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Elrendelték az egész ország területén a
csípőszúnyog gyérítését. Ha az időjárás
engedi, Székesfehérváron július 27-én,
pénteken kerül sor a permetezésre.
A felhasznált anyag melegvérű állatra és
emberre veszélytelen, de kérik, hogy a
méhészek tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket!

A gyérítést földi és légi biológiai
módszerekkel, valamint földi
és légi kémiai módszerekkel, a
szakértők által meghatározott
területeken kell elvégezni. Székesfehérváron – amennyiben az
időjárás lehetővé teszi – július
27-én, pénteken kerül sor a légi
kémiai védekezésre. A permetezés
pótnapjainak július 28-át, szombatot és 29-ét, vasárnapot jelölték ki.
A szakemberek napnyugta előtt
kezdik a légi irtást, amely során
CORATRIN, AQUA K-OTHRIN,
illetve MOSQUITOX1 ULV Forte
készítményeket használnak fel. A
készítmény kijuttatott formájában
kizárólag a rovarokra van káros
hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, és a környezetet sem károsítja.
Ezúton is felhívják a méhészek
figyelmét, hogy tegyék meg az
ilyenkor szükséges óvintézkedéseket!
Forrás: ÖKK

A panoráma busz a legmenőbb!
Dávid Renáta
Egyre több turista választja Székesfehérvárt.
A Bory-vár és a Nemzeti Emlékhely mellett az
új panoráma busz bizonyult a legkeresettebb
turisztikai látványosságnak. A környező településeken kívül a fővárosból és a Dunántúlról is
sokan érkeznek városunkba kirándulás céljából,
hogy aztán megismerhessék az egykori koronázó város kulturális és történelmi értékeit.

„Egyre nagyobb vonzereje van a
városnak” – ezt mondja F. Szegő
Krisztina, a Tourinform Iroda
ügyvezetője, aki elkalauzolt bennünket Fehérvár legkeresettebb
helyszíneire, természetesen turista
szemmel. Néhány héttel ezelőtt a
Zichy ligetből indult útnak az az új
panoráma busz, amellyel gyakran
találkozhatnak a járókelők a belvárosban. A kabrióvá alakított jármű
izgalmas utazást ígér, amelynek során megismerhetik az érdeklődők
Székesfehérvár nevezetességeit.
Jelenleg erre a legújabb turisztikai
fejlesztésre kíváncsiak a legtöbben.
A Tourinform Iroda ügyvezetője hozzátette, a városnak egyre
nagyobb vonzereje van, sokan
kíváncsiak például kulturális-,
történelmi értékeinkre. Szívesen
látogatnak el a vendégek a Nemzeti Emlékhelyhez, a Bory-várhoz vagy éppen Székesfehérvár

KORSZERŰBBÉ VÁLT A LIGETSOR
Székesfehérvár Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a Ligetsor felújítási
munkálatai befejeződtek. A munka során megújult az útburkolat, a szükséges
víziközmű munkálatokra is sor került, parkolók, kerékpáros sávok és járdák
létesültek, valamint az iskola és óvoda előtti tér is megszépült, teljessé vált a
tavat körülölelő őssétány és körforgalmat alakítottak ki.
A Koronás Park, az általános iskola és az óvoda parkolási igényeinek kiszolgálására új
parkolók épültek, kiszolgáló utakkal és járdákkal. A Ligetsor – Szedres köz – buszvégállomás
útcsatlakozásába új körforgalmi csomópont épült.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Ligetsori Óvoda előtt tér térkőburkolatot kapott
és szinteltolásos teraszok kerültek kialakításra. Az utca burkolatfelújítása kapcsán új
csapadékcsatornák épültek ki.
A Koronás Parkban, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Ligetsori Óvoda előtti fejlesztési
helyszínen létesített új parkolók, valamint a Ligetsor – Bregyó köz csatlakozásában épült
körforgalom csapadékvíz elvezetését is új csatornával oldották meg.
Köszönjük türelmüket!
További információ itt olvasható: http://www.szekesfehervar.hu/ligetsor-felujitasa

Projekt címe: „Ligetsor felújítása”
Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00001
A Projekt összköltsége: 494.939.533 Ft
Projekt tervezett időtartama: 2016. 08. 23. – 2018. 08. 31.

Térkövekkel okozott
autóbalesetet
Rába Henrietta

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Fotó: Bácskai Gergely

Szúnyogirtás
lesz július 27-én

Idén nyártól panoráma buszból is megtekinthetőek a város nevezetességei

múltjának értékeit őrző történelmi
belvárosba.
„A legjobb reklám a szájreklám”
– vallja F. Szegő Krisztina. A
szakember kiemelte: minél többen
jönnek ide és minél több pozitív
tapasztalatot visznek magukkal az
emberek, annál nagyobb a látogatási kedv. Sokan érkeznek Székesfehérvárra a Velencei-tó környékéről,
a Balatonról, de egyre többen választják kirándulóhelynek városunkat a budapestiek, illetve érkeznek
turisták nagy számban a Dunántúl
környező nagyvárosaiból.
F. Szegő Krisztina lapunknak azt is
elmondta, hogy az egynapos kirándulások mellett van, aki akár több
időt is szívesen eltölt a királyok
városában. Idén januártól júniusig
tíz százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma az előző évhez képest
Fehérváron.

Befejeződött a nyomozás annak az 57 éves,
autómentéssel foglalkozó férfinak az ügyében, aki 2016 év végétől több alkalommal
térköveket, termésköveket helyezett el
az utakon, autópályákon és baleseteket
okozott. Az ügy a vádszerkesztés szakaszában tart.

Még januárban a Seregélyesi úton
kapták el azt az 57 éves férfit, aki
térköveket és faágakat rakott az
úttestre, és ezzel 2016 novembere
és 2018 januárja között számos
alkalommal okozott balesetet. Az
autószállítással foglalkozó gyanúsított a megye fő közlekedési
útvonalain, a 62-es főúton, az M6os, és M7-es autópályákon készített
akadályokat, hogy az anyagi káros,
balesetet szenvedett autókat elszállíthassa, és ezzel pénzt kereshessen. Az ügy jelenleg vádszerkesztés
miatt a székesfehérvári járás és
nyomozóügyészségen van. A gyanúsított jelenleg nem hagyhatja el a
települést, ahol él. Az általa okozott
baleseteknél senki sem sérült meg,
de tettével jelentős anyagi kárt
okozott a sértetteknek. A feltételezett elkövetőre attól függően,
hogy hogyan dönt a bíróság, három
hónap és négy és fél év közötti
börtönbüntetés szabható ki.
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Vakler Lajos

Kép: Burján Zsigmond

Életének 72. évében elhunyt Matus György
színművész. A Vörösmarty Színház társulatához
1998-ban szerződött. Olyan népszerű darabokban játszott, mint az Apák és fiúk, A velencei
kalmár, Lear király, Hair, Anconai szerelmesek.

másokkal össze nem téveszthető
orgánumát számos fehérvári alkotáshoz kölcsönözte.
1983-ban Déryné-díjat, 1998-ban
pedig Jászai Mari-gyűrűt vehetett
át szakmai elismerésként. 2003ban Vörösmarty-gyűrűvel, a társu-

Matus György 1945-2018

Matus György 1945-ben született.
1972-ben a Bartók Színházban
kezdte pályafutását. 1974-től
több mint húsz éven át a Miskolci
Nemzeti Színház társulatának
vezető művésze volt. 1997-től egy
évadon át a Tatabányai Jászai Mari
Színházban játszott, 1998-ban
szerződött a székesfehérvári színház társulatához.
Szinkronszínészként számos
filmnek kölcsönözte a hangját. De

lat által titkos szavazással odaítélt
saját díjjal ismerték el kollégái
Matus György munkásságát.
Láthattuk a Csak még egyszer
előre! – című háborús drámában. Matus György alakította a
visszaemlékező Sipos Gyulát, a
17. gyalogezred parancsnokát.
Emlékét őrzik a filmszalagok,
Thália szerelmesei és mindazok,
akik hisznek abban, hogy az égi
színpadon nyugalomra talál.

László-Takács Krisztina
Pótfelvételivel még be lehet jutni a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának
egyes képzéseire.

Már a harmadik évfolyam kezdi
meg tanulmányait a Corvinus Székesfehérvári Campusán, ahol egyre
bővülő képzési kínálat, és egyre
jobb infrastrukturális feltételek
biztosítanak tanulási lehetőséget a
hallgatóknak. Több szakon bevezették a duális képzési formát, miközben folyamatosan újul és bővül a
campus. Ennek is köszönhető, hogy
évről évre egyre többen választják.
Idén a Corvinus Egyetemre Székesfehérvári campusára mintegy
hatszáz jelentkezés érkezett be,
az első helyen százhatvanhat diák
jelölte meg az egyetem valamelyik
képzését.
Pótfelvételire azonban még jelentkezhet, aki a gazdálkodási és
menedzsment, a pénzügy és számvitel, vagy a turizmus-vendéglátás
alapképzési szak nappali tagozatán szeretne tanulni. Emellett a
nemrégiben indult sportközgazdász
szak mesterképzésére is lehet még
jelentkezni. Az említett képzések
duális formában is elérhetőek, ami
nagy előnyt jelent egyrészt a gyakorlat megszerzésében, másrészt a
későbbi elhelyezkedésben. A duális

képzés lényege, hogy míg az elméleti oktatás a felsőoktatási intézményben, a gyakorlati képzés a választott gazdálkodó szervezetnél folyik.
Az egyetemnek a legjelentősebb
fehérvári cégekkel és sportklubokkal van partnerségi szerződése. A
cél, hogy a tanulmányok befejezésekor már olyan szakmai gyakorlattal
rendelkezzen a hallgató, ami előnyt
jelent karrierje elindításában, sőt,
lehet, hogy már munkaszerződéssel
a zsebében veszi át diplomáját.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

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

Kollégiumi helyekre lehet pályázni Pécsen
Három fehérvári fiatal elhelyezését biztosítja
Székesfehérvár Önkormányzata a pécsi Szántó Kovács János Kollégiumban. A férőhelyekre
pályázhatnak azok a fehérvári lakosok, akik
valamely pécsi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatói, és kollégiumi
felvételi kérelmüket elutasították.

A pályázati adatlap átvehető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Kossuth Lajos utca),
vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról.
A pályázatot augusztus 24. napján
12 óráig kell eljuttatni postai úton
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztály Szociális Ellátási és

Gyermekvédelmi Irodájára (Városház tér 1.), vagy személyesen
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatára (Kossuth Lajos utca).
A pályázatot zárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen szerepelnie kell a pályázó nevének és címének, továbbá az alábbi szövegnek:
„Pályázat – Pécsi Szántó Kovács
János Kollégiumi férőhelyre”.
Forrás: ÖKK

Információ kérhető Papp Bálint,
Gremsperger Ágnes és Südi Gabriella
ügyintézőktől a (22) 537-263; 537-141;
537-634 telefonszámokon.

Van hol parkolni az új szabadidőközpontnál

Fotó: Kiss László

Elhunyt Matus György színművész

A tavaly év végén a Túrózsáki úti Szabadidőközpont és a Berényi út közötti szakaszon elkészült az út és a járda teljes felújítása. Az út szélessége lehetővé tette, hogy a szabadidőpark
mellett, az úttal párhuzamosan parkolókat alakítsanak ki. A Városgondnokság ÚT 2017-19.
programjának keretében 54,6 millió forintból újult meg a burkolat.
B. G.
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Rossini Kis ünnepi miséje a Musica Sacrán

Vakler Lajos

János Acs számára jutalomjáték a Rossini mű dirigálása

tanúságtétel. Ezt másként nem lehet
megmagyarázni. Megtiszteltetés,
hogy Székesfehérváron mutathatom

be a művet ebben a formában.”
Major István, az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar igazgatója

Jazz a nyárban
Látrányi Viktória
Hazánk legjobb dzsessz, funk és blues zenészei koncerteznek Székesfehérvár belvárosában három napon keresztül. Az Alba Regia
Feszt nagy múltra tekint vissza. Öt évvel
ezelőtt újra indult és azóta is színesíti a
város kulturális életét. Július 30-án kezdődik
a programkavalkád és augusztus elsejéig két
helyszínen várják az igényes zenék kedvelőit.
A fellépők sorában a hazai sztárok mellett a
nemzetközi frontot két olasz és egy amerikai
produkció színesítik.

Mits Gergő főszervező elmondta,
ezúttal is a tavalyi évben jól bevált
helyszínen a Bartók Béla téren
várják majd a fesztiválozókat. A
közönség szerette a Bartók Béla
teret, a visszajelzések szerint ez
az „intimebb jellegű” tér nagyon
hangulatos koncerthelyszínként
funkcionált. Itt kap helyet most
is a nagyszínpad. Mindeközben

a Szent István Király Múzeum
Kertjében felállított a kisszínpadon
is folyamatosan lesznek koncertek.
A Syrius Legacy, Váczi Eszter, a Malafede Trio By Federico Malaman,
az Alessio Menconi Trio, valamint
Little G. Weevil is fellép az Alba
Regia Feszten.
A dzsessz és könnyűzenei utánpótlásról Székesfehérváron manapság
a bodajki székhelyű Hang-Szín-Tér
Művészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Kollégium, valamint a Kodolányi
János Főiskola Művészeti Tanszéke
gondoskodik. Az összefogás eredménye az Alba Regia Feszt.

Tudjon meg többet a témáról!
Keresse Paletta kulturális magazinunk július 24-i adását Youtubecsatornánkon! Részletes programért
pedig lapozzon a 11.oldalra!

Fotó: Simon Erika archív

Idén négy nemzetközi hírű olasz
operaénekes fellépésével, az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar és Székesfehérvár egyesített
kórusainak előadásában hallgathatják meg a klasszikus zene
szerelmesei Giachino Rossini
zeneszerzői karrierjének egyik
legjelentősebb alkotását. A művet a világszerte elismert János
Acs vezényli majd.
A karmester számára Rossini
személyes hangvételű megjegyzése is inspiráló, erőt adó
kihívás, amely hűen tükrözi
a zseniális alkotó kottára rótt
gondolatait.
„Ha visszagondolunk, Rossini a zenemű előszavában azt írja, hogy nekem van egy kis tudásom, és egy kis
szívem, mert szerinte ez a kettő elég,
hogy megírja ezt a remekművet. Én
úgy érzem, hogy a Kis ünnepi mise
elsősorban az inspiráció szülötte,
így valóban az ő hitéből fakadó

Fotó: Simon Erika archív

Augusztus 12-én a Nagyboldogasszony
Bazilika romjai felett Rossini örökbecsű
egyházzenei remekműve, a Petite messe
solennelle (Kis ünnepi mise) dallamai
csendülnek fel.

hangsúlyozta, hogy a hit horizontja felé igyekvő, gondolatgazdag kultúra közvetítését tűzték
ki célul.
„A Musica Sacra különleges értéket
kíván képviselni: a szakrális, a
hitből táplálkozó zenét. Mindig
olyan műveket válogatunk ezekre
az alkalmakra, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy megteremtsük
a kapcsolatot az ember és az Isten
között. Ezeken a koncerteken spirituális utazásra hívjuk az embereket.”
Brájer Éva alpolgármester örömének adott hangot, hogy hazánk
egyik kiemelkedő szakrális
fellegvára, a Nemzeti Emlékhely
újra otthont adhat zenei eseménynek.
„Mivel a Bazilikának csak a romjai
láthatóak, ezért érdemes volt azt a
művészet eszközeivel felépíteni. Így
ezen az autentikus helyszínen, a
klasszikus zene minden gyönyörűségével segítjük minél közelebb hozni a történelmi múltat. Azt érzem,
hogy ma már a szó legnemesebb
értelmében Nemzeti Emlékhelyről
beszélünk, annak, filozofikus, spirituális tartalmával együtt. Ebben
a Musica Sacrának jelentős szerepe
van.”

A nagyszínpad ezúttal is a Bartók Béla téren kap helyet
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Megkezdődhet a Szent István-székesegyház belső felújítása

Vakler Lajos
A rekonstrukciós munkafolyamatok megindításáról Smohay András, az Egyházmegyei
Múzeum igazgatója számolt be lapunknak.

Fotók: Simon Erika

Az egyházmegye és a város közös
elhatározása, hogy a bazilika felújítása elkerülhetetlen és elengedhetetlen. Melyek voltak az első lépcsők a
felújításhoz vezető úton?

Az épület a XVIII. és részben a
XIX. században nyerte el jelenlegi formáját. A székesfehérvári
polgárok, sok-sok pénz-, idő-,
energiaráfordítással plébánia
templomukat gyönyörű templommá varázsolták. Ezt 1768-ban egy
dedikációs feliratban örökítették
meg az utókornak. Ez pontosan
kétszázötven éve történt. A templom megépítése a város történeté-

A padozat alatt, a középkori kapcsolat megerősítését várják a régészek

A belső tereket már előkészítették, a munkák megindítására.

ben is fontos pont volt. 1866-ban
készült el a jelenlegi templombelső, itáliai mesterek kimagasló
színvonalú munkájával. 2014-ben
kiderült, hogy a székesegyház
tetőszerkezete megroggyant és
életveszélyessé vált. Ezt követően a kormány és Székesfehérvár
önkormányzata segítségével az
Egyházmegye a teljes felújítást el
tudta végezni. Akkor már láttuk,

Barokk mennyország

Augusztustól kiállítják a bazilika tárgyait
A bazilika kegytárgyai, faliképei a felújítás
alatt a Csók István Képtárban találtak
otthonra. Augusztus harmadikától kiállítás
keretében tekinthetik meg a látogatók
az egyedülálló szakrális műtárgyakat.
Győr Attila, a Szent István Király Múzeum
tudományos osztályvezetője vezetésével
kezdődött meg a nagyszabású kiállítás
előkészítése.

Milyen elképzelésekkel kívánják
megrendezni a tárlatot?
A Szent István Király Múzeumot
a bazilika teljes története érdekli,
nem véletlen, hogy már most
is folynak az ásatások. Először
a négykaréjos templom utcai
oldalán, majd a templombelsőben fogják a középkori plébániatemplom történetét tisztázni.
A barokk év lehetőséget adott
arra, hogy a bazilika felújítása
alatt kibontandó műtárgyakkal
egy nagy kiállítást hozzunk
létre. A szakembereink folyamatosan dolgoznak a képtárban a
tárlat előkészítésén. Az első és a
legnehezebb feladat a műtárgyak
átszállítása volt, hiszen ezeknek immáron kétszázötven éve
otthona a bazilika. Meg kellett
teremtenünk a tárgyak számára is az ideális infrastruktúrát.
Fontos például, hogy a bazilikához hasonló hőmérsékletet és
páratartalmat állítsuk be.
Mi lesz a kiállítás tematikája?
Nagyon sok vetülete lesz ennek

Rövidesen megkezdődhet a szakrális műtárgyak restaurálása.

a kiállításnak, bemutatjuk, hogyan
történik a restaurálás. Az együttes
eddig halmozott művészetként
jelent meg a bazilikában, most
műtárgyként kívánjuk kiállítani
őket. A legfontosabb számunkra
a mondanivalója. Nem véletlenül
ez lesz a címe: Barokk mennyország. A transzcendentális világkép
most leköltözik a földre, és ennek a
részleteit, összefüggés rendszerét,
liturgikus, vallási hátterét, és az
ezt kiegészítő Szent István kultuszt
szeretnénk bemutatni. Történeteket, attribútumokat ismerhet meg
a látogató. Ilyen módon izgalmas,
összetett, komoly kihívást jelentő,

reprezentatív kiállítást szeretnénk megvalósítani.
Rövidesen megkezdődik a restaurálás. Jelenleg milyen állapotban
vannak ezek a műtárgyak?
A látogatók megtapasztalhatják,
hogy a műtárgyak restaurálásra
szorulnak, és azt is, hogyan
zajlik egy ilyen munkafolyamat.
Eléjük tárjuk az eddig nem
ismert szakmai részt is, kutató
felületeket, amelyek jelzik a
restaurálás jelenlegi stádiumát.
Az a tervünk, hogy a restaurálás
után a tárgyakat ismét eredeti
fényükben mutassuk be a tárlatra érkezőknek.

hogy előbb-utóbb belső résszel is
foglalkoznunk kell, mert a statikai
romlás érintette a belsőt is. Az a
komoly kutatási program, amit
sikerült megterveznünk, előrevetítette azt az előttünk álló több
éves folyamatot, amelynek végén
a székesegyház belső terei is megújulhatnak. A padlótól a mennyezetig, mindent szeretnénk a maga
pompájában helyreállítani.
2016-ban az átadó ünnepségen,
Spányi Antal megyéspüspök, Soltész
Miklós államtitkár és Cser-Palkovics
András polgármester is megerősítette, közös a szándék arra, hogy megújuljon a bazilika belső tere is. Ez az
összhang megteremtette a lehetőséget, hogy rövidesen meginduljanak a
munkálatok. Miként választják ki a
kivitelezőt?
Kiírásra került egy közbeszerzési
eljárás, amely az állami támogatásból megvalósítható rekonstrukció
költségeit fedezi. Magát a kutatást,
a közbeszerzési eljárás megindítását példaként állíthatjuk mások
elé is. A jó gazda gondosságával, a
templom és a benne lévő műtárgyak történetét, kutatók segítségével vizsgáltuk meg. Így alakult
ki, hogy mit várunk el a nyertes
kivitelezőtől. A közbeszerzési
eljárás végeztével, a kivitelezőkkel
történő szerződéskötés után, elkezdődhet a munka, ami várhatóan négy évet vesz igénybe.
Reich Szabina régész vezetésével, a
bazilika belső terében is megindulnak a feltárási munkák. Miért volt
erre szükség, mi várható régészeti
szempontból?
Az elmúlt évben mindkét előcsarnoki kápolnában kutatást végeztek
a Szent István Király Múzeum
szakemberei. Az ásatás során nyomokat találtak arra nézve, hogy az
a bizonyos négykaréjos, középkori
templom, – amelynek történetét a
fehérváriak is ismerhetik – ös�szeköttetésben állt a bazilikával.
Ezt az összeköttetést tárják fel a
jelenleg is tartó ásatáson. Ez bizonyíthatja, hogy itt, Székesfehérvár
belvárosának közepén egy nagy kiterjedésű középkori templom állt.
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Augusztusban II. András koronázási szertartása és élete elevenedik meg

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán,
II. (Vak) Béla és III. Béla után idén az Aranybullát megfogalmazó II. András koronázási
szertartását és életét viszi színre Szikora
János rendező Székesfehérváron. A Koronázási
Szertartásjátékot augusztus 18-án és 19-én
mutatják be. A hagyományokhoz hűen idén is
felépül az egykori koronázóbazilika romjai
felett a grandiózus szabadtéri színpad. Ez-

„Az Árpád-házi királyok története olyan,
mint a Trónok Harca!” - fogalmazott Sághy
Tamás. A színművész harmadszor lép a
történelem levegőjével átitatott helyszínen
a Koronázási Szertartásjátékok közönsége
elé. Az idei előadás főszereplője elmesélte,
a Vörösmarty Színház liftjében tudta meg: ő
alakítja II. András királyt.

A szertartásjátékok helyszíne itt
Székesfehérváron, még a szabadtéri színpadokhoz képest is elég
különleges. Emiatt mennyire igényel
másfajta felkészülést, mint egy hagyományos színpadi előadás?
Abból a szempontból nincs
különbség, hogy ugyanúgy meg
kell tanulni a szöveget, ugyanúgy
részt kell venni a próbákon, és a
kollégákkal, rendezővel együtt
dolgozni. De túl azon, hogy egy
külső helyszínen van és nem egy
megszokott színházban, ráadásul
a koronázóvárosban, konkrétan
a koronázóbazilika romjain – egy
pillanatra mintha tényleg visszamennénk nyolcszáz évet az időben. Ez elég speciális. Máshogy
játszik az ember egy kőszínház
nagyszínpadán, egy stúdióban, és
máshogy egy ilyen viszonylag furcsa térben, hatalmas kivetítőkkel.
El kell találni, hogy úgy legyen az
ember színészként hiteles, hogy
közben ne legyen sok, teátrális,
vagy legalábbis jó értelemben
legyen az.
Egy valóban élt néhai királyról, a
történelemből tudhatunk dolgokat
a személyiségéről, életéről. Talált
mindezekben olyan tulajdonságot,
ami segített azonosulni a figurával?
Egy színésznek mindig meg kell
találnia ezeket a pontokat. Nagy
általánosságban kétféle színész
létezik, egyik sem jobb, vagy ros�szabb a másiknál, típus kérdése.

alkalommal is szereplői lesznek a történelmi
óriásbábok az előadásoknak. Statisztaként
pedig határon túli gyerekek is bekapcsolódnak a produkcióba.

Kétségtelen, hogy a hely szelleme
is nagyban hozzájárul a produkcióhoz, hiszen a liturgikus királylegenda ott játszódik, ahol évszázadokkal korábban valóban a koronázási
szertartások zajlottak. Ahogy arról
Az egyik magára húzza a karaktert, a másik inkább belebújik.
Van, aki inkább a karaktert, a
figurát tolja előrébb, a másik színész mindig megpróbál ezen belül
minél többet adni magából. Mind
a kettő csodálatos lehet. Én a szerepben – a konkrét szövegeken túl
– próbálok minél többet beletenni
magamból. Megmutatni, amit én
erről a figuráról gondolok, azokról
a gondolatokról, cselekményekről,
amiket ő gondol, vagy véghez vitt.
Izgalmas a feladat, és ha az ember
kicsit utánanéz, akkor további
összefüggéseket, plusz adalékot
találhat egy ilyen történelmi
személyről. Gyerekkorunkból, a
tankönyvekből annyit tudtunk II.
Andrásról, hogy hozzá kapcsolható az Aranybulla, Szent Erzsébet
volt az egyik lánya, és talán még
annyit, hogy a Szentföldön is járt.
De azért nem ennyire fekete-fehér
az ő személyisége, története.
Nagy Trónok harca fan vagyok, és
szerintem az Árpád-házi királyok
története egy az egyben a Trónok
harca! Egészen elképesztő. Sokszor olyan tetteket vittek véghez,
amiket egyáltalán nem a saját
szándékukból akartak megtenni,
hanem igen gyakran kényszerpályán is mozogtak. Például az
ezzel kapcsolatos vívódásokat is
érdekes érzékeltetni. Azokat az
esendőségeket, amiket akár egy
mai ember is átélhet. Az nem
változott. A hatalom, egy ország
vezetése, rossz és jó döntések
ugyanúgy vannak. Csak a technika fejlődött, semmi más.
A korabeli viseletek nem lehettek
éppen a legkényelmesebbek. Ebben
is korhű az előadás? Milyenek a
jelmezek?
Igen! Szikora János nagy hangsúlyt fektet a szövegkörnyezet
hűségére. Amit a kortárs feljegyzésekben talál – bármilyen
konkrét mondatokat – azokat
mind beépítik Matuz Jánossal a
szövegkönyvbe. És természetesen
a ruhák is teljesen korhű viseletet
próbálnak visszaadni. Ez egy külön érdekesség nekünk színészeknek és gondolom a nézőknek is.

Jövő héten újabb érdekességgekkel jelentkezünk. Az interjúkat teljes terjedelemben
elolvashatják augusztusban a www.fmc.hu oldalon. Még több információért
pedig kattintsanak a www.koronazas.hu oldalra!

már korábban olvashattak a Fehérvár magazin hasábjain II. András
életútját három fontos motívum
mentén mutatja be a rendező, Szikora János. Meghatározó elem az
általa kiadott Aranybulla, valamint
lánya, Szent Erzsébet élete, illetve
felesége, Gertrúd meggyilkolása.
A címszereplő, II. András szerepét
Sághy Tamás, feleségét, a gyilkosság áldozatává lett merániai

Fotók: Horváth Renáta

Látrányi Viktória, Kovács V. Orsolya, Papp Brigitta

Tavaly II. Géza király özvegyének megformálásával egyértelműen elrabolta a közönség
szívét Závodszky Noémi. Idén is erős karaktert formál majd Zsófia grófné szerepében.
A Koronázási Szertartásjátékokról, a nyári
szünetről és a munkáról beszélgettünk a
színésznővel.

Tavaly, a III. Béla életét bemutató
szertartásjátékon II. Géza király
özvegyét játszotta. A produkciót
nagy szeretettel fogadta a közönség.
Milyen visszajelzéseket kapott?
Nagy öröm volt, hogy rengetegen
kerestek fel, üzentek, még hetekkel, hónapokkal később is az előadás után. Furcsa érzés volt, hogy
bár huszonhárom éve játszom
itt a színházban, ahol rengeteg
darabban, csodálatos szerepekben léptem fel, mégis pont ennél
az alakításomnál volt ilyen átütő
erejű a siker. Nyilván megfejteni
nem tudom, mi lehetett a titok,
de egy biztos: II. Géza özvegyével
olyan karaktert vittem színpadra, amiben színészileg rengeteg
lehetőség volt. Persze a helyszín
is sokat adott hozzá, hiszen itt
kicsit mindig olyan, mintha a tér
és az idő összecsúszna, és a darab
közben valóban átéljük az ott
történteket. Én magam is, amikor
a szerepet játszottam, teljes mértékben azonosultam vele. Talán
ez is hozzátett a végeredményhez,
de minden esetre óriási érzés volt
ennyi pozitív kritikát, visszajelzést
kapni.
Az idei esztendőben is erős karaktert formálhat meg Zsófia grófné
személyében.
Így van, de szerintem nem
annyira árnyalt, mint a tavalyi
szerepem. Most nem tudom
egyértelműen azt mondani, hogy
látom a jó és rossz oldalát, mert
nem olyan összetett a karakter.
Persze ezzel nem azt akarom
kijelenteni, hogy egyértelműen
negatív figurát játszom, de Zsófia
eléggé egyoldalúan, a saját szem-

Gertrúdot Varga Gabriella alakítja.
Árpád-házi Szent Erzsébet szerepében a fiatal Osváth Judit lép majd
színpadra. Látható lesz a produkcióban Závodszky Noémi Zsófia
grófné szerepében. A koronázó
érseket Körtvélyessy Zsolt formálja
meg, és Mihályi Győző lesz a nagy
ívű történet narrátora. A színművészeket villáminterjú keretében
kérdezte meg a Fehérvár magazin.
pontjából közelíti a világot, és
kevésbé tud érzelmileg másokkal
azonosulni. Talán mondhatom:
önzőnek tartom.
Két héten keresztül gyakorlatilag
folyamatosan lesznek próbák.
Érdekes, hogy a közönség is együtt él
produkcióval, hiszen mindig nyomon
követik a folyamatokat, hogy éppen
hol tartanak.
Igen, ez különleges és érdekes is.
Belelátnak a próbákba, a kulisszák
mögé, úgy ahogy ezt év közben,
a kőszínházban nem tehetik. Ott
csak a végeredményt ismerik, itt
meg részesei a folyamatnak már a
kezdetektől fogva. Ráadásul itt a
nagy terültet miatt viszonylag korán ránk kerül a mikroport, vagyis
pontosan hallanak mindent. Ezért
itt nagyon sokan szeretnek próbát
nézni, amiben persze benne van
a kíváncsiság az előadás miatt, de
amiatt is, hogy mi hogyan dolgozunk, élünk ilyenkor.
Hamarosan jön az a bizonyos koncentrált két hét, most azonban még
tart a nyári szünet. Jut idő feltöltődni, pihenni egy kicsit?
Bevallom őszintén, én ezen már
túl vagyok. Nagyon rutinosan,
amikor lement az utolsó előadásom az évadban, másnap már
elutaztam. Éreztem, hogy muszáj
ezt korán megtennem, mert ki
tudja, mit hoz az élet. Úgyhogy
most már nem várható kimondott nyaralás, nyilván még nem
teljes gőzerővel dolgozom, de már
tanulom a szerepet, a Koronázási
Szertartásjáték szövegét. Ahogy
pedig lemennek az augusztusi
előadások, újrakezdjük, illetve befejezzük az évad első eladásának,
a Közeleg az időnek a próbáit.
Mivel most kimaradt több hónap,
van bennem egy késztetés, hogy
szinten tartsam magamat. Szóval,
amikor úgy tűnik, hogy nem dolgozom, akkor sokszor azt teszem.
Viszem magammal a szövegkönyvet, ahogy vittem a Velencei-tó
partjára is. Lesz még egy-két
forgatási napom júliusban, aztán
augusztus elsejével véget ér a
nyári szünet. Persze nem panaszkodhatok, hiszen volt egy kicsi
feltöltődés is, Toscanában jártam.
Nagyon szeretem azt a vidéket,
a szívem idén is visszahúzott.
Összességében újult erővel állok
neki megint a munkának!
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Mikor kell cserélni a szélvédőt?
Egy szélvédőre felpattanó kő okozhat könnyen
javítható sérülést, de lehet belőle többszázezres kár is. Annak jártunk utána, mire kell
odafigyelni a szélvédő sérülése esetén.

Érdemes megvizsgálni, hogy
milyen nyomot hagy a kavics a
szélvédőn. Ha a kavicsfelverődés
zárt, kör alakú nyomot hagy, elég,
ha a szakember gyantával tölti
ki. Egy gyantás javítás – körültekintő szakmunka esetében
– akár időtlen időkig is bírja.
Ha viszont a kavicsfelverődést
apró repedések szegélyezik, nem
érdemes gyantával kitölteni, mert
a hajszálrepedések valamelyike
előbb-utóbb végigfut a szélvédőn,
ez pedig már nem csupán a látványt rontja, hanem balesetveszélyes is. „A modern szélvédők már
nem a régen hasznát edzett üvegből
készülnek, vagyis nem durrannak

el látványosan, repedésük után is a
helyükön maradnak, mégis fontos, hogy azonnal cselekedjünk és
cseréltessük ki! A mai autók ugyanis
úgy vannak megtervezve, hogy a
szélvédőre tartószerkezeti funkció
is hárul, így ha az megsérül, az autó
is veszélyben van. Attól azonban
nem kell tartanunk, hogy a szélvédő
kiesik, ahhoz extrém nagy ütést
kéne kapnia. Ezek már kétrétegű
ragasztott, biztonsági üvegek,
amelynek középső ragasztó rétege
biztosítja, hogy a szélvédő a repedés
után is a helyén maradjon” – tudtuk
meg Gulyás Emíliától. Az autóüvegeket beszerelő és javító cég
telephelyvezetője azt is elárulta,
hogy nem az évszaktól, hanem a
hirtelen hőmérséklet-változástól
függ, hogy egy hajszálrepedésekkel körülvett kavicsfelverődés
mikor reped tovább. „Télen azért
veszélyes a felpattant kő okozta
sérülés, mert ha víz kerül a lyukba,

Fotók: Kiss László

László-Takács Krisztina

Gulyás Emília szerint csak minőségi autóüveget érdemes beszereltetni

és az megfagy, a térfogatnövekedés a
szélvédő repedéséhez vezet. Nyáron
pedig a klímából egyenesen a forró
ablakra engedett hideg levegő, esetleg az autómosáshoz használt hideg
víz okozhat ugyanilyen kárt.”

A rendőr is büntethet!
Kevesen tudják, de a megrepedt
szélvédő miatt megbüntethet
a rendőr, elveheti akár az autó
forgalmiját. A nemzetközi fuvaros
cégek sem engedik el az autóikat
törött szélvédővel, mert a határon
visszafordítják őket. „Ha nyaralás közben, külföldön sérül meg a
személyautó szélvédő, nyugodtan
jöjjünk vele haza, hiszen a ragasztott
kétrétegű üveg a helyén fog maradni. Külföldön még nagyobb beruházást jelent kicseréltetni, mint itthon”
– tanácsolja szakértőnk. Az, hogy
a szélvédő csere esetében milyen

Az elrepedt szélvédőt rövid időn belül cserélni kell!
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

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

Horoszkóp

július 26 – augusztus 1.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

mélyen kell a pénztárcánkba nyúlni, az autó típusától, és a beszerelt
üveg minőségétől függ: ötvenezer
forinttól többszázezerig terjedhet
a kiadás.

Hogyan válasszunk szakembert?
A beszerelt szélvédő minőségén nem érdemes spórolni – ezt
fogja tanácsolni minden magára
valamit adó szakember. A gyanús
„sufnituningokat” és a gyenge
minőségű utángyártott üvegeket
kerüljük, ha nem akarunk néhány hónap múlva újra szélvédőt
cseréltetni. Megbízható, komoly
szakemberekkel dolgozó műhelyekben érdemes érdeklődni a javítási lehetőségekről. Ilyen helyen
biztosan olyan márkájú üveget
szerelnek be, amelynek minősége
és egyéb adottságai megegyeznek
a gyárival.
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

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.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

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

ISO 9001

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten meg kellene tanulnia, hogy ne engedje át az
irányítást másoknak. Vegye észre, hogy túl sokszor
befolyásolják Önt a magánéletében és munkahelyén
egyaránt. Ne törődjön bele ebbe az állapotba, hanem
vívja ki a szabadságát!

Valamiért aggódni kezdhet a jövője miatt, pedig semmi oka rá.
De több dologban is elbizonytalanodhat és kétségbe vonhat.
Talán emiatt is keveredik kellemetlen vitákba a környezetével.
Bármennyire is erős késztetést érez arra vonatkozóan, hogy
visszavágjon, jobban teszi, ha visszafogja magát.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A következő napokban jelentős mértékben megnő az önbizalma és az empatikus képessége. Sokkal megértőbben
viselkedik a környezetével és ezért hálásak is lesznek Önnek, mint ahogy azért is, hogy nem kiosztani és kritizálni
akar másokat, hanem meghallgatni őket.

A napokban több lehetősége is nyílik a kikapcsolódásra.
Barátai, illetve párja által több programlehetőség is vár
Önre. Próbáljon meg minél kevesebbszer nemet mondani,
mert fantasztikus élmények várnak Önre, arról nem is
beszélve, hogy akár új, előnyös ismeretségeket is köthet.

Az utóbbi időben meglehetősen elszaladt Önnek a
ló. Túlságosan nagyképűen viselkedik és időnként
lenéz és kritizál másokat. Vegye észre, mennyire
rosszul esik környezetének és hogy egyre több embert
kezdett el maga ellen fordulni.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A következő napokban egyre feszültebbé válhat. Úgy érzi, nem
talál megoldás egyes problémáira. Anyagi helyzetét, illetve
élete több területét is siralmasnak éli meg. Viszont nem az a
megoldás, hogy gyorsan kigondol valamit és belevág, mert az
elhamarkodott döntésekkel tovább ronthat a helyzetén.

FEHÉRVÁR

BULVÁR

Közéleti hetilap
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Már dübörög a FEZEN!
Megnyitotta kapuit a 2018-as Fezen.
Többen már a kora délelőtti órákban
sorban álltak azért, hogy mielőbb
bejuthassanak a fesztivál helyszínére.
Sokan a legütősebb koncerteket várják.

Székesfehérvár legőrültebb
parádéja, a FEZEN idén is
változatos programokkal várja
a nagyérdeműt. Tavaly a The
Offspring és Alice Cooper
voltak a húzónevek, idén pedig
természetesen eggyel nő a tét,
így itt van a The Prodigy, az
Accept, a Dragonforce és Mr.
Big is.

Pitbull helyett Flo Rida
érkezik a FEZEN-re
Hétfőn váratlan hírrel „lepték meg” a
FEZEN szombati napjára jegyet váltókat,
ugyanis a fehérvári fesztivál idei felhozatalának egyik legnagyobb húzóneve,
Pitbull visszamondta a fellépést, így
hoppon maradtak a bulizók. A szervezők
természetesen gyors pótlást ígértek, így
ennek fényében kedden este érkezett is
a poszt a FEZEN hivatalos Facebook-oldalára, hogy az amerikai fenegyerek, Flo
Rida veszi át Pitbulltól a lantot, így a
fesztivál hivatalos nyitánya előtt ismét
teljes a fellépők száma.

Fotó: Simon Erika

Összeállítótta: László-Takács Krisztina

Fotó:Horváth Renáta

Százhúsz fellépő és több mint ötvenezer látogató várható a 21. FEZEN fesztiválon. Hosszú sorok
várták már a szerda tizenegyes kapunyitást is.

Most már indulhat a lazulás!

Fotó:Horváth Renáta

Most már indulhat a lazulás!

Az első fellépők egyike a The Biebers volt

Fotó: Simon Erika

Kultúra a fesztiválon

A szerda délelőtt a sátorépítésről szólt. A kempingjegyek mind elfogytak a FEZEN-en.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Érdemes a napokban több dologban is a megérzéseire
hallgatnia, amelyek tisztán súgnak Önnek és mutatják
az utat. Bármilyen vágya is legyen, amit szeretne
megvalósítani, a következő időszakban megmutatkozik
a lehetőség, miként érheti el.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A legkevésbé sem lesz ideje a lazsálásra, de nem is érdemes. Akár alkalmazott, akár üzlet tulajdonos legyen,
ajánlatos hajtania, ugyanis a biztos siker vár Önre, ha
a héten szorgalmasnak bizonyul. Ne csak álmodozzon,
hanem cselekedjen is és akkor nem csak elismerést,
hanem plusz bevételt is a magáénak tudhat.

A fesztivál vérkeringésébe idén hagyományteremtő szándékkal bekerültek
a folklór-világzene, és az amatőr színházi műfajok. A szervezők a Budai Fonó
Zeneházzal együtt dolgozva alakították ki az új programokat, így sikerült szerződtetni például Boban Markovicot, vagy a Csík zenekart is. Látható lesz idén
színházi produkció, fényfestés, és aki kedvet kap, részt vehet a hajnalig tartó
táncházban is.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Újabban szívesen feszegeti a határait. Tele van tervekkel és
megvalósítandó vágyakkal. Viszont arra ügyeljen, hogy próbálja meg elsősorban önerőből elérni a céljait, ne másoktól várja a
megoldást vagy a sikert, mert könnyen magára süthetik, hogy
csak azért barátkozik másokkal, mert hasznot húz belőlük.

Az utóbbi időben meglehetősen nyugodt és békés időszaka
van, ami zavarja is meg nem is. Örül a problémamentes
napoknak, ugyanakkor eseménytelennek, már-már unalmasnak éli meg a mindennapjait. Pedig itt a lehetőség, hogy
végre időt szánjon magára és kedvteléseire is.

Ha rendbe akarja tenni kapcsolatát, félre kell tennie a sérelmeit. Amennyiben még szereti a kedvesét, itt a lehetőség,
hogy megmentsék kapcsolatukat és beszéljenek a gondjaikról. De ha már úgy érzi, képtelen erre vagy legalábbis
semmi kedve, akkor jobban tenné, ha elengedné őt.

Jelentős fordulópontok vannak megírva az életében.
Olyan élmények érhetik, amelyek hatására megváltozik
az életszemlélete. Bölcsebb és megfontoltabb lesz. Nem
biztos, hogy minden lecke túl kellemes lesz, de Ön is érzi,
hogy most erre van szüksége a fejlődéshez.

FEHÉRVÁR

Látrányi Viktória
Egy hónapig bármelyik patika visszaveszi
azokat a vérnyomáscsökkentőket, melyeket
a szennyezett valsartan hatóanyag miatt
vontak ki a forgalomból. A gyógyszerészeti
intézet a forgalmazásban érintett cégekkel
tárgyalásokat kezdeményezett, melynek
eredményeként a patikák visszavásárolják az
összes érintett készítményt.

A megállapodás értelmében július
30. és augusztus 31. között van lehetőség a termékeket visszavenni
a betegektől. Fejenként legfeljebb
két doboz bontatlan, lejárati időn
belüli gyógyszert vesznek vissza.
A betegek a visszavétel időpontjában érvényes térítési díjat kapják
meg. Ahogy arról korábban hírt
adtunk huszonhét vérnyomáscsökkentőt vont ki a forgalomból
az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
minőségi hibára hivatkozva. A
hazai készítmények nagyjából
háromnegyede érintett az ügyben. A patikai forgalomból kivont
készítmények még szedhetők, de
a betegeknek javasolt egy hónapon belül gyógyszert váltaniuk.
A forgalomból kivont orvosságok
pontos listája megtalálható az
OGYÉI honlapján, a háziorvosoknál és a patikákban.

EGÉSZSÉG

2018.07.26.

Okos strandolás – elkerülhető fertőzések
Látrányi Viktória, Schéda Szilvia
Az elmúlt hétvégén megteltek a strandok.
A Velencei-tónál, de a városi strandon is
több százan fürdőztek. Hosszú ideig vízben
tartózkodni azonban veszélyes is lehet, aminek
leginkább a hölgyek vannak kitéve. Szinte
alig van olyan nő, aki ne esett volna már át
kisebb-nagyobb „strandfertőzésen” a vakáció
alatt. A különféle fertőzések ellen lehet
védekezni és ha nem is tudjuk ezeket mindig
elkerülni, a kockázat csökkenthető!

A nyár egyik igen gyakori betegsége
az alsó húgyúti fertőzés, mely kellemetlen panaszokat okozhat.
Van, aki tudatosan próbál védekezni
a fertőzések ellen. A megkérdezett
hölgyek egy része a házi praktikák
híve és sokan megelőzésképpen fogyasztanak például vörös áfonyát és
tőzegáfonyát. A legtöbben fontosnak
tartják a megelőzés szempontjából
az intim higiéniát, a pH-semleges
mosakodók használatát és fokozottan figyelnek a vécéhasználat higiénés szabályainak betartására is.
Az alsó húgyúti fertőzések főleg
a lányoknál jelentkeznek, hiszen
a húgycső rövidsége miatt sokkal
hajlamosabbak a felszálló jellegű
fertőzésekre, mint a fiúk. A jellegzetes tünetek közé tartozik a gyakori
vizelési inger, a csípő érzés vizeletürítés közben, de alhasi fájdalom is
jelentkezhet, sőt esetleg véres lehet a

Fotó: Kiss László

Visszaveszik a
gyógyszereket
A HETILAP

A nyaralás és a vakáció alatt végig felhőtlen maradhat a mosolyunk, ha elővigyázatosan fürdőzünk. Ha nem is tudjuk ezeket mindig elkerülni, azonban csökkenthető a kockázatuk, hogy a
vakációt ilyen kellemetlen betegségek tegyék tönkre!

vizelet. A betegség antibiotikummal
gyógyítható, de fontos a bőséges
folyadékfogyasztás is.
A szakember azt mondja kihagyni
semmiképpen sem kell a fürdőzést,
de mértékletességgel elkerülhető
a felfázás. Érdemes elkerülni a
tömeget, mert ahol sok ember van
egyszerre, remek táptalaj keletkezhet a baktériumoknak. Ha tehetjük,
csak rövidebb ideig tartózkodjunk a
vízben!
„ A hólyag, a kismedence lehűl,
megfázik. Az sem tesz jót, ha miután
kijönnek a a hölgyek a vízből, a nedves
fürdőruhát tartósan magukon hagyják,
ami állandó nedvességet tart fönt, és ez

egyben felfázást is okozhat! Nemcsak
ezért nem jó, ha nem cseréljük le a
nedves fürdőruhát, hanem azért sem,
mert a nedves fürdőruha különböző
kórokozókat tartalmazhat és természetesen fertőzéseket hozhat létre!”
– összegezte lapunknak Hagymásy
László nőgyógyász.
Ezért fontos, hogy mindig tartsunk
magunknál száraz fürdőruhát is,
és ha tehetjük, egy zuhany után
azonnal cseréljük le! Az osztályvezető főorvos azt is elmondta, hogy kis
elővigyázatossággal sokat tehetünk
azért, hogy gombás vagy bakteriális
megbetegedések ne keserítsék meg a
vízparton töltött napokat.

Parlagfű pollen a levegőben
Schéda Szilvia
Rossz hír az allergiásoknak: megjelent a
parlagfű pollenje a levegőben. Jó hír viszont, hogy a tünetek nem azonnal, hanem
néhány hét múlva erősödnek fel, így még
nem késő védekezni az erős pollenkoncentráció ellen.

A nyári hónapokban sokan szenvednek allergiától, de van, akinek
akár az egész évben megkeseríti
az életét a sok tüsszögés, orrfolyás.
A napokban megjelent a parlagfű
és az üröm pollenje és a csalán is
magas értékeket mutat. A szakember szerint, egyre több betegnél
jelentkezhetnek a kínzó tünetek.
„A parlagfű és az üröm pollenkoncenrtációja az elkövetkező időszakban fog megemelkedni. Júliustól
szeptember-október közepéig is
eltartó magas koncentrációt jelent
a parlagfű és az üröm allergiásoknak. Ez egy figyelmeztető jel kell,
hogy legyen” – mondta lapunknak

Mi is az allergia?
Az allergia az immunrendszer egy
túlzott reakciója olyan anyagokra,
melyek normális körülmények között
semmilyen választ nem váltanak ki
a szervezet részéről. Ilyen anyag
lehet például a pollen, az állati szőr,
az atka, a penészspóra, különböző
állatok mérgei, mikroorganizmusok,
élelmiszerek, vegyszerek, gyógyszerek, nehézfémek is.

Fotó: Kiss László
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A pollentérkép az alábbi
oldalakon elérhető:
oki.antsz.hu, www.antsz.hu
Krisztián Erika, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
főosztályvezető-helyettese.
Éppen ezért a háziorvosok azt
tanácsolják: az allergiások már
most készüljenek fel a szezonra!
„Azt javasoljuk a pácienseinknek,
hogy írassák fel a gyógyszereiket,
azért, hogy annak hatása már most
kifejtődjön, és azokat a sejteket, amelyek az allergiáért felelősek lecsendesítsék. Amikor a tünetek elindulnak,
sokkal enyhébb formában fog majd
lezajlani” – mondta Farkas Zoltán,
háziorvos.
A gyógyszeres kezelés mellett a
családi házas övezetben élők is
tehetnek azért, hogy mindenki
élvezhesse a nyarat: a parlagfű
kaszálása, irtása nagy segítséget jelent az allergiásoknak. A
szakember emellett azt javasolja
a betegeknek, hogy nyaralás
előtt mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy milyen pollenek
jellemzőek az adott környékre és
már a megfelelő orvosságokkal a
táskában induljanak útnak.

FEHÉRVÁR
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Csángó est és Emlékparki nyár

Alba Regia Feszt

Programajánló július 27-től augusztus 5-ig.

Szabó Petra

Július 27.

Véradás a Vörösmarty Színházban
13 óra, Vörösmarty Színház
Nyereményjátékkal várnak mindenkit.
Csángó Est - Nyisztor Ilona és a
pusztinai hagyományőrzők
18 óra, Városháza
A moldvai Pusztináról és Lészpedről
érkeznek a vendégek, akik idén is
csodálatos bemutatkozó műsorral
lepik meg a székesfehérvári érdeklődő közönséget. Az est előtt 17 órától,
csángó misére is sor kerül, melynek
helyszíne idén a Szent Imre templom
lesz a Városház téren. A misét Visnyei
László atya celebrálja. Az esten lehetőség lesz a csángó hagyományőrzők
támogatására is. A belépés ingyenes.
Emlékparki nyár
18 óra, Pákozd, KEMPP
Megnyitják Helischer Nikolett
grafikus kiállítását, majd 19 órától a
Military Girlsekar ad koncertet.
Gyertyafényes tárogató hangverseny
20 óra, Fehérvárcsurgó, Károlyi-Kastély
Kiss Gy. László koncertje.
Holdfogyatkozás
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A XXI. század leghosszabb holdfogyatkozása 20 órától látható, 1 óráig.

Július 28.

Esszencia avagy a zene 5 árnyalata
20 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
Fellép Buch Tibor, Horváth Péter és
Horváth Elemér “Emi”. A rendezvény
augusztus 1-jén is várja az érdeklődőket.

Popstrand
17 óra, Agárd, Popstrand
Fellép Demjén Ferenc és Király Viktor.

Augusztus 2.

Vízicsata
15 óra, Palotaváros központi park
Csak vízipisztollyal lehet játszani.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: extremgeneracio.hu.

Királyok a belvárosban
18 óra, belváros
Könyves Kálmán és fia, II. István valamint II. Béla képviseli az immáron
tizenkilenc tagú óriásbábcsaládot a
látványos felvonulásban. A bábok
hagyományőrzők kíséretében
hívják fel a figyelmet az augusztusi
rendezvényekre. A menet 18 órakor
indul a Vörösmarty Színháztól, a
bemutatók a Varkocs-szobornál, a
Mátyás király-emlékműnél és az
Országalmánál lesznek.

Július 29.

HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Július 31.

Életreceptek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Pedagógiai Szakkönyvtár
Fischer Imre pszichológus, kineziológus Szomatikus és organikus tünetek
értelmezése című előadása.

Boglárka napi séta a Demkóhegyen
9 óra, Borszéki út 64.
A túra hossza 1,5-2 kilométer, tartama kb. 2 óra. Találkozó a veszprémi
vasút átjárójánál levő gólyafészeknél
lesz. További információ:
Staudinger István: 0630/663-4629,
Kovács Gergely Károly: 0630/598-6002
L. Ritók Nóra grafikusművész kiállítása
17.30, Európa Klub
A kiállítást megnyitja Bálványos
Anna, ezután a művész dedikálja
legújabb könyvét is.

Augusztus 3.

Popstrand
17 óra, Agárd, Popstrand
Fellép az Irigy Hónaljmirigy és
Keresztes Ildikó.
Emlékparki nyár
18 óra, Pákozd, KEMPP
Megnyitják Kiséri-Nagy Ferenc fotóriporter „50 év – 50 fotó” című kiállítását, majd 19 órától a Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar ad koncertet.

Augusztus 4.

Popstrand
17 óra, Agárd, Popstrand
Fellép az R-Go és Kasza Tibi.
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Sárik Péter trió x Beethoven koncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász- kastély
A Sárik Péter Trió a saját szerzeményei mellett hosszú évek óta játszik
műfajtól független jazz átiratokat. A
koncerten Beethoven szimfóniáinak
és zongoraszonátáinak részleteit
hallhatja a közönség.

Augusztus 5.

HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Ingyenes koncertek Székesfehérvár
Belvárosában
Július 30.:
Bartók Béla tér, Nagyszínpad:
19 óra: Little G Weevil
22 óra: Dumbledore’s Army
Szent István Király Múzeum Kert:
17:30 : Váczy Eszter és Gátos Iván
20:30 : Muddy Shoes
Július 31.:
Bartók Béla tér, Nagyszínpad:
19 óra: Suba Attila and the Soulfood Band
22 óra: MALAFEDE by Federico
Malaman Trio (IT)
Szent István Király Múzeum Kert:
17:30: Vintage Dolls
20.30: Dresch Mihály Quartet
Augusztus 1.: szerda
Bartók Béla tér, Nagyszínpad:
19 óra: Syrius Legacy
22 óra: Alessio Menconi Trio (IT)
Szent István Király Múzeum Kert:
17:30: Horváth Cintia Quintet
20:30: Sárik Péter Trio
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba

Július 28. és augusztus 4. 10 óra,
Találkozó: Tourinform iroda előtt
Frissítő kultúra

Július 28. 14 óra, Találkozó: Skála
mögötti parkoló
Kirándulás cabrio busszal Székesfehérvár körül. Útvonal: Székesfehérvár – Velence – Kápolnásnyék
– Velence – Székesfehérvár.
Mindkét program előzetes regisztrációt
igényel: Tourinform Székesfehérvár (22
537 261, idegenvezetes@szekesfehervar.
hu, www.turizmus.szekesfehervar.hu.)
Titkos Túra - Fáklyás Esti Városnézés

Augusztus 3. 21 óra, Találkozó:
Tourinform iroda
A túra során az érdeklődők fáklyákkal
világítják meg útjukat az egykori királyi koronázó és temetkezőhelyen. A
csoport minden tagja kap egy fáklyát a
sétához. Előzetes regisztráció ajánlott.

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

“Molycsapdák heti fog
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhú
Keleti gyümölcsmoly: 6
Almamoly: 18 db”

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

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdáink fogási adatai 2018.07.24-én:
Szilvamoly: 81 db Elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 18 db
Almamoly: 27 db

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

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

HEGESZTŐ
LAKATOS
elektródával hegeszteni tudó

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

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

FEHÉRVÁR
A HETILAP

EGYHÁZ

2018.07.26.

Áldással az utakon

László-Takács Krisztina
Július 25-ét, Szent Kristóf napját a szerencsés
utazásért, a balesetmentes közlekedésért
ajánlják fel. A maroshegyi hagyományos Kristóf napi búcsú egyik legnépszerűbb programja
a járművek megáldása volt.

Több, mint száz autó parkolt a
maroshegyi vásártéren, hogy
áldásban részesüljön. „Fontosnak tartjuk, hogy itt legyünk, mert

szeretnénk, hogy az áldás minden
területen végig kísérje az életünket.
A házunk is meg van áldva, és gyakran kérünk áldást magunkra is az
atyáktól” – mondja Nika Tibor, aki
négy gyermekével és feleségével
érkezett a búcsúra. Az autóban
rózsafűzér és Szent Kristóf kép, a
hatgyermekes Nika család Maroshegyen él. „Az utazók védőszentjét
ünnepeljük, egyben azt az utat is,
amelyen rátaláltunk Istenre. Kérjük

Fotók: Kiss László
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Nem csak az autót, hanem az abban utazókat is megáldották

Arany Istvánnénak fontos, hogy „útitársa” meg legyen áldva: „Még sosem hagyott cserben,
balesetem sem volt, pedig tizennégy éve vezetem”

a kegyelmét, hogy ezen az úton a
szeretteinkkel mehessünk végig”–
fogalmaz Mónika, Tibor felesége.
Egy idős úr azért jön el minden
évben, hogy egészségben és
balesetmentesen közlekedjen. Azt
mondja, eddig nem lehet panasza.
Visnyei László fehérvári káplán a
hit erejéről beszél, arról a bizalomról, amelyre egy ilyen áldás
emlékeztet. Ezen a búcsúnapon
ugyanis nem csak a járműveket,
de a vezetőket, utazókat is megáldják, sőt még a város új panorámabusza sem maradt áldás nélkül.

Szent Kristóf a hagyományban
Szent Kristóf ünnepét július 25-én
tartja a katolikus hagyomány. Az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a
tizennégy segítő szent egyike, a népies
vallásosság talán legnépszerűbb
alakja, akinek képét ma is sok autós
és motoros magával hordja. A Magyar
Autóklub Szent Kristófról nevezte el
azt a díjat, amelynek bronz, ezüst és
arany fokozatával jutalmazza azokat,
akik legtöbbet tettek a biztonságos
közlekedésért.

Új medencékkel és csúszdákkal vár a Városi Strand
Egy pezsgőfürdős, sodrófolyosós élménymedence és a
csúszdák mellett újdonság, hogy a gyermekmedence –
Bory Jenő 1922-ben készült Huszár születik című szobra
mellett – egy vizes játszótérrel egészült ki. Új padok,
pergolák és 200 napozóágy is várja a vendégeket a
megújult Városi Strandon.

Nyitvatartás:
hétfő–vasárnap: 8:00-19:00
Csúszda üzemideje:
9:00-13:00 és 14:00-18:00
BELÉPŐJEGYEK ÁRA
Strandi felnőtt belépő:
1.500 Ft
Strandi kedvezményes belépő:
1.000 Ft
Strandi családi jegy (2+3 fő/2+2 fő): 4.000 Ft
Strandi felnőtt idénybérlet:
25.000 Ft
Strandi kedvezményes idénybérlet: 16.000 Ft
1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 2018-ban
az idénybérletek ára 30%-kal olcsóbb.

Vízhőfok:
o
Gyermekmedence: 34 C
o
Élménymedence: 32 C
o
Kismedence: 28 C
o
Nagymedence: 28 C
o
Csúszdás medence: 30 C

Közéleti hetilap
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Parlagfűellenőrzések a magasból
A HETILAP

A parlagfű virágzása megkezdődött. A gazdáknak június 30-ig volt lehetőségük arra,
hogy büntetés kiszabása nélkül lekaszálják a
gyomnövényt. A Fejér Megyei Kormányhivatal szakemberei a hónap eleje óta helyszíni
bejárásokon ellenőriznek és az idei első légi
felderítést is megtartották.

A szakemberek Fejér megye
egész területét megfigyelték a
helikopterből, hogy megtalálják

azokat a parlagfűvel fertőzött
részeket, amelyeknek gazdáit fel
kell szólítaniuk a kaszálásra. A
vizsgálatot végzők három légi útvonalat repültek be. Az ellenőrzés
minden évben ott kezdődik, ahol
az előző esztendőben a legnagyobb parlagfűmezőket találták.
A gyommal fertőzött részeket
a magasról könnyű felfedezni,
hiszen a növény élénkzöld színű,
a helikopterről a talált területek
GPS koordinátáit jegyzetelik fel

Kép: Megyeri Zoltán

Rába Henrietta

Sóstón él az év madara

Fotó: Simon Erika

Eredményes a légi parlagfű felderítés. A fertőzött területek száma, és a megbüntetett gazdák
száma egyre kevesebb.

A gólyatöcs lesz a 2019-es év madara, ezért a Magyar Madártani Egyesület kiemelten
foglalkozik majd jövőre a faj, és az élőhelyének védelmét szolgáló információk átadásával.
Székesfehérváron a Sóstó Természetvédelmi Területre már tavasszal visszatért a fokozottan
védett gólyatöcs, több más különleges madárral együtt.

a szakemberek. Fejér megyében
2008 óta van parlagfűre irányuló légi felderítés. Az ellenőrzés
évről évre egyre eredményesebb.
Sziebert Gergely, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztályának vezetője elmondta:
„Pozitív a kép, mert az országos
fertőzöttségnél alacsonyabb Fejér
megye parlagfű fertőzöttsége. Volt
egy kimagasló év, 2008-ban, amikor
a repülések is elindultak. Akkor jóval
fertőzöttebb volt a terület, több mint
800 hektár szántóföldön találtunk

parlagfüvet, és legalább 200-300
gazdát kellett felszólítanunk, akinek
a területe gyomos volt.” Sziebert
Gergely hozzátette, ez a kép sokat
javult az utóbbi években. Tavaly a
száz hektárt sem érte el a parlagfű fertőzöttség, a gyomnövény
elterjedtsége is kisebb volt, csak
néhány gazdát kellett felszólítani.
A bírság, amit egy-egy vállalkozó
kaphat a le nem kaszált gyomos
földekért, a terület nagyságától és
a fertőzöttségtől függ. Az összeg
15 ezer forinttól 5 millió forintig
terjedhet.

Óvatosan a vízben!
Dávid Renáta

A tapasztalatok szerint a fürdőzők
többsége még mindig nem elővigyázatos. Ebben az időszakban
sokan a vízpartra menekülnek
a forróság elől, de a baj hamar
megtörténhet a vízben, így a velencei-tavi vízimentők óvatosságra
intik a strandolókat. „A tavalyi
évben történt egy nagyon komoly
baleset Agárdon a Velencei-tóban,
egy közel hét centiméteres fejsérülés adódott abból, hogy egy szörfös
épp nekihajtott egy fiatal lánynak,
aki a vízben úszott.” – idézte fel
Schwanner Róbert vízimentő az
egyik tavalyi balesetet. Hozzátette,
éppen ezeknek a baleseteknek a
megelőzése érdekében hívja fel a
figyelmet a biztonságos fürdőzésre
minden évben. Hiszen nem ez volt
az első komoly baleset a tónál.
Nemrég újra segítségre szorult
egy fürdőző, akkor a vízimentők,
a vízirendőrök és a légimentők is
Agárdra siettek. Egy hatvanöt év
körüli nőt mentettek ki a vízből a

Fotó: Horváth Renáta

Évente három-négyezer embert kell
kimenteni a magyarországi vizekből. A
balesetek többségének emberi mulasztás
az oka. Hiába a sok óvó felhívás, még
mindig figyelmetlenek a strandolók.
Fontos lenne, hogy mielőtt a tó vizébe
menekülnének a forróság elől, kellőképpen tájékozódjanak annak mélységéről,
hőmérsékletéről!

A vízimentők és a vízirendőrök a Velencei-tó hat strandján ügyelnek a biztonságra

szakemberek. Schwanner Róbert
azt is elmondta, sajnos a fürdőzők
még mindig nem elég felkészültek
vagy figyelmesek, sokszor a viharjelzést sem veszik figyelembe,
pedig ilyen időszakban akár még
nagyobb baj is történhet strandoláskor. A vízimentők éppen

ezért a Velencei-tó hat strandján
állnak munkába minden nap.
De még mindig sok a baleset és
a figyelmetlen strandoló. Évente
három-négyezer embert mentenek
ki a magyarországi vizekből. A
vízimentők arra hívják fel a strandolók figyelmét, hogy mielőtt a

tópartra érkeznek, tájékozódjanak
kellőképpen az adott körülményekről, mérjék fel a tó vizének
hőmérsékletét, mélységét, valamint a vérnyomás problémákkal
küzdők és a gyógyszert szedők
mindig felkészülten érkezzenek a
vízpartra.

FEHÉRVÁR

SPORT

Közéleti hetilap

15

Európa elitjében!
A HETILAP

Remek rendezés, sikeres verseny

Fotó: Simon Erika

A megszokott színvonalon teljesítettek a
szervezők és a magyar öttusázók is a székesfehérvári Európa-bajnokságon. Húsz nemzet

Mind Dévay Márk, mind pedig öccse, Dévay
Zsombor a tizenegyedik helyen végzett az Észtországban megrendezett Triatlon Európa-bajnokságon. Az Alba Triatlon SE két versenyzője
tehát elégedetten térhetett haza Tartuból.

kiválóságai közül a franciák remekeltek, öt
aranyat nyertek, a mieink pedig mindegyik
medáliából szereztek legalább egyet, és
mindegyik sikerben benne voltak a fehérváriak.

A legnagyobb dráma, fehérvári főszereplőkkel: Kovács Sarolta (9) az utolsó métereken előzte
meg Alekszejev Tamarát, így lett bronzérmes. Csapatban viszont mindketten Európa-bajnokok!

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A Volán Fehérvár válogatott párosa: Kovács Saci
és Demeter Bence mix-váltóban bronzéremmel
zárta az Európa-bajnokságot. Bence egyéniben
ötödik, a magyar csapattal második lett.

Először szerepelt a versenyhelyszínek között
a Széna téri új sportcsarnok, itt rendezték hét
napon át a vívást. Az uszoda és a Bregyó-közi
sportcentrum pedig már ismerős lehetett a
külföldieknek is.

A juniorok kezdték a tartui Triatlon
Európa-bajnokságot, így előbb Dévay
Zsomborért szorítottak az Alba Triatlon
SE tagjai, vezetői, edzői. A 750 méter
úszásból 20 kilométer kerékpározásból,
és 5 kilométer futásból álló sprint távon
az úszást követően Zsombornak komoly
erőket kellett mozgósítania, hogy felérjen
a kerékpározás során az élbolyra. Ez
sikerült is neki, így a futás során a legjobb
helyezésekért harcolhatott, végül nagyot
futva a tizenegyedik helyen ért célba, ami
Dévay Zsombor számára világbajnoki
kvalifikációt is ért.
Dévay Márk a felnőttek mezőnyében
mutatta meg, hogy mit is tud! A világ legjobb triatlonos úszójaként nyilvántartott
szlovák, Richard Varga előtt jött ki a vízből
– és persze abszolút első helyen – az 1500
méteres táv végén. Előbb Vargával ketten,
majd egy luxemburgival hárman próbáltak
„menekülni”, az üldöző nagyboly azonban
elkapta őket, így 40km után jöhetett a
10km-es futóverseny. Márk a futás során is
ott tudott maradni a legjobbak között, és
végül öccséhez hasonlóan ő is tizenegyedik helyen zárt. Édesapjuk, egyben edzőjük, Dévay László igazán büszke lehet,
hiszen Márk és Zsombor is bizonyította:
ott a helyük az európai elitben!
Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

Kaiser Tamás

Reménykeltő döntetlen
Németh Krisztián

Három éve állandó résztvevője a
BL vagy az Európa Liga főtáblájának, tavasszal a legjobb harminckettő között búcsúzott az EL-től,
hazája bajnokságában pedig hét
éve tart hegemóniája. Nem beszélve arról, hogy idén csak a Milantól kapott ki kétszer, egyébként
semmilyen mérkőzésen nem
tudták legyőzni a Ludogorec
csapatát.
Ennek tudatában a magyar
bajnok nem feltétlenül erőltette
Razgradban a támadójátékot. Igaz
az első negyvenöt percben még
voltak piros-kék felvillanások. A
fehérváriak védelme állta a sarat,
mint ahogy a kapuban Kovácsik
Ádám is! A bolgár szamba (hat
brazillal állt fel a Ludogorec)
akadozott a Vidi ellen, ha mégsem, akkor is kimaradtak a nagy
ziccerek, maradt a 0-0.
Nagyot változott a magyar bajnok
játéka a múlt héten kikínlódott
Dudelange elleni továbbjutás óta.
A fehérváriak villámrajtot vettek
a hétvégén a bajnokságban.
Gyakorlatilag átgyalogoltak a
nyolcvan percen keresztül ember-

Fotó: molvidi.hu

Hízelgő eredményt ért el a MOL Vidi FC a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában edződött bolgár bajnok otthonában. A Ludogorec
ellen elérte célját a fegyelmezett védekezés,
a BL-selejtező második fordulójában nyitott
maradt a párharc.

Razgradban kapott gól nélkül hozta le a Vidi a meccset

hátrányban játszó újdonsült „enbéegyes” Kisvárdán. Semmi kétség, a 4-0-ás diadal – még egyszer
sem győzött ekkora különbséggel
a Vidi bajnoki nyitányon – jót tett
Juhász Rolandéknak, akik a pontatlanságok ellenére szerda este
kivédekezték a meccset Razgradban. Itthon támadni is kell majd!
Anélkül bajos lenne továbbjutni,
márpedig a találkozót szinte végig

játszó Marko Scsepovics nem sok
sót evett meg befejező csatárként.
A párharc győztese a BL harmadik selejtező körében a Kolozsvár
– Malmö párosítást sikerrel vevő
együttessel találkozik, a vesztes
pedig az Európa Liga, ugyancsak
harmadik kvalifikációs fordulójában a Zrjinski Mostar – Valetta összecsapás győztese ellen
folytatja.

A bolgárok elleni visszavágó előtt
a magyar bajnokságban is teljesítenie kell a penzumot a Vidinek,
méghozzá a Paks ellen. De nem
idegenben, hanem itthon! Történt
ugyanis, hogy arrafelé – is – újjáépül a stadion, ezért a két klub
felcserélte a pályaválasztói jogot,
tehát szombat este a Paks jön a
Pancho Arénába. Jövő szerdán
meg a Ludogorec...

A Fehérvár
FEHÉRVÁR
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Televízió műsora
július 28-tól augusztus 3-ig
HIRDETÉS

2018.07.26.

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

A HETILAP

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2018. 7. 28. SZOMBAT

2018. 7. 29. VASÁRNAP

2018. 7. 30. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kanczlerné
Horváth Melinda
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mits Gergő
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kubik Anna
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Neubauer Tamás
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Emőke
15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45 A VII. Székelyföldi
Varga Sándor Verstábor
ünnepi gálája 2017
17:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rubold Ödön
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Öko-logikus –
környezetvédelmi magazin
19:50 Harmonia Albensis 2018 – A
barokk nyomában – ismétlés
Miklósa Erika, Karosi Bálint és
az Alba Regia Szimfonikusok
szólistáinak koncertje
21:30 ARAK AKTIV 2018
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rubold Ödön
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kanczlerné
Horváth Melinda
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mits Gergő
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kubik Anna
15:15 Rönk Feszt 2017
Az Őri Tóth István által
megálmodott, immáron
IV. Nemzetközi Faszobrász
Szimpózium összefoglalója
15:35 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 Virtuózok – Csodabogarak
Ifjúsági hangversenysorozat
keretében három fiatal
sztárral, Drahos Rebekával,
Sergio Ligabue-val és Jász
Ábellel ismerkedhetünk meg
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Heinczinger Mika
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Öko-logikus - ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Heinczinger Mika
16:40 Öko-logikus – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár – Cegléd
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2018. 7. 31. 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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Harmonia Albensis 2018
– Koronázási mise
21:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 1. 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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milus Mariann
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 VII. Profi Kempo
Gála, Velence
21:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 2. 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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milus Mariann
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török Máté
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Hangos, színes és büdös
– látványos kémiaóra
az Alba Innovárban
21:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 3. 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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török Máté
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sudár Annamária
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 3. 20:35 Az olasz maestro – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje Pécsen

A Vörösmarty Rádió műsora július 28-tól augusztus 3-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 7. 28. SZOMBAT
00.00 Válogatás az elmúlt

2018. 7. 29. VASÁRNAP

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
08.10 Műsorvezető:
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Palkó Zsuzsanna
08.10 Műsorvezető: Schéda
Hírszerkesztő:
Zoltán. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
naptár, névnapok,
névnapok, aktualitások,
aktualitások,
érdekességek
érdekességek
09.10 Természetesen
13.00 Műsorvezető:
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
Gemeiner Lajos
10.10 Gazdit keresünk az Aska
Témák: aktualitások,
Fehérvári Állatotthon
érdekességek
lakóinak. Vendég:
17.10 Filmkocka. Vendég:
Molnár Tamásné
13.10 Műsorvezető:
Kalmár Ádám
Cseke András
18.10 Sport. Szerkesztők:
14.10 Nyergelj, fordulj!
Somos Zoltán és
Vendég: Szalai Nikolett,
Kaiser Tamás
díjlovas magyar bajnok
19:10 A lélek iskolája – Tornyai 16.10 A kapcsolattartó.
Vendég: Golenya
Gábor előadássorozata
Gáborné Kriszta
20.10 Koktél – színes
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
beszélgetések
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból

2018. 7. 30. HÉTFŐ

2018. 7. 31. KEDD

2018. 8. 1. SZERDA

2018. 8. 2. CSÜTÖRTÖK

2018. 8. 3. PÉNTEK

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:
Romhányi Anikó
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: Romhányi
Anikó
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:
Romhányi Anikó

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:
Romhányi Anikó
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:
Romhányi Anikó
19:00 Női szekció
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

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
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 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.

