraszára sok-sok vezetett ruedával, szabad tánccal,
animációkkal, jó zenékkel és igazi nyári vízparti
hangulattal!
Augusztus 26.
Távirányítású eszközök találkozója Zichyújfaluban
10 óra, Zichyújfalu, Kastélykert
Program:
– RC autók felvonulása és bemutatója a Veszprémi
RC egyesület közreműködésével
– drónbemutató a Drone Hungary csapatával
– modellrepülők bemutatója a seregélyesi Kolibri Modellező Egyesülettel és a Dunakanyari Repülősökkel

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha bizonytalan valamivel kapcsolatban, vagy
szeretné jobban végezni a munkáját, felvirágoztatni
a vállalkozását, érdemes lenne szakértőhöz fordulnia
és tanácsot kérnie. De akár azt is célszerű lenne
fontolóra vennie, hogy továbbképzi magát és tanul
valami olyat, ami által még sikeresebb lehetne.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Bármilyen nehézségekkel is kelljen szembenéznie a
napokban, gondoljon arra, hogy ez csak átmeneti,
ugyanis a csillagok szerint már úton van az az erő,
ami pozitív irányba tereli az életét.

A program ideje alatt drónsimogató, szimulátorok és kisrepülő-készítés várja a gyermekeket a
Drónpilóták Országos Egyesületének támogatásával.
A gyerekek ügyességi versenyen is összemérhetik
tudásukat.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Augusztus 27.
A spanyol népzenében használatos hangszerek
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtára
Tárnok Ákos előadása.
Augusztus 28.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bognár Ferenc Flórián Boldogasszony című előadása.
Augusztus 29.
Képeslapok a Fejér megyei gyűjteményben II.
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Virtuális séta Fejér megye településein. Diavetítés,
társasjátékok és kézműves foglalkozás is várja az
érdeklődőket a képeslapok alapján. Előadók: Farkas
Edit és Hajdu Hajnalka.
Klasszik Lasszó
18.45, Szent István Király Múzeum
„Akinek igaza van, az gyorsabban fog lőni.” A budapesti western – zenés irodalmi előadás. Szereplők:
Kemény Zsófi, Vitáris Iván, Schoblocher Barbara,
Jancsó Gábor, Pénzes Máté, Sárkány Bertalan, Czinki
Ferenc.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Erős késztetést érez arra, hogy a spiritualitás felé
forduljon, és ott találja meg azokat a válaszokat,
amiket keres. Ezt bölcsen teszi, mert amellett,
hogy meg is leli őket, csodálatos élményekben is
lehet része.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az egyedülállók arra jöhetnek rá, hogy hibáztak,
amikor túlságosan alacsonyra tették a mércét. Már
hisznek abban, hogy megérdemelnek egy olyan partnert, akiről titokban álmodoznak, és bíznak benne,
hogy meg is fogják találni.
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Augusztus 30.
Nyárbúcsúztató buborékfújás
18 óra, Agárdi Parkerdő
Közös nyárbúcsúztatás. Semmire nem lesz szükség,
csak buborékfújóra.
Augusztus 31.
Összehangolt Kárpátok
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Vizeli Balázs és Mihó Attila nagykoncertje. Közreműködik András Orsolya (ének), Istvánfi Balázs (duda),
Fekete Márton (brácsa), Szabó Dániel (cimbalom) és
Bognár András (nagybőgő).
Szeptember 1.
Díszmadár-kiállítás és -vásár
9 óra, Voke Vörösmarty Művelődési Ház
A színes forgatag idén sem marad el, akik pedig
kedvet kaptak a papagájok tartására, a helyszínen
szakmai tanácsot is kapnak, illetve megvásárolhatják
felszerélessel együtt a kedvencüket. Ezen kívül szakmai előadások is várják az érdeklődőket.
Szedreskerti Mulatság
15 óra, Palotai úti parkoló
Fellép Csengeri Attila és Gregor Bernadett, a Felicita,
a TáncolKodó, az Artons rockzenekar és az Apostol
együttes.
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Sütő Ágnes és Minker Tibor kiállítása
16 óra, Agárd, Velencei-tavi Galéria
Sütő Ágnes festőművész-tanár és Minker Tibor képzőművész kiállítása. Megtekinthető október 3-ig.

A Barátság mozi műsora
Bűbáj herceg és a nagy varázslat
Augusztus 30. 10 óra
Kanadai családi animációs film.

X. Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A klub idén már tizedik alkalommal emlékezik az
együttes legendás 19-esére. Ezúttal olasz, francia és
horvát csapatokat lát vendégül a Fehérvár AV19.
Program:
Szeptember 1.
16 óra: Brûleurs de Loups – KHL Medveščak Zagreb
19.15: Fehérvár AV19 – Asiago
Szeptember 2.
15 óra: bronzmérkőzés
18.15: döntő

Vigyázz, kész, Morc!
Augusztus 24. 10 óra
Angol-mexikói családi animációs film.
Szerelembe gurulva
Augusztus 24. 18 óra, szeptember
1. 20 óra
Francia-belga romantikus vígjáték.

I. Color Festival
17 óra, First Field
Fellépők: AK26, Burai Krisztián, Szecsei, Pixa, Katapult Dj, Yamina, Strong R., Cashtag, Tomwall, Greg
Fisher, Kalocsay, Crotter, Mike Jr. A belépő tartalmaz
egy zacskó színes Color port.
Szeptember 2.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

A hihetetlen család 2.
Augusztus 25. 16 óra, augusztus
31. 10 óra
Amerikai családi animációs film.

Ramen Shop – Ízek a múltból
Augusztus 28. 18 óra
Japán-szingapúri filmdráma.
Túl szexi lány
Augusztus 28. 20 óra
Kínai-angol vígjáték.

Vad Balaton
Augusztus 25. 18 óra
Magyar természetfilm.

Kim Dzsongil bemutatja
Augusztus 30. 18 óra
Angol dokumentumfilm.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
Augusztus 25. és 31. 20 óra
Amerikai zenés vígjáték.

Férfiak fecskében
Augusztus 30. 20 óra
Angol vígjáték.

Könyvklub
Augusztus 24. 20 óra, augusztus
31. 18 óra
Amerikai vígjáték.

A művészet templomai – Hitler
kontra Picasso
Augusztus 27. 18 óra
Olasz ismeretterjesztő film.

Az elrabolt hercegnő
Augusztus 25., 28. és szeptember
1. 10 óra
Ukrán családi animációs film.

kádár.kom
Augusztus 27. 20 óra, szeptember
1. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.

Hotel Transylvania 3. – Szörnyen
rémes vakáció
szeptember 1. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

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

GÁBOR ESZMERALDA

műgyűjtőnő - múzeumok számára
is - készpénzért vásárol festményeket,
bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat,
teljes hagyatékot.

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693
+36(30)398-5720

A Könyvmentők- Könyvszolgálat
Kulturális Egyesület

könyvterjesztő munkatársakat
keres győri, székesfehérvári
könyves szekerére.
Jelentkezés önéletrajzzal:

konyvszolgalat@gmail.com
info: 06 70 413 2581

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

www.gebotech.hu
8093 Lovasberény,
Lujza major
Hrsz. 0127/11

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy-két kollégájával egyre inkább kezdenek barátokká válni. Ez valahol megnyugtatja, valahol zavarja, mert fél attól,
hogyha később nézeteltérésük támad, az megronthatja a
munkahelyi viszonyukat. Egyelőre úgy néz ki, elég jól össze
tudnak dolgozni, nagyszerű kis csapatot alkotnak együtt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A párban élők érzik, hogy fordulóponthoz érkezett a
kapcsolatuk. Döntést kell hozniuk arról, hogy együtt vagy
külön folytatják tovább az útjukat. Biztos lesznek olyanok,
akik együtt maradnak és sikerül kapcsolatukat megújítani
és jobbá tenni. Még szenvedélyesebb lesz, mint valaha.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Arra biztatják a csillagok, hogy merje nyugodtan kimutatni
az érzéseit. Azoknak, akik éppen egy bimbózó kapcsolat
elején állnak, mindjárt el is dőlhet a sorsuk azzal, hogy a
másik fél bizonyosságot nyer érzéseikkel kapcsolatban.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az egyedülálló bakok élete felfordulhat, ugyanis
egy szerelem első látásra vagy legalábbis sorsszerű
találkozás van megírva számukra a következő időszakban. A párban élők kapcsolata pedig elmélyülni
látszik. Egy hullámhosszon van a kedvesével, talán
annyira megértik egymást, mint eddig sosem.

HEGESZTŐ
LAKATOS
elektródával hegeszteni tudó

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fontos, hogy a saját lelkét is ápolja, de mellette a
párjáét sem ártana, aki számít Önre. Szüksége volna
a lelki támogatására és a törődésére. Mostanában
kissé elhanyagolta, ahogy magát a szerelmi életüket
is. Vissza kellene hoznia a tüzet a hálószobájukba!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kérnie sem kell, anélkül is megkap bizonyos lehetőségeket vagy mindazt, amire éppen vágyik, legyen
az pozíció vagy plusz pénz. Már Ön is tudja, hogy
sokkal több rejlik Önben, mint hitte, és végre képes
kiaknázni a rendkívüli erejét.
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Autófitnesz háromszázszor

Kovács V. Orsolya
Jubileumot ünnepelt a Vörösmarty Rádió:
háromszázadik adásához érkezett az
Autófitnesz című műsor. A halászléfőzéssel
egybekötött ünneplés jó alkalmat adott a
nosztalgiázásra és arra is, hogy kiderüljön:
az ősz tartogat bőven újdonságokat is a
99,2-n.

A közös munka során barátság született

Fotók: Horváth Renáta

Polgár Tibor autószerelőt már
korábban bemutattuk lapunkban. Most egy jubileum kapcsán
újra ellátogattunk jól ismert
műhelyébe: háromszázadik
adásához érkezett ugyanis a napokban a Vörösmarty Rádióban
Schéda Zoltánnal közös műsoruk, az Autófitnesz. Az ünneplést egy kellemes nyárzáró
bográcsozással kötötték össze
családtagok, kollégák, barátok
és törzshallgatók társaságában.
Egy kiadós nyári zápornak
köszönhetően a társaság a
műhelybe húzódva, stílusosan a
szerelőakna fölé állított asztalok
körül kóstolhatta meg a frissen
főtt halászlét és sült kolbászokat, miközben Zoli és Tibi a
háromszáz adás emlékezetes
pillanatait is felidézték.
„Ha jól számolom, hét év alatt hét
autómat vittem Tibihez kisebb-nagyobb javításokra.” – emlékezett
vissza Schéda Zoli. – „Szóval ne-

Halászlé a szerelőakna fölött

künk tényleg mindig van miről beszélnünk! Hol az autós újságokban
bukkanunk olyan cikkekre, amiket
érdemes kivesézni, hol a műhelybe
érkező eseteket elemezzük. A műsor
interaktív, bevonjuk a hallgatókat
is, és jólesnek a rendszeres visszajelzések tőlük. Tibi pedig az évek
során a legjobb barátom lett.”
Polgár Tibor azt is sejtetni
engedte: az Autófinesz nem
csak hogy folytatódik, de ősztől
új műsorelemeket is tartogat a
hallgatók számára.

„Erről még nem árulok el részleteket, de a lényeg, hogy úgy érezzük:
a hallgatók kitartanak, szeretnek
minket. Ezért a fővonal megmarad: igyekszünk segíteni, hogy
ne a netről összeszedett, sokszor
téves információkra hagyatkozzon az, aki otthon, maga próbálja
megjavítani az autóját. A szezonális átvizsgálásokat, aktualitásokat
továbbra is alaposan átbeszéljük
majd, és lesznek a megszokottakhoz képest újdonságok is a
műsorban.”

Régi ismerős új frekvencián
A forró nyári napok elmúltával igazi őszi felfrissülés
várja a hallgatókat szeptembertől a Vörösmarty
Rádióban. Zenékben,
témákban, műsorstruktúrában is számíthatnak
újdonságokra a hallgatók.
Az elkövetkező hetek
tehát tele lesznek meglepetésekkel, ezek közül
egyet azonban már nem
tudunk magunkban tartani
tovább: a fehérvári rádiózás egyik legismertebb
hangja szeptembertől a
Vörösmarty Rádió mikrofonja mögül szól a hallgatókhoz. Kiss Györgyöt
nemcsak az éterből, de a
fehérvári retróbuliknak
köszönhetően személyesen
is ismerheti a közönség,
ő pedig ígéri, hogy a tőle
megszokott műfajokkal
és minőséggel érkezik a

Vörösmarty Rádió stúdiójába: „A célom ugyanaz,
mint az eddig eltelt évtizedekben: maximálisan kiszolgálni
a hallgatókat abban, amiben
úgy érzem, hogy jó vagyok.
A közszolgálatiság nem áll
távol tőlem, mert a Petőfi
Rádióban kezdtem a nyolcvanas évek végén B. Tóth
László és Komjáthy György
mellett. Mindig is fontos volt
számomra, hogy közel legyek
az emberekhez, ha tehetem,
kimenjek a hallgatók közé.
Volt olyan műsorom is, ahol
a családokat szombati ebéd
közben kerestük fel. Ezért is
örülök a látványstúdiónak és
minden olyan lehetőségnek,
ami esélyt ad, hogy személyesen is bevonjam az adásba
a hallgatókat. A Vörösmarty
Rádióban pedig folytathatom,
amit már eddig is megszokott
tőlem a közönség!”

Kiss György, a fehérvári rádiózás egyik legismertebb hangja szeptembertől a Vörösmarty Rádióban
számít hallgatói figyelmére
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Bácskai Gergely

Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj esetében a pályázók körében a
szakgimnáziumi és a szakközépiskolai évfolyamokon tanulók arányát
módosították valamint kibővítették
az ösztöndíjasok körét a Jáky József
Szakgimnázium és Szakközépiskola építőipari ágazatán tanulókkal.
Kiegészült a felsőfokú ösztöndíjprogram is. Az Alba Regia Felsőoktatási
Ösztöndíj azoknak a 18-25 éves fiataloknak szól, akik Székesfehérváron
élnek vagy itt szereztek középfokú
végzettséget és/vagy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán vagy
a Corvinus Egyetem székesfehérvári
képzési helyszínén rendelkeznek
aktív hallgatói státusszal.
Mivel szeptember elsejétől egyetemi
rangot kapott a Kodolányi János
Főiskola, így a KJE székesfehérvári
képzési helyszínén nappali alapképzés (BA) munkarendjében tanulmányokat folytató valamely előadó-művészeti szakos hallgatóval bővül az
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíthetők köre a 2018/2019es tanévtől felmenő rendszerben

Fotó: Molnár Artúr

A 2016-ban elindított városi ösztöndíjprogram,
vagyis az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj illetve
a Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj kiterjesztéséről is döntött múlt pénteken a város közgyűlése.

A közösségi munka elismerésére új ösztöndíjat alapított az önkormányzat

A közösségi munka elismerésére pedig
egy új ösztöndíjat is alapított a képviselőtestület. Az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíjra a
Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói
Tanács tagjai pályázhatnak. A tagokat a
Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén, az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán
és a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén működő
hallgatói önkormányzatok delegálják.

Királyszobrot avattak Kisfaludon

Kollégiumi férőhelyekre lehet pályázni
Három fehérvári fiatal elhelyezését biztosítja Székesfehérvár önkormányzata
Pécsen. A férőhelyekre pályázhatnak azok a fehérvári lakosok, akik valamely
pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, és kollégiumi felvételi
kérelmüket elutasították. A pályázatot augusztus 24-én délig kell eljuttatni postai
úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztálya
Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Irodájára (Városház tér 1.) vagy személyesen
a hivatal ügyfélszolgálatára (Kossuth Lajos utca). A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani, melyen szerepelnie kell a pályázó nevének és címének, továbbá az alábbi
szövegnek: „Pályázat – Pécsi Szántó Kovács János Kollégiumi férőhelyre”.

Megújul a Vörösmarty-emlékmúzeum
Látrányi Viktória
Több mint négyszáznegyvenmillió forintból
újulhat meg a kápolnásnyéki Vörösmartyemlékmúzeum. A fejlesztésnek köszönhetően
2019 őszére egy modern, a XXI. század kihívásainak megfelelő korszerű múzeum, szabadtéri
színpad és park fogadja majd a látogatókat.

A Szabadművelődés Háza kezdeményezésére, Székesfehérvár közgyűlésének támogatásával
augusztus 17-én ünnepélyes keretek között avatták fel Horváth János Királyszobor című egész
alakos faszobrát a Kisfaludi Közösségi Ház előtti téren. Alkotójának szándéka szerint a szobor
nem egy konkrét, megnevezett uralkodóhoz kötődik.
L. B.

Kép: Németh-Nagy Róbert

Fotó: Molnár Artúr

Vörösmarty Mihály 1800-ban született Kápolnásnyéken. A település egyik látványossága a Szózat
költőjének egykori lakóháza, a mai
Vörösmarty-emlékmúzeum, mely
jelentős állami forrásból újul meg.
„A kormány négyszáznegyvenmillió
forinttal támogatja a múzeum felújítását, bővítését és a körülötte lévő park
korszerűsítését, rekonstrukcióját illetve
egy üres terület parkosítását, továbbá
egy szabadtéri színpad kialakítását.
A jelenlegi kiállítás, amit a fehérvári
múzeum muzeológusai a Petőfi Múze-

um munkatársaival együtt készítettek
el, nagyjából a háromszorosára fog
bővülni.” – mondta el lapunknak
L. Simon László országgyűlési
képviselő.
Foglalkoztatótér is helyet kap a
múzeumban a kihasználatlan terek
felújításával. A kúria mögötti üres
területen alakítják ki a parkot, ahol
a szabadtéri színpad is megépül.
„Az alsó részt Gurgyalvölgynek hívjuk
most is. Ahol most a kukoricatábla van
meg az előtte lévő kiserdő, az most is
hozzánk tartozik. Ide álmodtuk a szabadtéri színpadot és az angolparkot.”
– tette hozzá Kissné Mester Ildikó,
a múzeum munkatársa.
Nem titkolt cél, hogy egy olyan komplex fejlesztés valósuljon meg, aminek
eredményeként a kápolnásnyéki irodalmi emlékhely igazi zarándokhelyként, családi és osztálykirándulások
célpontjaként funkcionálhat.

A tervek szerint a jövő év őszére készül el a komplex fejlesztés
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Árthat a gyerekek egészségének a slime gyurma?
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
Gyerekeknél hányást, hasmenést okozhat a
benne található bór, kismamák bőrével érintkezve pedig a magzatot veszélyezteti. Egy brit
vizsgálat tizenegyből nyolc slime gyurmában
talált túlzott mennyiségű bórt.

A gyurmázás ősi divatja ma is
töretlen, azonban a kornak megfelelően ma már léteznek hőre színt
változtató, homokká alakítható,
pattogó, világító, mágneses és még
sorolhatnánk, mi mindenre képes
gyurmák.
Az egyik legutóbbi őrület a kicsik
körében a szülők számára eléggé
gusztustalannak tűnő (és természetesen a divatnak megfelelően
ezer színben kapható), váladékra
emlékeztető slime gyurma.
Kétségtelen, hogy a gyúró, formázó
mozdulatok nemcsak a kézügyességet, hanem még nagyon sok képességet fejlesztenek. Bár e sorok írója
még mindig hisz a jó öreg só-liszt
gyurma örökérvényűségében, a jó
szülő még véletlenül sem hagyná,
hogy a csemetéje alulmaradjon
ügyességben, vagy ne legyen része
újfajta játéklehetőségekben, és jóhiszeműen benevez a legkelendőbb
újdonságokra.
A slime gyurmáról azonban újabban olyan vizsgálati eredmények

A slime gyurma a felnőttek számára gusztustalannak tűnik, bár a gyerekek szeretik

láttak napvilágot, melyek szerint
veszélyes lehet a gyerekek egészségére: a benne lévő bór hányást, hasmenést okozhat. A hírt az nlcafe.hu
tette közzé egy brit fogyasztóvédelmi szervezet adataira hivatkozva,
mely tizenegy bevizsgált termékből

nyolcban talált az elfogadhatónál
nagyobb mennyiségű bórt.
A cikk hozzáteszi: kismamák számára különösen veszélyes a bőrrel
való érintkezése, ugyanis nem
csupán súlyos szemirritációt, de
magzati károsodást is okozhat.

Utánaolvasva, hogyan is készíthető
házilag a slime-hoz hasonló játék,
kiderül, hogy a két ajánlott alapanyaga a mosószer és a ragasztó.
Ez pedig nem olyasmi, amiben
szívesen engednénk a gyerekeinket
könyékig turkálni.

Fotók: Kiss László

Iskolakezdés jó látással

A gyúró, formázó mozdulatok nemcsak a kézügyességet, hanem még nagyon sok képességet
fejlesztenek

Szemüveglencsék japán technológiával

Az iskolakezdés körül rengeteg teendője van egy lelkiismeretes szülőnek.
Azonban nem csak a tankönyvek, nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek
beszerzéséről kell gondoskodnunk.
Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek szeme nem változott-e a nyáron.
Érdemes még az iskola megkezdése előtt ellenőriztetni azt, szükség esetén
elkészíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás már az elején könnyebben
menjen.
Sok problémát, iskolai elmaradást és felnőttkori, végleges tompalátást
lehetne megelőzni a jó szemüveggel. A szükségtelen alkalmazkodási
többlet, azaz a szemüveg hiánya, mely az idegrendszert is megterheli,
nehezíti a gyerek napi tevékenységét, gátolja a tanulásban, akár viselkedési
problémákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre kell azonban gondolnunk. Különösen
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsiket is. Ha a családban volt szemészeti
eltérés, koraszületés, eltérő nagyságú szemgolyók, pupillák, kancsalság
észlelése esetén, gyerek közelről olvas, rajzol, gyakori fejfájása van,
hunyorog feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet szakmán belül is egy nagyon speciális
terület. A gyermekszemész egyrészt más műszerekkel dolgozik, de ami a
legfontosabb, hogy a gyermekek szemészeti vizsgálata más módszereket
igényel. Egy kis gyerek nem tud olvasni, esetleg megkérdezni sem könnyű
tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő rendelő magas technikai színvonalon
felszerelt. A többi műszer között külön megemlíthető egy olyan korszerű
számítógép vezérelt speciális gyermekszemészeti vizsgáló gép, mely
különösen alkalmas csecsemők, gyermekek fénytörési hibájának, vagy akár
rejtett kancsalságának nagy pontosságú meghatározására.
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska szemész szakorvos végzi a hét minden napján
előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés okozta kiadásokat, augusztus
és szeptember hónapokban 20% kedvezményt adunk komplett
szemüveg készítése esetén a gyermek keretek és lencsék árából.
Szeretettel várjuk Önt és családját üzleteinkben!

Székesfehérvár,

Komplett gyerek szemüveg
(keret + lencse)

• Madách tér. 1.
Tel.: 22/340-556,

20% kedvezménnyel!
Az akció időtartama 2018. augusztus 13. - október 31.

Székesfehérvár,
Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. •Tel.: 22/340-556
www.csertaoptika.hu www.facebook.com/csertaoptika1
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Szelfivariációk
Szelfi, vagyis önfotó ma már bárhol és bármikor
készülhet. Barátokkal, rég nem látott ismerősökkel, szerelemmel, spontán vagy tervezetten,
de a mindennapok részét képezi a mozdulat,
bárhol járunk. Az erre épülő szelfipontok kezdik
behálózni az országot: szinte már minden
nagyvárosban található egy felirat, ahol
lehet szelfizni, az ismerősök tudtára adni: itt
vagyunk!

A rácalmási Erikát sem zavarja,
hogy nincs teljesen kiírva a név,
sőt szintén feleslegesnek tartja a
hosszú feliratot: „Persze lehet, hogy a
fehérváriak elfogultabbak, hogy miért
nem a hosszú név van feltüntetve. A
legjobban az tetszik, hogy megidézi
az óvárosi részt a betűk feletti vár, az
egész dizájn nagyon ötletes, elegendő,
és nem hiszem, hogy ennél több kéne
rá.”

Fotók: Pápai Barna

Ficzere Fanni
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A Királyi Napokra látogató baráti kör kihasználja a világháló adta lehetőségeket

Takács Helga és fia, Bence rutinos szelfizőnek számítanak

A székesfehérváriak – vagy az éppen ide látogatók – ezzel szemben
nem feltétlenül tartják magukat
szelfizősnek, inkább nevezetességeknél, látványosságoknál készítenek egy-két fotót. Takács Helga
és fia, Balogh Bence nyaralások
alkalmával szoktak fényképezkedni, legemlékezetesebbnek a Krisnavölgyi útjuk alkalmával készült
szelfiket tartják. A gyúrói családot
ugyan Székesfehérvárhoz köti az
élet, a fehérvári szelfipont nekik
sem maradhatott ki: „Nagyon jó ötlet
volt, végre Fehérvárnak is van ilyen
pontja, bár megmondom őszintén,
szerintem a Zichy ligetbe, a régi hajó
helyére akár a teljes városnév kifért
volna. Lehet sejteni, hogy Székesfehérvár, de egy idegen nem biztos, hogy
tudja, ráadásul minden más városban
ki van írva a teljes név.”

Erikáék a szelfipont dizájnját emelték ki

de olyan, mintha már évtizedek óta
ismernénk egymást.”
A kvartett egyik tagja a közösségi oldalak és az internet adta lehetőségeket
dicséri, hiszen így nemcsak a saját képeiket oszthatják meg a közönséggel,
hanem az egyes események, helyszínek
népszerűsítésére is remek felületet
nyújtanak: „A felirat tetszik, egyáltalán
nem zavaró, hogy csak a rövidítést látni.
Vannak, akiknek mindig van valamivel
problémájuk, de szerintem inkább örülni
kell annak, hogy szépek a parkok, mindig
történik valami és sok a látnivaló!”

mal a moziban szoktunk sokat szelfizni.” A
Székesfehérvári szelfiponttal kapcsolatban inkább tartja problémásnak a
rövidítés módját, mint létét: „Rövidítésnek ismerem még az Szfvárt, ezt nem igazán, nekem ez most új volt. Azt is szívesen
venném, ha egy forgalmasabb helyen, a Fő
utcán vagy a színház környékén lenne, oda
kiférne akár teljesen is.”
A szelfizős mókából a Királyi Napokon fellépő mutatványosok, az
Igéző csapata sem maradhatott ki:
„Nem nagyon szoktunk szelfizni, talán
Olaszországban csináltunk hasonlót

László Imre és családja számára a rövidítés is tartogatott
meglepetést

A különböző külső helyszínek, természetfotók után furcsának hathat a
beltéri fotózkodás, de László Imre és
családja inkább ezt preferálja: „Nem
igazán vagyunk egy fényképezkedős család, legutóbb Balatonfüreden készítettünk
hasonló képet egy ugyanilyen pontnál. Bár
azt be kell vallanom, mostanában a fiam-

utoljára. Mi eredetileg parkourozunk,
így az ilyen mozdulatsorok között elég
nehéz lenne képeket csinálni magunkról. Ebben a műfajban a legextrémebb
fotó, amit láttunk, nem a miénk. Egy
ismerősünk egy tízemeletes panelház
tetejéről lógott fél kézzel, mi már ilyet
nem mernénk.” – meséli Kiss Lőrinc.

Szabó Ottó és családja ugyan fehérvári, az újdonságnál szinte kötelező volt néhány kép készítése

Szabó Ottó és családja egyáltalán
nem tartja problémának, hogy a
város neve rövidítésként van csak
jelen. „Nekünk tetszik, kicsit hosszú is
lenne, ha ki lenne írva teljesen, egy-egy
szelfinél vagy az ember nem látszana,
vagy a felirat.” A család ritkán készít
önfotót, csak a kirándulásokat, nyaralásokat örökítik meg, és inkább
próbálják megélni a pillanatot.

A szelfipontnál először megforduló
Pest és Fejér megyei baráti kör a
mai napra tervezett találkozót a
Királyi Napok alkalmából: „Itt egy
fotó, aztán megyünk a belvárosba:
megnézzük a bábokat, kipróbáljuk a
jóslást, minden évben ellátogatunk
a Boszorkány utcába. Pár hónapja
Feketehegyen voltunk egy jótékonysági
koncerten, akkor ismerkedtünk össze,

Az Igéző csapatának tagjai inkább videón mutatnák meg tudásukat
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„Azt az utat szeretném járni, amit eddig is!”
A HETILAP

Olyan ember talán nincs is Fehérváron, aki ne
ismerné vagy ne hallott volna róla. Van, akit
tanított, van, aki olvasott tőle, van aki műsorait
nézte, hallgatta és van, aki irodalomszervező
tevékenységét, kulturális misszióját látja.
Nekem például érettségielnököm volt, így
természetes a tanár úr megszólítás és a magázódás. „Laci, kérem, megmondaná a szerkesztő
asszonynak, hogy jó lenne, ha tegeződnénk?
Mert ezt nekem direktben nem illik, de hát
mégiscsak én vagyok az idősebb!” – veti
közbe a második mondatnál Kiss László fotós
kollégám felé fordulva egy hétköznap délutáni
beszélgetés során. Bakonyi István Jókai utcai
lakásán vagyunk, ahol kiderült: az irodalomtörténész éppen negyven éve vette fel a Bakonyi
nevet. Arról faggatom, hogy mi volt előtte, és
mi lett utána.

Az első otthonod Bodajkon volt, ahol
felnőttél. Akkor még a neved is más
volt.
Apám Kovács István volt, anyám
pedig Kovács Zsófia. Távoli rokonság is fűzte őket egymáshoz,
de Bodajkon amúgy is rengeteg
Kovács van. Anyámék hárman
voltak testvérek, egyikük nem is
ment férjhez, ő velünk élt. A másik
nagynéném viszont férjhez ment,
és ő is Kovácshoz ment hozzá.
A túl sok Kovács vezetett végül a
névváltoztatáshoz?
Amikor elkezdtem irodalommal
foglalkozni, az Universitas nevű
pécsi egyetemi lapnak dolgoztam.
Ott még Kovács István néven írtam,
aztán egyszer valaki odaszólt Marafkó László szerkesztőnek, hogy
nem jó, ha Kovács István néven
írok, mert van egy ugyanilyen nevű
költő, a Kilencek költőcsoportjához tartozik, ahogy Péntek Imre és
mások is, ráadásul remek lengyel
műfordító. Fontos volt, hogy
megkülönböztessük a két Kovács
Istvánt, ezért fölvettem a B betűt,
és a továbbiakban B. Kovács István
néven publikáltam. 1976 szeptemberében jelentem meg először irodalmi folyóiratban, a Jelenkorban.
Két évig ez így is ment, majd 1978
augusztusában, vagyis pontosan
negyven éve megjelent egy írásom
a Kortárs című folyóiratban. Ekkor
Kovács Sándor Iván szerkesztő írt
egy levelet, hogy azonnal változtassak nevet, mert ez a B. Kovács
már nem tartható, egyszerűen nem
tartotta jónak. Kitaláltuk, hogy mivel úgyis közöm van a Bakonyhoz,
legyen ez a nevem.
Egy negyven éve választott művésznév
hozzánő az emberhez, s mint irodalommal, a szavak teremtő erejével foglakozó emberre nyilván hatással van az is,
hogy hívják.
Az ember az eredeti nevét nem
szereti elhagyni, de valahogy mégis
így alakult. Egészen a tavalyi év
elejéig Kovács néven szerepeltem
az igazolványomban, de most
már hivatalosan is Bakonyi István
vagyok.
Milyen család volt ez az ízig-vérig
Kovács család, amelybe beleszülettél?
Nagyrészt parasztcsaládról beszélünk, bár apám a pápai tanítóképzőbe járt. Végül nem lett tanító,
mert 1944-ben levente lett belőle

anélkül, hogy katona lett volna.
Viszont ez négy év hadifogságot
eredményezett a Szovjetunióban
tizennyolc és huszonkét éves kora
között. A nagyszüleim egyszerű parasztemberek voltak, tisztességes,
dolgos, földművelő család, szigorú
hagyományokkal, gazdag kulturális
háttérrel. A nagypapám, aki együtt
élt velünk, olvasó, nyitott ember
volt, megérte még a televíziót is.

bennem a magot. Később Németh
Lászlóról írtam a doktorimat az
ELTE-n. Ruprecht Ottó olyan
egyéniség volt, aki az irodalom
felé tudta terelni az embert, bár
én sohasem voltam egy átlag felett
olvasó diák, még a gimnáziumban
is inkább a történelem érdekelt.
Először történelemtanár akartam
lenni, de nem vettek fel, amit utólag nem is bánok.

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

Bakonyi István irodalomtörténész

1964-ben, a tokiói olimpia évében
vettünk előszőr tévét, két év múlva,
’66-ban halt meg a nagypapám.
Azóta mennyi minden változott a
világban! Nem is tudom, ha ezek a
régi emberek feltámadnának, most
mit értenének ebből az egészből.
Lehet, hogy nem járnának ennyien
pszichológushoz meg kineziológushoz,
mert többet értenének önmagukból?
Vonzó volt sok minden ezeknek
az embereknek az életéből, bár az,
hogy több nemzedék együtt él, nem
annyira egyszerű ám! Kodolányi János Házasság című novellája éppen
ezt a problémát mutatja be: egy
borzasztó házasságról szól. Vagy
az általam olyan fontosnak tartott
Németh László első jelentős novellája, a Horváthné meghal című is.
Az is egy széthulló, sok-sok emberi
problémával küzdő családról szól,
amit a haldokló nagymama próbál
összetartani. Ezért mondom, hogy
a nosztalgia a régi idők iránt néha
azért hamis. Gondold el, amikor
egy szobában éltek nyolcan!
Rengeteg a kimondatlan szó, a megmerevedett szabályok, amik arra is
hivatottak, hogy fenntartható legyen
több generáció együttélése, az értékek
megőrzése. Ezt te megélted, hiszen
nagycsaládban nőttél fel falun. Ezért
foglalkoztál annyit Németh Lászlóval?
Bodajkon a magyartanárom és osztályfőnököm, Ruprecht Ottó adta
először a kezembe a szerzőt, és azt
mondta, hogy Németh László a legnagyobb magyar író. Ez nem mondott akkor sokat, viszont elültette

Egy év útkeresés következett?
Miután nem vettek fel, elmentem
Mátrai Ferencnéhez, a népművelődési osztály vezetőjéhez, hogy
képesítés nélkül szeretnék tanítani.
Mátrainé viszont mást ajánlott. Azt
mondta, hogy most ment el katonának Szele István, a móri népművelődésügyi felügyelő, és helyette dolgozhatnék ebben a munkakörben a
járási hivatalnál. Lövésem nem volt
róla, hogy mit kell csinálni ebben
a pozícióban, de aztán a tapasztalt
kollégák megtanítottak. Ekkor
kinyílt előttem a világ, rengeteg
művelődési intézményben jártam,
sokakat ekkor ismertem meg a művészéletből. A Járási Népművelődési
Felügyelet klubkönyvtárait jártam,
ekkor kezdtem el irodalmi folyóiratokat olvasni, ráadásul a nyolcórás
munkát nem mindig kellett kitölteni, így volt idő ilyesmire. Anyámék
biztatására végül magyar-angol
szakra jelentkeztem, és oda már
fölvettek. Úgy tudom, ez volt az első
angol szak, ami Pécsett indult. Előtte
persze letöltöttem a tizenegy hónap
katonaságot, ami életem csúcsa
volt... Majd jöttek a főiskolai évek.
Pécsett nagyon jó volt diáknak lenni.
Ez hozta meg azt a szabadságot, ami
kiszakadást jelentett a szülői környezetből. Én egy kicsit elkényeztetett
gyerek voltam. ’58-ban született halva egy húgom, mivel ő nem maradt
életben, én egyke voltam, és ennek
azért vannak hátrányai.
Egykeként a szülők tervét, vágyát
mind neked kellett megvalósítani?

Talán inkább jobban óvtak mindentől. Nekem négy gyermekem lett,
mi már ezt másképp láttuk.
Mikor fogalmazódott meg benned a
vágy, hogy amiket írsz, azt mások is
elolvassák?
Egyértelműen a pécsi években.
Igaz, diákkoromban is írtam már,
gimnazista koromban a Fejér Megyei Hírlap sportrovatának dolgoztam külsősként. A sport érdekelt,
apámmal jártunk Fradi-meccsekre,
tőle örököltem a zöld-fehér szívet.
Emlékezetes számomra, amikor
Albert Flórián huszonhetedik születésnapján volt a Sóstói Stadionban
egy Vidi-Fradi meccs. Mi ott álltunk
a B-középben, fantasztikus élmény
volt, emlékszem ilyen feliratokra,
hogy „Császárunk és vezérlő fejedelmünk, I. Albert Flórián”, aztán
egyszer csak mindenki az Orion
táskarádióját a füléhez kapta, mert
mondták, hogy kuss, a császár
szól! Mondott az Albert néhány
keresetlen szót, és akkor elnémult
a közönség. A sport nézőként érdekelt elsősorban, de gimnazistaként
úgy hozta a sors, hogy írhattam
ilyen témájú cikkeket. Az írás tehát
így kezdődött, de amúgy is volt
íráskényszerem, naplót is vezettem
gyerekkoromban. Edit néni, alsós
tanítónénim azt mondta, hogy
nagyon szépen írok. Ez annyira
motivált kisgyerekként, hogy elhatároztam, írástanár leszek...
Végülis bejött.
Magyartanárként lett némi közöm
hozzá.
Író szerettél volna lenni vagy irodalmár?
Semelyik. Írogattam – mint mindenki – verseket, voltak szerelmes
verseim is. Ma tíz éve, hogy a
második feleségemmel elkezdődött
a kapcsolatom. Akkor például
kibuggyant belőlem sok minden.
Azt mondta, hogy nem is rosszak,
de soha nem tartottam magam
költőnek. Hogy nekem közöm van
az irodalomhoz, az Bécsy Tamás
érdeme, aki nagyon nagy hatással
volt rám. Kiváló drámatudós, aki
kidolgozott olyan elméleteket, amiket nagyon jól használunk a gyakorlatban, és tényleg segíthetnek
a mű megértésében. Az ő hatására
kezdtem el Vörösmarty drámáival
foglalkozni. Bécsy Tamás támogatásával írtam meg 1975-ben az első
nagyobb szabású dolgozatomat
Vörösmarty romantikus drámáiról,
azzal nyertem egy különdíjat a
debreceni Országos Tudományos
Diákköri Konferencián. Kritikaírással kezdtem foglalkozni, annak
egy részletesebb, nagyívűbb kidolgozása a tanulmány.
A kritikaíráshoz elég nagy magabiztosság kell.
Mindenhez az kell. Ahhoz, hogy
fotózzon az ember, készítsen egy
asztalt vagy elinduljon egy választáson.
Mindegyikben ott van a felelősség, a
kritikaírás azonban egyben ítélet is
valamiről.
Sőt volt idő, amikor a kritikaírás
hatalom volt! Mondok egy érdekes
példát, a cikk szerzőjének nevét
nem említem. 1970-ben írta meg
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Vekerdi László első Németh Lászlómonográfiáját. A Népszabadságban írt valaki erről egy negatív
kritikát, aminek következtében
Vekerdit kirúgták az állásából.
Szerintem ilyen hatalma ne legyen
egy kritikának sem!
Ma van kritika?
Van, csak nem nézik az emberek.
Ez már a másik véglet?
Engem ért már olyan vád, hogy
nagyon kevés a negatív kritikám.
Ez azért van, mert én választom ki
a nekem tetsző szerzőket. Ez nem
azt jelenti, hogy csak jót írok róluk,
de nem szívesen írok általam nem
kedvelt szerzőről.
Miért nem?
Lehet, hogy túlzottan elnéző vagyok. De ebben sem vagyok biztos!
Van, aki azt állítja, hogy igazán jót
a jóról lehet írni. Ez valószínűleg
a gyengém. Mindamellett, hogy
nagyon tisztelem az irodalomtudományt, látok valamiféle elhajlást,
hogy egyes írások teljesen öncélúak, mert olyan terminus technicusokat használnak, amit még sokszor a kollégák sem igen értenek.
Ugyanakkor nagyon fontosnak
tartom, hogy az irodalomtörténetet
és -kritikát is lehet ékes magyar
nyelven, olvasmányosan, élvezhetően írni. Nekem ebben Czine Mihály
a példám, akinek írásai közelítenek az esszé felé, a szépirodalom
felé. Én tudatosan minden évben
húsz-harminc recenziót írok. Az a
legfontosabb, hogy a mű eljusson
az olvasóhoz, ehhez viszont fontos,

hogy érthető, élvezhető legyen.
Persze egy kicsit azért mi is egymásnak írunk, és persze a tudatos
olvasónak, aki a folyóiratokban
talál kritikákat.
Mi alapján választod ki a témát, a
szerzőt?
Kötődöm ahhoz az irodalomhoz,
amit népinek neveznek. A Németh
Lászlóhoz, Csoóri Sándorhoz,
Nagy Lászlóhoz, Takács Imréhez,
Bella Istvánhoz, Serfőző Simonhoz
kötődő életművek érdekelnek elsősorban. De a következő könyvemet
például Petőcz Andrásról írom, aki
az avantgárd bűvköréből lépett elő,
és fantasztikus életművet hozott
létre prózában és lírában egyaránt.
A mai infokommunikációs dömpingben van hatása a művészetnek?
Röviden válaszolva: nincs. Persze
szeretném azt hinni, hogy ez nem
így van, de tény, hogy beszűkültek
a körök.
Ha a fehérvári művészéletet nézzük,
ez itt is igaz?
Sokfélét csinálok, nem csak írok,
voltam az Árgus irodalmi folyóirat
főszerkesztő-helyettese, a Vörösmarty Társaság elnöke, rendszeresen tartok beszélgetős esteket.
Azért kell ilyen sok mindent csinálni, mert ha csak írsz, akkor hamar
bezárul a kör.
Ezekkel a tevékenységekkel jár egyfajta
társasági élet is.
Például legutóbb a Szabó Magdára
emlékező esten – nem én csináltam
– legalább százan voltunk. Ezeknek
az ismeretterjesztő, kissé könnye-

debb formában megfogalmazott
gondolatoknak az átadására igenis
szükség van, és igény van rájuk.
Mennyire vannak leosztva a lapok?
Például a Vörösmarty Társaság men�nyire nyitott?
Elöregedtünk. A Vörösmarty Társaság most lesz harmincéves, annak
alapító tagja vagyok, és úgy látom,
hogy szükséges lenne a fiatalítás.
Milyen reményekkel indult újra akkoriban a társaság?
Egyrészt a Vörösmarty-életmű
ápolása volt a cél, hiszen az alkotó
ezer szállal kötődik Fehérvárhoz,
továbbá szervezett irodalmi életet
létrehozni. Na és a könyvkiadás,
ami régen nem volt. Emellett
nagyon fontosnak tartottuk, hogy
a régióhoz kötődő nagy írók,
költők kerek évfordulóin tudományos emléküléseket tartsunk.
Azóta több száz könyvet kiadott
a társaság. 2010-ig voltam elnök,
akkor átadtam a stafétát Bobory
Zoltánnak, és azóta is élénken
működik a társaság. Nyilván nem
emberek ezreit vonzza, de nem
egyszer előfordul, hogy a Kossuth
utcában vagy a Királykúton tartott
estekre nem férnek be az emberek.
Amikor Pilinszky Jánosról tartott
Jelenits István előadást a Királykúton, sokan csalódottan távoztak,
mert nem volt helyük. Amikor az
Ismerős Arcok együttes énekese
előadta az Apák és fiúk című műsorát, vidékről is sokan érkeztek,
hogy megnézzék.
Társasági ember vagy?

Persze, vannak barátaim, sokféle
kulturális eseményre járok, és
magam is fogadok vendégeket. Például a múltkor Kallós Zoli bácsira
emlékeztünk egy tizenöt-tizenhat
fős irodalmi-zenei összejövetelen. A
feleségem találta ki. Eszünk, iszunk,
olvasunk, zenélünk. A társasági
létben is sokat változtam, mert a
gimnáziumban még visszahúzódó,
gátlásos gyerek voltam. Valószínűleg
a már említett pécsi korszakkal szabadult ez fel bennem. Sokáig tévéztem, rádióztam is, ez is sokat adott,
fantasztikus emberekkel hozott
össze a sors. Beszélgettem például
Darvas Ivánnal, Sinkovits Imrével,
Kányádi Sándorral, Balczó Andrással és másokkal, ültem Bujtor István
autójában is. Sok mindent meg lehetett mutatni ezekben a műsorokban,
beszélgetésekben, amiért nagyon
hálás vagyok. Most például Bokányi
Zsolttal van irodalmi műsorunk a
Vörösmarty Rádióban, és ezt a fajta
műsorkészítést is nagyon élvezem.
Most jön az, amikor a terveidről illene
kérdeznem.
Tervek? Szeretnék nyugodtan aludni az éjszaka. Komolyra fordítva a
szót: nincsenek új terveim, ugyanazt az utat szeretném járni, amit
eddig is. Tanítani szeretnék még,
ha lehet, szeretnék még néhány
könyvet megcsinálni. Vakler Lajos
kollégád azt szokta megkérdezni,
hogy mit kívánjak neked?
Mit kívánjak?
Például jó egészséget. Írj valamit a
terveimről, találj ki valamit!
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A KATTÁRS a nyitásról szól

László-Takács Krisztina
Három napos országos programsorozatnak
ad otthont Székesfehérvár szeptember 7.
és 9. között. A Katolikus Társadalmi Napok
(KATTÁRS) arra hivatott, hogy az egyház
társadalomért folytatott munkáját bemutassa, egyben fórumot teremtsen az oktatás, a
szociális segítség, a kultúra vagy a teremtésvédelem kérdéseinek megvitatására.

A KATTÁRS a Magyar Katolikus
Püspökkari Konferencia központi rendezvénye, melyet minden
évben más-más városban tartanak
meg. Ennek célja, hogy az egyház
társadalmi szerepvállalását a helyi
értékeket kidomborítva mutassák
meg.
„Székesfehérvár olyat tud mutatni,
ami kiemelt érdeklődésre tarthat
számot. Az értékeinket elsősorban
a helyi, keresztény értékrendet
képviselő személyeken keresztül
szeretnénk bemutatni. Legyen ez
akár egy személy, akár egy közösség,
amely hitelesen tudja ezt képviselni.
Akik idejönnek, elsősorban fehérváriakkal találkoznak.” – mondta Ugrits
Tamás püspöki irodaigazgató.
A szeptember 6-án, 7-én és 8-án
megrendezésre kerülő Katolikus
Társadalmi Napok egy fesztivál
jellegű tanúságtétel lesz, melynek
kereteibe a tudományos konferen-

cia mellett beleférnek a kulturális
műsorok, koncertek, workshopok,
előadások, fórumok, rendhagyó
múzeumi tárlatvezetések is.
„Minél többeknek szeretnénk megmutatni, hogy miként vállal szerepet
a helyi közösség életében az egyházmegye, legyen az oktatási, kulturális
vagy szociális terület. Fontosnak tartottuk azt is, hogy a Van célunk, van
jövőnk! jelmondattal azokra a célokra
irányítsuk a figyelmet, melyeket
meggyőződésünk szerint keresztény
értékekre lehet tartósan alapozni,
ahogy azt éppen itt, Fehérváron
Szent István tette.” – hangsúlyozta
Ugrits Tamás.
A KATTÁRS a nyitásról szól,
nem csupán a templomfalakon
belül gyakorolt hitről. Az idei
rendezvény védnökének Hirtling
István színművészt kérték föl:
„Az ember kulturális, családi és
vallási identitása nagyban meghatározza az életét. Az én esetemben ez
természetesen nem jelent kizárólagosságot. Mindig a nyitottságot és a
sokszínűséget hirdettem, ahogy ezt
a szüleimtől tanultam. Ők is nagyon
mélyen motiváltak voltak vallási
identitásukat tekintve, ugyanakkor soha nem zárkóztak el, és nem
létezett számukra sem a kirekesztés,
sem a kizárólagosság. Sokkal befogadóbbak voltak, annak ellenére, hogy

Fotó: Kiss László
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Hirtling István színművész, a Katolikus Társadalmi Napok védnöke

az a kor, amelyben éltek, nem erre
tanította őket.” A színművész ebben a nyitottságban és alázatban
látja a kereszténység legnagyobb
értékét, és a cselekvő szeretetben
látja erejét, és azért vállalta a

védnökséget, mert a Katolikus
Társadalmi Napok rendezvénye
éppen ezt képviseli.
Felnőtteknek és gyermekeknek
szóló programok is lesznek: a
Fő utcán több helyszínen várják
bemutatókkal, érdekességekkel
a családokat, és abban bíznak,
hogy annak is izgalmas lesz, aki
csak járókelőként, véletlenül
arra jár. Smohay András, az Egyházmegyei Múzeum igazgatója
elmondta, hogy a fesztiválprogramokon kívül három udvarban
lesznek különböző tematikájú,
komolyabb beszélgetések: a
Szent István Művelődési Ház
udvarán, a Városháza udvarán
és az Egyházmegyei Múzeum
kertjében. Érdekesség, hogy a
múzeumban jelnyelven tartanak
idegenvezetést a siketeknek, de
egyebek mellett izgalmasnak
ígérkezik például az a pódiumbeszélgetés is, amelyben
Afrikában szolgáló misszionáriusok beszélnek a kontinens
társadalmi helyzetéről, hitéről,
problémáiról, és akik közelről
tapasztalták meg, mit jelent a
migráció Afrikában. A három
napos rendezvény programjairól
bővebben a kattars.hu oldalon
vagy az egyházmegye Facebookoldalán lehet tájékozódni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Megújult a Széphő ügyfélszolgálata

Ismét a megszokott helyen, ám új köntösbe bújva nyitotta meg kapuját
a Széphő Zrt. Honvéd utca 1. szám alatt működő ügyfélszolgálata. A
felújítási munkálatok egy szűk hónapot vettek igénybe. A tennivalók
végeztével az előzőhöz képest korszerűbb, a mai elvárásoknak
megfelelő, kényelmes, otthonos, ügyfélbarát tér készült el.
A vállalat hosszú évek óta szolgálja ki az ügyfeleit ebben a helyiségben,
így a felújítás gondolata már korábban felmerült. Az újjáépítés egy
szakértői csapat felállításával kezdődött. A kitűzött ütemterv a gondos
előretervezésnek köszönhetően lépésről lépésre haladt, és a kivitelezés
időre teljesült. Az újbóli megnyitás a terveknek megfelelően augusztus
13-án sikeresen megtörtént. A helyszínre belépve megérinti orrunkat
az új bútorok illata és a frissen festett falak üde levegője. A fényes,
klimatizált teremben megújult a márvány burkolat, és helyet kapott
egy körasztal két ülőalkalmatossággal a köztes ügyintézésre várakozók
részére.
A fogadóablakok száma nem változott. A továbbiakban is kettő
pénztári és három ügyfélszolgálati munkatárs várja az intézkedni
vágyókat, legyen szó számlaügyintézésről, névátírásról, levelezésicímváltozásról vagy egyéb ügyintézésről. A meghatározó különbség az
előző fogadóhelyiséghez képest az, hogy az új bútorzat modernebb,
egyszerűbb, a közvetlen kapcsolattartást segíti. Fogadóasztalonként
kettő szék került kihelyezésre, így az ügyintézővel szemben ülve akár
párban is helyet foglalhatnak azok, akik ugyanazon ügyből kifolyólag
látogatnak el a Széphő ügyfélszolgálatára.

Cím
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)
(Székesfehérvár)
(m2)
35.775,53 m2
Budai út 48. 2/2.
2
összkomfortos
9.775,Szent István tér 13. fsz. 3.
1
komfortos
23 m2
(megtekintett, felújításra szoruló állapotban)

Sziget u. 2. 10/64.

54 m2

2

összkomfortos

36.450,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Legutóbbi rejtvényünk a Szent István-i ünnepkörhöz kapcsolódott. Először
arra voltunk kíváncsiak, hogy hagyományosan melyik napon emlékezünk meg
Szent István országfelajánlásáról. A helyes megfejtés: augusztus tizennegyedikén.
Második megfejtésünkből kiderült, kinek ajánlotta fel Magyarországot első
királyunk halála előtt: Szűz Máriának.
A harmadik feladvány egy régi hagyományhoz kapcsolódott, melyet – igaz,
teljesen világiasított formában – még a szocialista Magyarországon is számon

tartottak. Melyik ez az augusztus huszadiki hagyomány? A jó válasz: kenyérszentelés.
E heti rejtvényünk augusztus huszadikához, Szent István és az államalapítás
ünnepéhez kötődik, amit koronként eltérően értelmeztek. Az első megoldás
arra keresi a választ, hogy az Árpád-korban milyen célt szolgált az ünnep. A
második rejtvényből kiderül, hogy XI. Ince mikor rendelte el, hogy a katolikus világ megemlékezzen Szent Istvánról. A harmadik megoldás pedig azt az
uralkodót takarja, aki Budára hozatta annak idején a Szent Jobbot.
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Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – augusztus, 2. rész

Kép: wikipedia.org

1888. augusztus 9., 16. (BH, FL) Értékes emlékek
fognak szerepelni a székesfehérvári vértanú-szobor
leleplezési ünnepén. Jelentettük, hogy a menet két
régi lobogó alatt fog a szoborhoz kivonulni. E két
zászló 1810-ből való, amidőn azok a polgári őrség
tulajdonát képezték. Az egyiken Szent Sebestyén
alakja látható, a másik zászlón pedig Szent István
királyé, a túlsó oldalon mindegyiken Magyarország
címére.
A vértanú-emlék leleplezésének gyönyörű idő kedvezett. Délelőtt 10 órára több ezer főből álló ünnepi
közönség gyűlt össze a városháza előtt. A menet
élén Seidel Lajos rendőrkapitány haladt, utána
vitték megkoszorúzva a két polgári zászlót. Ezután
jött kétszáz negyvennyolcas honvéd Éder József
dr. elnökük vezetése alatt, következtek azután a
vértanúk rokonai, a szobor-bizottság tagjai, a városi
törvényhatóság tagjai, az összes székesfehérvári
egyesületek és testületek lobogóikkal, a tímár-céh
fekete zászlóval, a tűzoltók testületileg és díszben.
A szobornál Nagy Ignác ügyvéd, a szobor-bizottság
tagja, felolvasta a vértanúk kivégzésének általa
írt történetét. Havranek József polgármester nagy
hatású beszédet tartott. Az ünnep után a virágfüzérekkel díszített és koszorúkkal borított emlékkőhöz
valóságos búcsújárás volt.
1883. augusztus 17. (BH, FL) Szent István jobbja
föltalálásának 800-ik évfordulóját nagy egyházi
pompával készülnek megülni Székesfehérvárott.
Pauer János püspök meghívására, József főherceg is
megy az ünnepélyre, egész családjával együtt. Pauer
püspök, mint a „N. P. Journal“ írja, ez alkalommal a
városnak fogja ajándékozni nagybecsű érem-gyűjteményét.
1888. augusztus 17. (PH, FL) Székesfehérvárról
érkezett sürgöny alapján. Pribék Antal okleveles ügyvéd, Székesfehérvárnak l869-től 1872-ig

Göndöcs Benedek apát-plébános (1824-1894)

Kép: wikipedia.org

Királyok, főméltóságok, emlékműavatás és kiállítások sora
díszítette a boldog békeidők székesfehérvári augusztusait.
Mondhatni talán, ha a tizenkét legjelentősebb magyar város
választhatna magának egy hónapot, augusztus Székesfehérváré
lenne.

Milán Obrenović, I. Milán szerb király (uralkodott: 18681882)

polgármester-helyettese, ma délután ciánkálival
véget vetett életének, 67 éves korában. Balvégzete
onnét kezdődik, midőn 1872-ben nem őt választották
meg polgármesternek. Később fényképészeti termet
nyitott, melyet a mai napig fenntartott. Mindig
anyagi zavarok között élt. A kincstárnak 1874. óta
fennálló 400 forintos követelése fejében ma délután
árverezték volna utolsó ingóságait fényírdájában Ezt
azonban nem várta meg.
1890. augusztus 17. (PH) Tisza Kálmán, volt
kormányelnök ma Székesfehérvárra érkezett, hogy
részt vegyen a dunántúli református egyházkerület
közgyűlésében. E jeles alkalmon Beöthy Zsigmond
nyugalmazott királyi táblai tanácselnök, egyházkerületi világi főjegyző ötven éves hivatalnokoskodásának jubileumát fogják megülni.
1912. augusztus 18. (PH) Székesfehérvárott a
vízmű építésnél a munkások a hajdani budai várkapu helyén török időkből származó ágyúgolyókra
bukkantak. A régiségeket átadták a múzeumnak.
1889. augusztus 20. (FL, BH) A tűzoltó-kongres�szus és az ezzel kapcsolatos tűzoltószer kiállítás
ünnepélyességei nagyon megélénkítették Székesfehérvár városát. A város utcáin ritkán látható ennyi
egyenruha és csillogó sisak. A tűzoltó-szövetségnek
kilencedik közgyűlése ez a mostani. Az elsőt 1871ben tartották Budapesten, aztán sorra következtek
minden másod-harmad évben: Sopron, Arad, Igló,
Pozsony, Zalaegerszeg, Selmecbánya, Fiume s végre
most Székesfehérvár.
112 testület érkezett a közgyűlésre 849 taggal.
Előbb a tűzoltók, majd a budapesti mentő-egyesület
gyakorlata következett. A gyakorlat alatt baleset
is történt. A Fellmayer-gyár szerkocsija felborult
s a gyár három tűzoltó munkása megsebesült. A
mentőknek gyakorlatban is volt alkalmuk bemutatni
ügyességeket. Este a Sós-tón népünnep, tűzijáték és
tánc fejezte be a sikerült napot.
1887. augusztus 24. (BH) Milán szerb király
kíséretével és több főúrral, köztük Zichy Ágost gr.
fiumei kormányzó, Andrássy Manó gr. és Zichy

Jenő gróffal e hó 25-én este Budapestről Székesfehérvárra érkezett.
1889. augusztus 26. (BH) A „Fekete sas“ kávéház
izgalmas jelenet színhelye volt tegnap délután. Úgy
3 óra tájban zivatar keletkezett. Egyszerre szörnyű
erőset dörgött s a vendégek egyike, Adonieo Domenico olasz mozaik-készítő, összerázkódott és halva
esett le székéről. Az ijedtség következtében szélhűdés
érte. A megrémült vendégek, mint a Székesfehérvár
és Vidéke írja, sokáig élesztették, de hiába.
1887. augusztus 27-29. (BH)
Tegnap délelőtt tíz órakor nyílt meg az országos
méhészeti kiállítás Székesfehérvárott. Göndöcs
Benedek, az országos méhészeti egyesület elnöke,
üdvözölte a méhészet barátait, majd Cziráky Antal
gróf védnök a kiállítást megnyitottnak nyilvánította.
A megnyitás után Sótér Kálmán felolvasást tartott:
„Hazánk méhészeti viszonyai a kezdet óta a mai
napig“ címen. Délután 1 órakor nyolcvan terítékű
lakoma volt a polgári lövőház nagytermében.
Másnap Milán király nyolc óra után érkezett meg
Zichy Jenő gróf négyes-fogatán. Nagy érdeklődéssel tekintette meg a szabadban álló méheseket. A
tengernyi kiállított méz között a király figyelmét
mindenütt csak az akácméz kötötte le. Milán király
kísérőivel a méhészek bálján is részt vett, ahonnan egyenesen a pályaudvarra ment és Zichy
gróf kíséretében Gleichenbergbe távozott.
1902. augusztus 28. (PH) A székesfehérvári
országos vásár élénk lefolyású volt. Különösen az állatvásáron mutatkozott nagy forgalom. Felhajtatott:
bika 28, tehén 977, üsző 470, ökör 978, tinó 663,
borjú 134, bivaly 13, ló és csikó 2222, juh és bárány
1109, sertés 129. Eladatott: bika 28, tehén 640, üsző
217, ökör 560, tinó 438, borjú 132, bivaly 13, ló és
csikó 1166, juh és bárány 500, sertés 129.

Kép: picssr.com

Asztalos Tamás

Pribék Antal fényírdája

Hogy juthat egy székesfehérvári menyasszony és
vőlegény pápai áldáshoz? Mi a kapcsolat Königgrätz és
a Stignitz-kávéház között? Hány perc alatt tették meg
a kerékpárosok a Székesfehérvár-Sárbogárd oda-vissza
versenyt versenyt száztíz éve? A válaszokra a folytatásban lelhetünk rá.
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Irány a Balaton? Elő az okostelefonnal!
A HETILAP

Gombaszögi Attila
Nyáron a hétvégi balatoni csobbanás nem ott
ér véget, amikor a fürdőzés, a lángosevés és a
csomagolás után beülünk az autóba. Ellenkezőleg, éppen ott kezdődik!

mindent csak a Waze-platformon
tartani.

Forgalom bekapcsolva!
Ha nem akarunk mi magunk is
közlekedési hírforrásként beszámolni a többi közlekedő számára a
történésekről, akkor már elég csak

szolgálni nemcsak az általános
vészhelyzetekről, de a közlekedést
nagyban érintő balesetekről vagy
más egyéb szituációkról is.
Nagy előnyük, hogy nem kell az
egész ország hírei közt elvesznünk, van lehetőségünk megyei,
régiós és autópályák szerint kérni
az értesítéseket, sőt még az ese-

Fotó: Kiss László

A hazai közlekedés mindig tud
meglepetést okozni még a rutinos

teni. Ilyen például a Waze. Sokan
ismerik, sokan nem használják,
pedig érdemes. Például ha szombat
este vettem volna a fáradtságot és
letöltöttem volna a telefonomra a
Goolge Play áruházból, akkor tuti
nem a sztrádán vettem volna az
irányt Fehérvár irányába, de még
csak nem is a régi 7-es főúton.

A Google térképén színek mutatják, mekkora a forgalom

sofőröknek is. Tősgyökeres fehérváriként úgy, hogy már gyerekkoromban is a Balaton volt a nyarankénti hétvégék célállomása, tudom,
hogy az esti hazaút nem pont annyi
idő, mint a délelőtti, odafelé vezető.
És akkor még enyhén fogalmaztam.
Gondolom, sokan vannak hasonló
tapasztalattal.

Waze versus Google Maps
Sorra vettem azokat a lehetőségeket, melyeket indulás előtt érdemes
megnézni okostelefonunkon. Mert
amíg a nagy rendszer nem igazából
foglalkozik a hétvégi közlekedéssel – még akkor sem, ha a hétvégi
dugó menetrendszerinti – addig
azért vannak olyan lehetőségek,
melyek használata sokat tud segí-

Hanem hagytam volna magam
rábeszélni egy jóval hosszabb, de
időben sokkal rövidebb alternatívára.
Sokan nem szeretik a Google közlekedésfigyelő és -analizáló rendszerét, főleg mert a felhasználók által
bejelentett közlekedési anomáliák
nem mindig fedik a tényleges történéseket, de támpontnak nagyon
hasznosak. Ha azt nem is vesszük
alapul, hogy melyik felhasználó mit
is tekint a Waze-térképen megjelenítendő információnak, arra
azért érdemes hagyatkozni, hogy a
forgalmi adatok mekkora forgalmat
jeleznek egy-egy szakaszon. És ebben a Google azért ügyesen analizál. Nekem a legjobban az nyerte el
a tetszésemet, hogy már a Google
is rájött, hogy nem feltétlenül kell

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

a Google-térképet használnunk. Pár
hónapja már a Google Maps-en is be
tudjuk kapcsolni a Térkép részletei
menüben a Forgalom című réteget,
és máris látjuk színekkel kódolva,
hogy mely útszakaszokon mekkora a
forgalom. Az információ valós idejű
és interaktív, a Google-térképet és a
Waze-t használó online felhasználók
önkéntes információiból származik
és nagyon hasznos.

Vész és Rutin
Ha a dugó közepén araszolva akad
több időnk is bökdösni a telefont,
esetleg akad segítségünk, akkor
egy-egy pontosabb és frissebb infót
levadászhatunk a Vész vagy a Rutin
alkalmazásból is. Mindkettő igen
megbízható és pontos hírekkel tud
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

mény jellegére is tudunk szűrni.
Az előbbit a Katasztrófavédelem,
míg az utóbbit az ORFK aktuális,
friss hírei alapján üzemeltetik.
Ezek az alkalmazások sokat
tudnak segíteni az információhiányban.
Az már csak egy másik füstölgésem,
hogy míg más országokban vannak
specifikus célalkalmazások a közlekedés segítésére, addig itthon marad
az autópályák feletti kijelzőkön olvasható reklám: „Indulás előtt: www.
utinform.hu”. Persze hasznosnak
hasznos, de mennyire életszerű, hogy
egy asztali számítógépre optimalizált, az aktuális közlekedési helyzet
szempontjából haszontalan információkkal telepakolt weboldalról
kelljen kibugászni azt, hogy forgalmi
szempontból mi is a releváns!
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001
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A HETILAP

Kurucz Tünde

Az augusztusi, könnyed harmincöt fokos melegben Dunaként
hömpölygött a tömeg a Fő utcán.
Pár sarokkal arrébb az Ősz utcai
lakótelep sajátos ritmusában próbálta átvészelni a trópusi meleget.
A nyugdíjasok a fák árnyékában
ücsörögtek. A gyerekek a kockaköveken kismotorral rodeóztak. A
Topogó teraszán pedig a karfának
dőlve, hol sör és cigi, hol pedig szigorúan némi mentes víz társaságában várták a csocsócsapatok, hogy
végre sorra kerüljenek. Kánikula
ide vagy oda, minden hónap második (néha) harmadik szombatján a
sörözőben amatőr csocsóbajnokságot tartanak.

Fotók: Pápai Barna

Elég két fokhagymás kifliért és egy szál cecei
kolbászért leugrani az Ősz utcai nonstopba,
és máris elragadhat bennünket a környék
Bermuda-háromszöge, a Fórum tér. Túl az
eszpresszón és az albán péken, a Topogó Söröző
belső termében áll „A Csocsóasztal”, ahol bárki
megtanulhatja, hogyan kell snake-kel vagy
pinnel az ellenfélnek gólt lőni.

Ha valaki profi akar lenni, akkor megkönnyíti a dolgát egy normális beosztású munkahely és a
támogató családi közeg

kocsmasport. Pedig ennél jóval több!
Rendeznek belőle mindenféle bajnokságot. Most van négy srác, aki ezt a
játékot komolyabban meg akarja tanulni, és szeretne komolyabb versenyeken
elindulni. Ahhoz viszont sokat kell
gyakorolni!”

megnyerni. Ha mindegyik csapat
egyet-egyet nyert, akkor a döntő

játszmában maximum nyolc labdáig játszanak. Az győz, aki legalább
két góllal megveri a másikat.
„A hivatalos szabályokat a játékosok durván fele nem tartja be. Nem
szólunk, ha valaki pörget, pedig azt
elvileg nem lehet. Jöjjön le a srác
még párszor, tuti le fog szokni róla!
Helyette megtanulja a snake-et. Nehéz
elmagyarázni, de ez gyakorlatilag egy
speciális fogás. Alányúlással elhúzod a
labdát, átforgatod a bábut és belövöd.
A pin szerintem technikásabb. Azt
tenyérből csinálod, elhúzod a labdát,
és valamelyik oldalra rálövöd. Sokkal
pontosabb és gyorsabb, mint a snake.
De végül is mindegy, a lényeg az, hogy
bemenjen!”
Minden kezdő a snake-kel akar villogni, de a csocsó a labdakezelésnél
kezdődik. Addig Pék szerint nincs
is miről beszélni.

Jókedv és nyerni akarás
Gyuri és Máté harmadszor
neveztek a csocsóbajnokságra.

Meló utáni edzés

Az igazán fanatikusok karjáról nem hiányozhat a csocsóbábu

Egymásnak szurkolnak
Mivel a belső teremben éppen nagy
partiban volt Pék, az egyik szervező, a pult mellett vártuk ki a meccs
végét.
„Általában hat-nyolc csapat jelentkezik. Ez attól is függ, hogy ki
hogy dolgozik vagy milyen családi
kötelezettsége van. Mindig délután
kettő-három felé kezdünk.” – mondta
a pultoslány, Töreki Dominika,
majd hozzátette, hogy itt mindenki
magának, de leginkább egymásnak
szurkol.

Fiatal utánpótlásra egyre nagyobb
szükség van. Három-négy évvel
ezelőtt egy Fejér megyei bajnokin
negyven csapat indult. Ma már jó,
ha tizen neveznek, tudjuk meg Péktől, ezért is fontos az újabb generációt kinevelni: „A csocsóasztalhoz
– főleg néhány korsó sör után – bárki
oda mer állni. Némelyikük pedig igazi
rejtett tehetség! Igazán profivá viszont
csak akkor válhat valaki, ha sok pénzt
fektet bele. Például heti ötször meló
után lemegy a kocsmába, de nem iszik,
hanem csak az ötvenest dobálja be az
asztalba és edz. Van egy világbajnok
ismerősöm, akit tíz éve még rommá
vertem, most meg ő legjobb.”

Tilos pörgetni!
Egy meccs mindig két nyert szettig
megy. Egy szettet öt góllal lehet

Egyelőre a lelkes amatőrök közé
tartoznak, akik eddig csak simán
kedvetelésből, sörözés mellett
űzték a sportot. Aztán jött Pék,
és elhívta a srácokat egy versenyre.
„Maga a tanulás is szórakozás. Nem
feltétlenül akarok én profi lenni, de
szívesen tanulok új mozdulatokat.”
– mondja Gyuri, aki az éjjel csak
öt órát aludt, így a szokásoshoz
képest a meccseken az éles helyzetekre lassabban reagált.
„Én mindig nyerni akarok!” – fűzte
hozzá meglehetősen velősen
Máté.
A srácoknak ez a verseny nem
jött össze: papíron már kiestek,
de az utolsó szettben mindenképpen szépíteni akartak.

Túl a kocsmákon
„Köszi a játékot!” – nyújtotta kezét
a vesztes csapatban játszó lány
Péknek, aki gondosan elkönyvelte
az eredményt. „Jöhet a Hagyjuk meg
a Tsóri Kötsögök!” – kiáltott ki Pék
a teraszra. Aztán ivott egy korty
vizet, mert elfáradt a nagy véghajrában és a fullasztó melegben.
– „Sokan azt hiszik, hogy a csocsó

Dominika, Pék meg a többiek

Máté és Gyuri szívesen tanul új fogásokat

Szeptember 15-én a Varkocs Pubban
amatőr csocsóversenyt tartanak,
melyre délután kettőtől lehet nevezni.
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A Tour de Hongrie-val gördült tovább a fehérvári sportnyár
A HETILAP

Németh Krisztián
Tavaly még csak átszáguldott a legnevesebb magyar országúti kerékpáros körverseny Székesfehérváron, de idén már szakaszbefutónak adott otthont a város. A második etapra a Velence–Vereb–Felcsút–Csákvár–Mór–Oroszlány–Fehérvár útvonal rendeltetett, a Zichy ligeti befutót megelőzően a
versenyzők kétszer is átszelték a várost. A dobogó talján hegemóniát hozott, a későbbi összetett
győztes Manuel Belletti harmadikként érkezett célba Fehérváron.

Ezrek szurkoltak a több mint százhúsz fős mezőnynek

A fehérvári dobogó tetején a szakaszgyőztes Matteo Moschetti, jobbján a Giro d’Italia gyorsasági pontgyőztes és olimpiai bajnok Elia Viviani öccse, Attilio, balján pedig a Tour de Hongrie
későbbi győztese, Manuel Belletti

Fotók: Simon Erika

Közel százkilencven kilométer, három gyorsasági és két hegyi részhajrá után száguldott be a
Tour Fehérvárra

Székesfehérvár különdíját a nap legjobb magyarja, Karl Ádám vehette át

A televíziós közvetítés révén hat kontinens közel kétszáz országába jutottak el a Bajnokok Városáról készült felvételek

Közéleti hetilap
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Somos Zoltán

Nikolovéknak meg kellett szenvedniük a görögök ellen a Fradi-pályán

rúgásokkal. A meccs igazi BL-külsőségek közepette zajlott, a sorozat
legújabb labdájával, amit az első
félidő feléig a két kapusnak nem
kellett megfognia. Ekkor azonban
olyan dolog történt, ami az egész
meccset meghatározta: Husztinak
piros lapot adott Rocchi játékvezető
egy Bakaszetasz elleni szabálytalanság után. Innentől végképp nem
várhattuk, hogy támadni fog a Vidi,
a görögök azonnal át is vették a
kezdeményezést.

„A láb mindig kéznél van!”
Kaiser Tamás
Lajkó Csaba idén sem hagyta ki jótékonysági
futását, az ultrafutó augusztus tizenötödikén
indult, hogy aztán huszadikán visszatérjen Székesfehérvárra. Ezúttal a Fehérvári Heti Betevő
számára gyűjtött csapatával adományokat.

Triatlon Európa-kupa Székesfehérváron

hogy Esztergom, Győr, Komárom,
Celldömölk és Veszprém érintésével és mintegy háromszáznyolcvan
kilométer megtétele után állami ünnepünkön, augusztus huszadikán
térjen vissza a koronázóvárosba.
A nem éppen rövid út során sokan
csatlakoztak hozzájuk akár csak
néhány kilométer erejéig, de ami
legalább ennyire fontos, sokan
segítették a jótékony megmozdulást
adományukkal. A Fehérvári Heti
Betevő számára pedig nagy segítség
volt a gyűjtés. A civilszervezet kéthetente tart élelmiszerosztást rászorulóknak. A JótiFuti csapata tehát
idén is kitett magáért, futottak,
segítettek, mert ahogy a mottójuk is
mondja: a láb mindig kéznél van!

Fotó: Molnár Artúr

Egyre többen sportolnak, futnak,
és szerencsére egyre többen kötik
össze a futást a jótékonykodással.
Lajkó Csaba már évek óta fut, hogy
segíthessen. A fehérvári ultrafutó
és társai ebben az esztendőben
a Fehérvári Heti Betevő számára
gyűjtöttek adományokat, egészen
pontosan tartós élelmiszereket.
Lajkó és csapata augusztus tizenötödikén indult Székesfehérvárról,

Az utolsó métereken a JótiFuti csapata

A 35. percben lett meg ennek az
eredménye. Bakaszetasz lövését még kitenyerelte Kovácsik, a
kipattanóra azonban Klonaridisz
érkezett, és közelről nem hibázott.
A 39. percben jött az első Vidi-helyzet,
nem is kicsi, de Fiola csukafejesét védte Barkasz. Klonaridisz duplázhatott
volna, de feladta a labdát Kovácsiknak.
A 43. percben Manalosz szabadrúgása
kerülte el kevéssel a magyar kaput, és
Bakaszetasznak is volt még egy helyzete. Jól jött a szünet a Vidinek.

Kaiser Tamás
Augusztus huszonötödikén Triatlon Európakupát rendez Székesfehérvár! A Bajnokok Városának első nemzetközi triatlonversenyére húsz
országból közel százharminc sportoló érkezik,
a rajtnál pedig ott lesz az Alba Triatlon SE két
kiválósága, Dévay Márk és Zsombor is.

Hosszú és kemény szervezőmunka
végén augusztus utolsó szombatján
a Csónakázó-tó vizébe ugranak a
fehérvári Sprint Triatlon Európakupa versenyzői. A hölgyeknél
előzetesen negyvenkét, a férfiaknál
hetvenegy indulóra számít a szervező Alba Triatlon SE.
A női mezőnyben nyolc magyarért, köztük az olimpikon Vanek
Margitért szoríthatunk majd,

míg az uraknál összesen tizenkét
magyar veszi fel a harcot a legjobb
pozíciókért. Az egyes és a negyvenötös rajtszámot kell majd figyelni,
hiszen előbbit a felnőtt olimpiai
távú Európa-bajnoki hetedik Dévay
Márk, míg utóbbit a juniorok kontinensviadalán tizenegyedikként
végző Dévay Zsombor kapta.
A hölgyek szombaton délután egykor indulnak a hétszázötven méter
úszásból, húsz kilométer kerékpározásból és öt kilométer futásból
álló sprint távnak. A férfiak rajtja
negyed négykor lesz. A verseny
kifejezetten kompakt, hiszen az
úszást a Csónakázó-tóban, a kerékpározást és a futást pedig annak
közvetlen környezetében rendezik
meg.

Fotó: facebook.com/markdevay

A Groupama Arénáról nem őriz
szép emlékeket a Vidi, hiszen
ezen a pályán a bajnokságban és a
Magyar Kupában még nem nyert
meccset, most pedig a Ferencvárosnál némileg erősebb ellenfél várt
rá. De mindenki bízott egy jó eredményben, hiszen korábban is nála
magasabban jegyzett csapatokat
búcsúztatott a fehérvári alakulat.
Marko Nikolics ezúttal a középpályára tolta fel az egyik legveszélyesebb fehérvárit, Negót, de összességében megint a biztonság volt
az elsődleges, pláne, hogy ez még
csak az első meccse volt a párharcnak. A görögök sem rohantak
fejjel a falnak, láthatóan inkább
ellentámadásokra készültek, és a
7. percben egy labdaszerzés után
övék is volt az első kapuralövés
Livaja révén.
A Vidi magasra tolt védekezésből
előreívelt labdákkal próbálkozott,
vagy éppen oldalról belőtt szabad-

Fotó: vidi.hu

Már a Bajnokok Ligája főtáblája volt a tét
a MOL Vidi és az AEK Athén szerda esti
mérkőzésén. Mivel a felcsúti stadion méretei
nem felelnek meg a selejtező rájátszásában
irányadó előírásoknak, a Vidi sajátja pedig még
nincs kész, az Üllői úti Fradi-pályán fogadta
görög ellenfelét a Nikolics-csapat.

A második félidő első hazai akciójánál Nego elesett az athéniak
kapuja előtt, de nem kapott tizenegyest. A másik kapunál ellenben
nem volt vita: a 48. percben Bakaszetasz megtolta a labdát, ezzel lövőhelyzetet teremtett magának, és
szépen a kapu bal oldalába tekert
tizenhat méterről.
Öt perccel később a gólszerzőből
antihős lett, mert őt is kiállította
Rocchi, hasonló esetért, mint Husztit. Az első Vidi-szöglet hozott egy
lehetőséget, de Nego lövését védte
Barkasz. A 68. percben aztán már
nemcsak helyzetig jutott a Vidi:
Kovács remek indítását Lazovics
elvitte védője mellett, majd tizenöt
méterről a kapuba lőtt!
Két perccel később a gólpasszt
adó „Kiskokó” maga próbálkozott,
de védett a kapus. A 74. percben
Hadžić életerős lövése zúgott mellé
– ekkor egyenrangú ellenfél volt a
magyar bajnok. A 78. percben óriási ziccert rontott Nego, aki Stopira
lövésébe tette bele a lábát az üres
kapu előtt – mellé ment a labda.
Hadžićnak és Scsepovicsnak is volt
távoli övése. Jobban játszott a Vidi,
de tudta őrizni előnyét az AEK.
Második félidei teljesítményével
felnőtt a BL-rájátszás szintjéhez a
Vidi, de egygólos hátrányból várhatja az athéni visszavágót.

Dévay Márk (elöl) a világbajnokságra készül, de fontos állomás lesz a fehérvári Európa-kupa
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2018. 8. 25. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Cseke
András. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Filmkocka. Vendég:
Kalmár Ádám
19:10 Tour The Hongrie –
kerékpáros műsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 8. 26. Vasárnap

2018. 8. 27. Hétfő

2018. 8. 28. Kedd

2018. 8. 29. szerda

2018. 8. 30. CsütörtöK

2018. 8. 31. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak. Vendég:
Molnár Tamásné
11:10 Konyha rádió –
receptek, praktikák
11:40 A pap meg a Jóska
– Magyar népmese.
Előadja: Borbély
Levente Miklós
12:10 A Prohászka templom
története, II. rész –
Vendég: Kocsis Katalin
13:10 Műsorvezető:
Cseke András
18:10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális:
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
18:10 A bor szerintünk.
Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász
magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
19:00 Női szekció
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő –
gasztronómiai műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Rományi Anikó
19:10 Beszéljünk róla
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin - Mits
Márton műsora
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég:
dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Utazási magazin.
Vendég: Grósz Pálma
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor. Vendég:
Antal Vali
14.10 Nyelvstúdió
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
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:
Szőllősi Attila

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

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 25-től 31-ig
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2018. 8. 25. SZOMBAT

2018. 8. 26. VASárnAp

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 Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
12:10 Paletta magazin – ismétlés
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Honvéd7 – ismétlés
14:15 Turisztikai magazin – ismétlés
14:45 Harmonia Albensis 2018
– A barokk nyomában
Miklósa Erika, Karosi Bálint és
az Alba Regia Szimfonikusok
szólistáinak koncertje
15:50 XXV. Kor-Társ Ki mit tud?
Záró gálaműsor a Vörösmarty
Színházban 1. rész
17:45 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor – Misztrál
est, közreműködik:
Heinczinger Mika,
Török Máté és Nacsinák
Gergely – ismétlés
18:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Forgószínpad –
színházi magazin
20:00 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
Misztrál-koncert
21:30 VII. Profi Kempo Gála, Velence
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
14:35 Napi színes – ismétlés
14:50 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
Misztrál-koncert
16:20 XXV. Kor-Társ Ki mit tud?
Záró gálaműsor a Vörösmarty
Színházban 2. rész
18:00 „Akik császárok
lehettek volna”
A Városházán tartott előadás
a látszólag két nagyon
különböző sorsú Árpád-házi
III. Béla és Hunyadi Mátyás
életpályájának párhuzamait
idézi fel Jankovics
Marcell Kossuth-díjas
rajzfilmrendező, grafikus,
kultúrtörténész olvasatában
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor
– Ünnepi gála
21:20 Harmonia Albensis 2018
– Koronázási mise
A Harmonia Albensis-sorozat
záróhangversenyén két
Mozart-remekmű csendült
fel a Szent Sebestyéntemplomban, ahol az Alba
Regia Szimfonikus Zenekart,
a kiváló énekes szólistákat
és a Székesfehérvár több
kórusát egyesítő összkart
a világhírű karmester,
Ács János dirigálta
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 8. 27. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét híreiismétlése
11:00 Forgószínpad
színházi magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:40 Forgószínpad
színházi magazin
17:10

A Fehérvár Televízió
archívumából

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tóth Judit Bianka
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár – BFC
Siófok labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 28. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tóth Judit Bianka
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendégek: Fischer
Orsolya és Zsovák Szilárd
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 A nagy fafilm – magyar
ismeretterjesztő film
21:10 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor – a
Misztrál-est ismétlése
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 29. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendégek: Fischer
Orsolya és Zsovák Szilárd
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Mits Márton.
Vendég: Dánielfy Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 A Vargyas-szoros
elveszett világa – magyar
ismeretterjesztő film
21:10 Portrék a Királykúton 2018:
Tolcsvay – Lélekdal
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 30. CSüTörTöK
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 ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Mits Márton.
Vendég: Dánielfy Gergely
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Palkovits Panka
és Palkovitsné Kész Mónika
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár – Budafok
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 31. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Palkovits Panka
és Palkovitsné Kész Mónika
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Alapi István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor – a
zárógála ismétlése
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 29. 20:15 A Vargyas-szoros elveszett világa – magyar ismeretterjesztő film

