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Pótfelvételi lehetőségeket kínál a 2020/2021-es
tanévre a BCE Székesfehérvári Campusa, az ÓE Alba
Regia Műszaki Kara és a Kodolányi János Egyetem.
Idén először az alapképzések esetében államilag
finanszírozott helyekre is pályázhatnak a hallgatójelöltek. A székesfehérvári képzésekre augusztus
kilencedikéig a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári
Campusán a gazdálkodási és menedzsment, a
pénzügy és számvitel valamint turizmus-vendéglátás szakokra várnak hallgatókat.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán a
nappali alapképzések között földmérő és földrendező mérnöki, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, továbbá földmérő és
földrendező mérnöki szakokra lehet jelentkezni.
A felsőoktatási szakképzésre mérnökinformatikus
jelölteket várnak, valamint mérnökinformatikus
mesterképzésre is hirdettek felvételt.
A Kodolányi János Egyetem képzései közül több
előadó-művészeti szakra, ezenkívül emberi erőforrások, szociális munka, turizmus-vendéglátás,
gazdálkodási és menedzsment és közösségszervezés szakokra is várnak jelentkezőket.

Pécsi kollégiumi helyekre
lehet pályázni
Három hallgatónak biztosít helyet Székesfehérvár
önkormányzata a pécsi Szántó Kovács János Kollégiumban. A pályázatra nappalis, kollégiumból elutasított
hallgatók jelentkezhetnek augusztus 26-ig. A pályázati
adatlap és melléklete átvehető a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Irodája Ügyfélszolgálatán (Kossuth Lajos utca)
vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu/szocialisellatasi-es-gyermekvedelmi-iroda oldalról.

Németh Krisztián
Hétfőtől vasárnapig egyhetes honvédelmi
repülőtábor zajlik a börgöndi repülőtéren. A
Honvédelmi Sportszövetség és az Albatrosz
Repülőegyesület együttműködésében
szervezett programon a repülés szépségeibe
igyekeznek bevezetni a kadétokat.

Műrepülő-bemutatóval kezdődött
a tábor keddi programja. Veress
Zoltán Európa-bajnok remekül
illusztrálta a repülés szépségeit
a kadétok, azaz a húsz középiskolás fiatal – köztük több lány
– számára. A kadétképzés fontos
eleme a 2026-os haderőfejlesztési stratégiának – ezt Simicskó
István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke is megerősítette:
„Egyre több középiskola jelentkezik
kadétképzésre, ezért azt tervezzük,
hogy még több ilyen tábort rendezünk és támogatunk. Fontos, hogy
a fiatalok ilyen specifikus tudásra is
szert tegyenek!”
A tábor helyszíne sem véletlen,
hiszen ahogy Mészáros Attila
alpolgármester utalt rá köszöntőjében, egyfelől a repülés históriája Börgöndön hosszú időkre
nyúlik vissza, másfelől Székesfehérvár a Magyar Honvédség
fővárosa.
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a
tábor hiánypótló. „Nagyon fon-

Az égre vágynak – Veress Zoltán műrepülő Európa-bajnok kunsztjait figyelik a kadétok

tos, hogy a fiatalok meg tudjanak
ismerkedni a repülés szépségeivel,
belőlük komoly utánpótlást nyerhet
a honvédség. Tíz éve folyamatosan
fejlesztjük, építjük a hadsereget,
hiszen nemcsak itthon lát el nagyon
lényeges feladatot, hanem Európa
védelmében is kiemelt szerepe van

Dallam a hősökért
Vakler Lajos
A Hősök terén a Nosztalgiaklub Egyesület tagjai rótták le kegyeletüket az Emlékezet hangja
elnevezésű program során, melynek keretében
tavaly szeptember óta tizennyolc hónapon
keresztül minden nap felcsendül a Takarodó
dallama az első világháborús emlékműnél.

„A kijelölt ünnepeken rendbe teszünk
egy-egy sírkert részt, elhelyezünk egy
koszorút vagy virágot, meggyújtunk
egy mécsest, miközben már egyre kevesebben tudják a rokonságban, hogy
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annak, hogy mennyire ütőképes a
magyar haderő.”
A honvéd repülőtábor szakmai hátterét a Magyar Honvédség tartalékosai és az Albatrosz Repülőegyesület
tagjai biztosítják. A fiatalok sok
más mellett a vitorlázórepüléssel is
megismerkedhetnek Börgöndön.

Még gombócból is sok!

melyik felmenőnk esett el a harctéren.” – mondta Németh Sándor, a
Krajczáros Alapítvány elnöke.
Sebestyén Lászlóné, a Nosztalgiaklub Egyesület elnöke hozzátette:
kötelességüknek érezték, hogy csatlakozzanak a programhoz.
Östör Annamária önkormányzati
képviselő gondolatában a mai kor
embereinek felelősségét is kiemelte: „Igyekszünk méltóképpen megemlékezni a száz évvel ezelőtti történésekről. Örülök, hogy ebbe a civilek is
bekapcsolódtak.”

A kilencvenedik születésnapjára Séllei Lajos
miniszterelnöki aláírással ellátott emléklapot
kapott, mely az ország idős polgárai iránti
tisztelet és hála kifejezése. Az oklevelet Molnár
Tamás önkormányzati képviselő adta át.

Séllei Lajos és felesége ma is aktívan éli a mindennapokat. Nincs
nap, hogy ne sétálnának – természetesen kézen fogva, ahogy az egy
a hatvanharmadik házassági évfordulójára készülő házaspárhoz illik.
Pedig a születésnapját ünneplő
Lajos bácsi szerint kilencven még
gombócból is sok!
Séllei Lajos 1930-ban született a
hajdúsági Püspökladányban. Leningrádban szerzett gépészmérnöki
diplomáját követően az esztergomi
marógépgyárban helyezkedett el.

Innen választott feleséget is, akivel
1959-ben költöztek Székesfehérvárra, ahol aztán az egykori szerszámgépgyárban további harminc évet
dolgozott.
Lajos bácsi már nyugdíjasként, öt
korábbi munkatársával szövetkezve
az Opole téren emlékoszlopot emelt
az egykori SZIM dolgozói tiszteletére. Most pedig az annak idején
Leningrádban végzett magyar egyetemisták nevével ellátott emléktáblát szeretne kihelyeztetni az
ottani egyetem falára. Mint mondja,
ez óriási eredmény lenne. Kérdésünkre pedig, hogy mit üzen a mai
fiataloknak, csak ennyit mondott:
az élet olyan, hogy le kell élni, és ha
már az ember hosszú életet kapott,
akkor lehetőleg úgy élje le, hogy ne
kelljen miatta szégyenkeznie!

Sokan vettek részt vasárnap a Szent Donát-kápolna búcsúján, melyen Spányi Antal megyés
püspök celebrált szentmisét a város legmagasabb pontján. Minden templomnak, kápolnának
van neve, titulusa. Az öreghegyiek 1733-ban emelt kápolnáját – a helyi szőlőművesek kérésére
– Szent Donátról nevezték el.
L. B.

Kép: Tar Károly

Fotó: Lugosi Balázs

Fehérvárért és Magyarországért imádkoztak

Ring Júlia

„Nincs más hátra, mint előre a százig!” – ez Lajos bácsi egyik legfontosabb küldetése
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Iskolakezdésre várhatóan kész lesz a felüljáró
A HETILAP

Papp Brigitta

Július közepe óta tart a Balatoni úti
felüljáró felújítása, és ugyanennyi
ideje az egyik legégetőbb kérdése a
Székesfehérváron közlekedőknek,
hogy mikor lesz újra járható. A
csütörtöki munkaterület-bejáráson
biztató mondat hangzott el ez ügyben: „Ütemterv szerint halad a munka,
jelenleg nincs akadálya az augusztus
27-i átadásnak.” – emelte ki Mészáros
Attila alpolgármester, az 5. választókörzet önkormányzati képviselője.
A bontási munkálatok jelentős
része már megvolt: elbontották a
szalagkorlátokat, a korábbi járdát,
az aszfaltot felmarták. Tizennégy
olyan fát kellett kivágni, amelyek
törzse már üreges volt és veszélyeztették a töltés stabilitását.
Az építési szakasz is elindult: a
járda alapja elkészült, a vízelvezetés jelentős része ugyancsak kész
van. Mivel a vízelvezetés mindig
komoly problémát jelentett, ennek
megoldására hat darab F-200-as
csövet helyeztek el a burkolat alatt
víznyelővel együtt.

Fotó: Simon Erika

Bár kétségkívül nagy szükség volt a Balatoni
úti felüljáró felújítására, legalább ugyanekkora szüksége van a szakaszra a fehérvári
közlekedőknek. A munkaterület bejárásán
voltunk.

A tervek szerint épül a Balatoni úti felüljáró

Augusztus 6-án felkerül a felüljáró
kötőrétege, majd a következő két
napban a kopóréteg is. A szalagkorlát visszaépítését az augusztus 10-i
héten indítják, majd közvetlenül
ezután elbontják a gyalogoskorlátot, elkészül a járda aszfaltrétege is,
végül a forgalomtechnika.
A beruházó kiemelte: ne használja
most senki gyalogosközlekedésre
a Balatoni úti felüljárót, hiszen az

munkaterület. Balesetveszélyes is, a
járda melletti korlát lebontása után

Az Ikarus léghajótöltő-állomása és a Balatoni úti felüljáró töltése
Az aszfalt felbontása után előbukkantak korábbi burkolatok, köztük a valószínűleg
a harmincas években elsőként lerakott macskaköves réteg is. A kövek alá a töltést
pedig az Ikarus léghajótöltő-állomásának területéről hozták: az ott kikapart homokra
épült a Balatoni úti felüljáró, ami sajnos nem túl alkalmas töltésnek. A felüljárót
1967-ben szélesítették ki, akkor épült meg a járda is.

Folytatódik a Bartók Béla tér rehabilitációja
Vakler Lajos

Négy és fél hónap után lehet ismét úszni a
Csitáry G. Emil Uszodában. A létesítmény teljes
szolgáltatási körrel nyitott ki hétfő reggel: a
verseny- valamint a tanmedence és a szauna
is üzemel.

Fotó: Simon Erika

Az éves tervezett karbantartás
ugyan augusztusban szokott lenni
a városi uszodában, ezt most kényszerűségből előrehozták, de több
korszerűsítés is történt a leállás
száznegyvenhárom napja alatt. A
lelátó burkolatát kijavították és
részlegesen cserélték, és újak az

ülőfelületek is. Az uszoda hátsó
fala teljes festést kapott.
A medencékben minden feltétel
adott a biztonságos úszáshoz, edzéshez. Különböző adalékanyagok,
vírusölők lehetővé teszik a biztonságos használatot. Folyamatosan
ellenőrzik a víz minőségét, a felületeteket rendszeresen fertőtlenítik.
Az uszoda pénztáránál érintésmentes
kézfertőtlenítőt helyeztek ki, itt kötelező a másfél méteres védőtávolság
betartása. A létesítménybe a sportolók
is visszatérhettek, az uszodát rendszeresen igénybe vevő nyolc fehérvári
sportegyesület is tart már edzéseket.

Jövőre vehetjük birtokba a megszépült Bartók Béla teret

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

dődhet a zöldterület-rendezés, a
burkolatépítés, az utcabútorok
elhelyezése és a színpad kialakítása. A felújítással létrejön egy
legalább négyszáz fő befogadására alkalmas közösségi tér, mely
lehetővé teszi a város kulturális,
közösségi arculatának megújítását.
A tervek szerint az év végére
elkészül a II. ütem, majd a III.
ütemben – párhuzamosan a
Rendház felújításával – megkezdődhet az Oskola és a Jókai utca
rendbetétele is. A háromezerötszáz négyzetméteres közterület megújításának költségvetése
több mint 320 millió forint,
melyből 261 millió európai
uniós forrás, a fennmaradó részt
Székesfehérvár önkormányzata
biztosította.

Fotó: Bácskai Gergely

Rövidesen igazi
közösségi térré
varázsolják a
teret a beruházók: megkez-

Kinyitott az uszoda
Németh Krisztián

2019-ben kezdődött
meg a Bartók Béla
tér felújítása. Az I.
ütem határidőre elkészült, most pedig a
közművek cseréjével,
majd a tér közösségi
funkcióinak kialakításával folytatódnak
a munkálatok a város
szívében.

pedig fokozottan veszélyes terület
lesz.
Lakossági javaslatokra reagálva
Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője elmondta, hogy
több kérés is érkezett a Hosszú
sétatéri aluljáró megnyitására,
ám ez műszakilag nem lehetséges. Ahogy közlekedésbiztonsági
okokból az sem, hogy a Batthyány
utcai vasúti átjáró felvágott gyalogjárdájának a helyére felfestéssel
ideiglenes járdát alakítsanak ki. Az
eddigi munkák során egy költségnövelő tétel volt: a Balatoni úti
járda átkötésének kialakítása 4,7
millió forintba került. Erre azért
volt szükség, hogy biztosítani tudják a buszok és nagyobb járművek
közlekedését a körforgalomban.
Ugyancsak elhangzott, hogy az önkormányzat kérte az M7-es Székesfehérvárt elkerülő szakaszának
ingyenessé tételét a felüljáró építésének idejére, de ebben az ügyben
nem történt előrelépés.

A medencékben minden feltétel adott a biztonságos úszáshoz, edzéshez
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Felújítani csak biztonságosan!
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Szabó Petra

„Annak érdekében, hogy télen a fűtési szolgáltatás zavartalan legyen,
a lakosság együttműködése is szükséges. A tulajdonosok tudják, ha
netán felújítanának vagy radiátorokat cserélnének, azt mindenképpen
a nyári, fűtési szezonon kívüli
időszakra kell időzíteniük, amikor a
Széphő is a szokásos karbantartást
végzi a saját rendszerén. Bárhol,
bármilyen átalakítás történik, az
nemcsak abban a lakásban érezteti
hatását, hanem kihatással van a
környező lakások, sőt az egész ház
fűtési rendszerére is. Ezért kérjük,
hogy ha felújításban gondolkodik valaki, akkor – a jogszabályi
előírásoknak megfelelően – legyen
kedves hozzánk befáradni jóváhagyásért, illetve adunk egy tájékoztatást, mire figyeljen a szerelő a
munkálatok során.” – mondta el a
cég vezérigazgatója.
Erre azért van szükség, mert a
rossz vagy hiányos szerelések

Fotó: Kiss László

A fűtési szezon után most jött el az ideje a
lakások fűtéskorszerűsítésének, a radiátorok cseréjének. Fontos, hogy ezt minden
lakó a szolgáltató jóváhagyásával és
szabályszerűen hajtsa végre! A Széphő Zrt.
vezérigazgatója, Szauter Ákos lapunknak
elmondta a legfontosabb tudnivalókat.

Közel huszonkétezer lakás fűtését biztosítja városunkban a Széphő Zrt.

Idén is bemutatkoznak a civilek
Kovács Szilvia
Fontos bemutatkozási, kapcsolatteremtési
lehetőséget kapnak idén is a városban tevékenykedő civilek. Az önkormányzat augusztus
tizenhetedikéig várja a szervezetek jelentkezését a Zichy ligetbe tervezett Civilnapra.

Idén immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Civilnapot azzal a céllal, hogy a segíteni
szándékozók megtalálhassák a
számukra legmegfelelőbb önkéntes munkát, a városban működő
civilszervezetek pedig hagyományosan ilyenkor mutathatják be
tevékenységeiket, programjaikat,
eredményeiket.

A rendezvényt szeptember 12-én,
szombaton 9 és 15 óra között a
Zichy ligetben rendezik meg. A
megnyitáskor közös fotó, civiltabló
készül, majd 10 órától kezdődnek a
színpadi bemutatkozások.
Az idei évben a Civilnapon való
részvétel jogosultsági feltétel lesz a
székesfehérvári szervezetek működési költségeinek támogatását célzó,
ősszel kiírásra kerülő önkormányzati pályázatnál. Jelentkezni augusztus 17-én, hétfőn 12 óráig lehet. A
kérelmet papíron, zárt borítékban,
hivatali időben lehet személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Kulturális, Stratégiai és Civilkapcsolatok Főosztályán.

miatt a későbbiekben a rendszer nem megfelelően működik,
és ez több lakásban is problémát okozhat. Előfordulhat, hogy
nem is ott jelentkezik a baj, ahol
a felújítás történt. A Széphő
két fontos változtatást léptetett
életbe idén, amivel segíteni
szeretnék ezen problémák megelőzését.
„Kérjük a közös képviselőt, a fűtési
megbízottat vagy a lakásszövetkezet képviselőjét, hogy amikor
visszatöltjük a rendszert, akkor
legyen jelen.” – folytatta Szauter
Ákos. – „Ez azért is fontos, hogy
egyrészt kivédjük az esetleges hibás
szerelés miatti eláztatást, másrészt
a közös képviselővel közösen –
amennyiben erre a lakástulajdonos
lehetőséget biztosít – kollégáim
megnézik az átalakítást. Ezzel
kifejezetten szeretnénk elkerülni
a rossz szereléseket. Így egyből
tudunk segítséget adni, ha szükséges, mind a lakónak, mind a közös
képviselőnek.”
Szauter Ákos arról is beszélt
lapunknak, hogy nem javasolják
a két hétnél hosszabb leürítést,
ilyenkor ugyanis már elindulhat
a csövek korróziója. Ezeket a
munkálatokat minden esetben a
közös képviselők megrendelése
alapján végzik el.

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

Alapterület

Funkció

Induló bérleti díj
(Ft+ÁFA/hó)

Üzlet/Iroda
1.

Budai út 68.

34 m2

2.

üzlet/iroda

40.800,-

Fő u. 15.

119 m2

üzlet/iroda

190.400,-

3.

Jancsár u. 45. 6. jelű

44 m2

üzlet/iroda

52.800,-

4.

Kelemen Béla u. 65.

36 m2

üzlet/iroda

46.800,-

5.

Kossuth u. 15.

16 m2

iroda

25.600,-

6.

Kossuth Lajos u. 15.

27 m2

iroda

43.200,-

7.

Kossuth Lajos u. 15.

15 m2

8.

Prohászka O. u. 16.

9.

Tolnai u. 18. 3.

iroda

24.000,-

149 m2

üzlet/iroda

178.800,-

21 m2

iroda

27.300,-

Garázs
10.

Havranek J. u. 14.

22 m2

garázs

17.600, -

11.

Kelemen Béla u. 40.

18 m2

garázs

14.400,-

12.

Kelemen Béla u. 57.

18 m2

garázs

14.400.-

13.

Kelemen B. u. 58. 1.

17 m2

garázs

13.600.-

14.

Széchenyi u. 2. 3.

16 m2

garázs

12.800,-

15.

Vörösmarty tér 10. 5.

17 m2

garázs

13.600,-

16.

Zichy liget 4.

14 m2

garázs

11.200,-

pince

11.000,-

Pince
17.

Gyümölcs utca 2.

220 m2

Fotó: Simon Erika archív

Kizárólag civil szervezet pályázók részére

Szeptember tizenkettedikén lesz az idei Civilnap

18.

Csanádi tér 3.

32 m2

raktár

3.200,-

Pályázati nyomtatvány letölthető a honlapról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Részletes pályázati kiírás, pályázati feltételek, elérhetőségek, egyéb
tudnivalók: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu
Székesfehérvár, 2020. július 21.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Szolid és méltóságteljes ünneplés augusztusban
A HETILAP

Fiers Gábor, Kurucz Tünde
A koronavírus közeledő második hulláma
miatt idén nyáron már nem lesznek fesztiválok
Magyarországon – jelentette be Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter a júliusi
utolsó kormányinfón. A módosítás miatt a
fehérvári augusztusi ünnepi programok a
szokásoshoz képest mértéktartóbbak lesznek.

Közeledik a koronavírus-járvány
második hulláma. Sok országban
már el is kezdődött – mondta
Gulyás Gergely a csütörtöki
kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a
környező országokban a helyzet érzékelhetően romlott, ehhez képest
itthon stagnál a járvány.
Ebből következően az operatív
törzs ajánlását figyelembe véve a
kormány úgy döntött, hogy augusztus tizenötödike után sem oldja fel
az ötszáz fő feletti tömegrendezvényekre bevezetett korlátozást. A cél
az, hogy szeptemberben el tudjon
indulni a tanév, ezért most túl kockázatos lenne a szabályváltoztatás.
Az ötszáz fő alatti koncerteket, rendezvényeket továbbra is korlátozás
nélkül meg lehet tartani.
Legközelebb szeptemberben
tárgyalja a kormány a fesztiválokra
vonatkozó tiltást. A fesztiválszervezők kárpótlása egyedi egyeztetések
kérdése lesz.
Cser-Palkovics András polgármester a bejelentésre közösségi oldalán
reagált, melyben kifejtette, hogy
áttekintik a következő hónapok
fehérvári rendezvénynaptárát, és
ahol szükséges, módosítanak.

Nyitott osszárium és családi piknik
Augusztus harmadikán, hétfőn
este a polgármester közzétette,
hogy az Operatív Törzs ajánlása

Papp Brigitta

A maszkviselés margójára
Hogy magyar szokás vagy emberi szokás,
nincs elég ismeretem eldönteni, ám azt,
hogy igen kedvelt össznépi szórakozás az
ítélkezés, azt nem nehéz meglátni. Bár
igyekszem kerülni, hogy álszent legyek,
olykor én is belefutok, aztán felteszem magamnak a kérdést: mi közöm is van hozzá?

Valahol itt kellene kezdeni, mielőtt
bántón, sértőn ítélkezünk – tegyük
fel a kérdést: mi közünk van hozzá?
A koronavírus miatti maszkviselés
kapcsán újabb mélységeket sikerült
felvillantani az ítélkezés témakörében. Nem az a kérdés, hogy
ahol kötelező, ott kell-e hordani.
Kell. Lehet ezen vitatkozni és nagy
okoskodásokat a világ elé vezetni,
csak hiábavaló szócséplés az egész.
A kérdés inkább az, hogy ahol nem
kötelező, ott miért hordják emberek.

Fotó: Kiss László archív

A tanévkezdés miatt túl kockázatos

Idén augusztusban is megelenevedik a középkor a belvárosban, és az óriásbábokkal is lehet majd találkozni

és a hatályos jogszabályok alapján
milyen fehérvári rendezvényeket
tartanak meg augusztusban és
szeptemberben: „Az önkormányzatnak mindig jogkövető magatartást
kell tanúsítania, de ahogyan ígértük,
a rendkívüli körülményekhez képest
is a legméltóbban igyekszünk megtartani Szent István ünnepét valamint
az azt körülölelő Székesfehérvári
Királyi Napokat. Augusztus 14-én az
este 6 órakor kezdődő fogadalmi mise
után felkeressük Szent István sírját a
Nemzeti Emlékhelyen. Ebben az évben
ezzel a tisztelgő gesztussal nyílik
meg a Székesfehérvári Királyi Napok
ünnepi időszaka.”
A bejegyzésből kiderül, hogy augusztus tizenötödikén, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt fél tíztől
látogatható a Nemzeti Emlékhely
osszáriuma, azaz csontkamrája. A
Pontosabban a kérdés az, hogy ez
hogy is merülhet fel kérdésként.
Miért ne hordhatná? Lehet, hogy
biztonságot ad neki. Lehet, hogy van
valami alapbetegsége, amiről nem tudunk, és muszáj hordania egyébként
is. Lehet, hogy egyszerűen elbambult
és magán felejtette. Szomorú, hogy
ez egyáltalán téma, hogy ki, mit,
miért visel.
És nem, nem kell megkérdezni, hogy
a másik miért gondolja úgy! Urambocsá’ a másik más álláspontját
elfogadni sem kell, de annyit tényleg
megtehetünk, hogy feltesszük
magunknak a kérdést: van hozzá fikarcnyi közünk is, hogy az autóban
is hordja a maszkot? Hogy szereti-e
a pirospaprikás rántást vagy sem?
Hogy imádja a zoknit szandállal?
Hogy ilyen vagy olyan értékeket
érez magáénak? Hogy lifttel vagy
lépcsőn közlekedik? Hogy hány kiló
banánt vett a sarki fűszeresnél?
Mert talán egyszerűbb lenne, ha
mindenki a saját cekkerébe nézegetne, hogy hány kiló az a banán. És
hogy aztán előveszi-e és felteszi-e a
maszkot ott, ahol az nem kötelező,
legyen mindenkinek a saját dolga!

délelőtt folyamán a Városházán Demeter Zsófia nyugalmazott múzeumigazgató könyvének bemutatójára
kerül sor, délután öt órától pedig a
már megszokott Művészkorzó lesz
a belvárosban.
Augusztus tizenhatodikán, vasárnap családi pikniket szerveznek
a Fehérvári Programszervező Kft.
munkatársai a Zichy ligetben. Ettől
a naptól a hagyományos néptánc is
megjelenik a programok között, ebben az évben sajnos csak a Malom
utcai Táncház falai között.

Művészkorzó Öreghegyen,
térzene a belvárosban
Augusztus tizenkilencedikén
Művészkorzó lesz Öreghegyen, a
Bory téren, hiszen a hagyományos
Öreghegyi Mulatságokat ebben
az évben nem tudják megtartani.
Délután négy és este hét között a
kulturális műsorok mellett gyermekprogramok is lesznek, az új
kenyér hagyományos megáldására
és a borrendek találkozójára is sor
kerül.
Szintén nem tud megvalósulni
ebben az évben a katonazenekari
fesztivál, de augusztus tizenkilencedikén este hét órától a belvárosban a Székesfehérvári Helyőrségi
Zenekar fog térzenét adni, folytatva
Fricsay Richárd évszázados örökségét.

Lesz óriássakk és koronázási
szertartásjáték
Augusztus huszadikán, Szent
István király ünnepén a délelőtt
fél tizenegykor kezdődő ünnepi
szentmisét követően, a délután
folyamán hagyományosan találkozhatunk valamennyi óriásbábbal. Az
élő sakkjátszmát is megnézhetjük,
a Zichy ligetben pedig kézműves
családi programok lesznek. Öt órakor a Nemzeti Emlékhelyen, Szent
István szarkofágjánál hajthatunk
fejet, majd a város ünnepi közgyűlésére kerül sor – amennyiben a kö-

rülmények engedik, a Szent István
téren. Az idei évben sem augusztus
tizenkilencedikén, sem huszadikán
nem lesz városi tűzijáték.
A nemzeti ünnepre tervezett
István, a király koncert Feke Pállal
sajnos elmarad. Jövőre – a tárgyalások eredményeként – a Székesfehérvári Királyi Napok keretében
bemutatásra kerülhet a rockopera
városunkban.
Az augusztus huszadikát követő
három napon a Koronázási Ünnepi
Játékokra kerül sor, de ebben az
évben csökkentett tartalommal,
részben megváltozott helyszínen.
A belvárosban megelevenedik a
hagyományos történelmi hangulat,
míg a Koronázási Szertartásjáték –
amit idén teljes egészében kormányzati támogatásból valósít meg
a Vörösmarty Színház – az Aranybulla-emlékműnél, a megszokottnál
jóval kisebb nézőtér előtt, de az
ismert művészi minőségben valósul
majd meg.

A lecsófesztivál sorsa még
kérdéses
Szeptemberben nem lesz FEZEN. A
fesztivál ebben a nehéz helyzetben
is számíthat a város támogatására.
Az Alba Regia Jazz Feszt pedig
várhatóan csökkentett tartalommal, de színvonalas produkciókkal
a Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központban kerül megrendezésre.
„Többen kérdeztek a Fehérvári
Lecsófőző Vigassággal kapcsolatban.
Azt a tájékoztatást tudom adni,
hogy a Fehérvári Programszervező
Kft. állásfoglalást kér az Operatív
Törzstől a program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ahogy ezt
a szakmai állásfoglalást megkapjuk,
a szükséges döntést meghozzuk.”
– nyilatkozta a polgármester,
majd kifejtette: abban a nem
várt esetben, ha idén elmaradna
a nagy hagyományokkal bíró
rendezvény, az eddig befizetett
részvételi díjakat teljes egészében visszafizetik.
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gasztronómia

Mikor érett a dinnye?

2020.08.06.

A kopogtatás helyett mást ajánl a cecei őstermelő

Ficsóri Erika

Albert István cecei őstermelőtől
megtudtuk, hogy a kopogtatós
módszer helyett a gyümölcsök
szára és színe lehet az árulkodó:
„Sajnos a boltokban megvásárolható görögdinnyéken általában már
nincs rajta a kocsány, pedig annak
színéből szinte azonnal meg lehet
állapítani, érett-e már. Ha zöld,
túl hamar, éretlenül szedték le. Ha
elszáradt, akkor a termés érett. A
termelők többsége csak azokat a
dinnyéket szedi le, amelyek könnyen
elválnak a kocsánytól. Ha nagyon
„ragaszkodna” a termés, akkor még
rajta hagyják a száron és várnak pár
napot.”
A cecei őstermelőtől megtudtuk
azt is, hogy az idei dinnyének jó a
minősége, mennyiségre azonban
kevés. A hideg éjszakák nem tettek
jót a termésnek. Az ország jelentős
részén a jégeső tette tönkre a din�nyét, ami Cecét idén elkerülte.
Az itt élő termelők nem a mennyiségre, hanem a minőségre törek-

Fotó: Kiss László

Általában a kopogtatós módszerrel próbálják
az emberek megsaccolni, mennyire érett a
dinnye. Megkérdeztünk egy őstermelőt, mire
kell figyelni.

Ki hány dinnyét tud egyszerre hazavinni?

szenek. A népszerűséget, ismertséget őseiknek köszönhetik, akik
átadták utódaiknak a termesztés fortélyát, szeretetét. Albert
István már gyerekként kezdte és
több mint negyven éve foglalkozik
dinnyetermesztéssel.
A cecei dinnye névjeggyé vált. Az

ország minden területére szállítanak a gyümölcsnek tartott, de

termesztéstechnikailag zöldségnek
számító növényből.

Nem ismert, hogy a dinnyét hol termesztették először, de a legkorábbi feljegyzett
görögdinnyeszüret nagyjából ötezer évvel ezelőtt Egyiptomban történt, hieroglifával is
megörökítették. A növényt gyakran helyezték fáraók sírkamrájába, élelemként a túlvilágra. A 10. században már termesztették Kínában, mely a mai napig a világ legjelentősebb görögdinnye-termesztője. A 13. században mór hódítók hozták be Európába.
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Vakler Lajos

A Volán öttusaszakosztályánál munkásságod alatt harmincnyolc magyar bajnoki
cím, világbajnoki sikerek, számtalan aranyérem az Ifjúsági Barátság Versenyekről
jelezte, hogy jó úton jártok.
Született pécsi vagyok, általános és
középiskolai tanulmányaimat is ott
végeztem, és egyenes utam vezetett
az Orvostudományi Egyetemre is.
A régi egyetem mellett laktunk, és
már kisgyerekként csodáltam a nagy
professzorokat. A környékünkön mindenki tudta, hogy ki Entz Jenő, Lissák
Kálmán vagy Romhányi György.
Székesfehérváron is fontos szerepet
játszott a pécsi egyetemről városunkban
otthonra találó orvoscsapat. Teljes egészében átalakult a Szent György Kórház.
Olyan új alapokat fektettetek le, amelyre
ma is lehet támaszkodni.
Igen, és ebben kimagasló szerepet játszott Kuchár Ferenc igazgató főorvos

Fotó: Simon Erika

Derényi Gábor főorvos nemrégiben köszönt le
a Fejér Megyei Orvosi Kamara elnöki tisztségéről. Beszélgetésünkben a sporttudomány kerül
terítékre, ami rendkívül fontos területe volt orvosi
pályafutásának.

Derényi Gábor élete a gyógyítás

is, hiszen ezt az orvoscsapatot ő hívta
Székesfehérvárra. Ő is Pécsett végzett,
és tudta, hogy mit várhat tőlünk.
Tehát számtalan tehetséges fiatal orvos
választotta élet- és úti céljául Székesfehérvárt. Milyen volt a beilleszkedési
időszak?

Nagy reményekkel érkeztünk, de nem
várt problémákkal szembesültünk.
Szükség volt a főnökeink kapcsolatrendszerére ahhoz, hogy az akkori
városvezetéssel és a kórház vezetőivel
együtt elfogadható körülményeket
teremtsenek. Ennek egyik kiemelt
segítője a Volán volt: az akkori igazgatótól, Kocsis Tibortól Gógl Árpád sok
segítséget kapott.
1981-ben volt, tehát idestova negyven
esztendeje, hogy a Székesfehérvári Volán
sportorvoslás szintjén a látókörödbe
került. Azt tudjuk, hogy akkoriban a mai
modern sportorvoslás még gyerekcipőben
járt, és ti voltatok azok, akik elindultatok
azon az úton, ami ma már természetes.
Mesterünk és példaképünk, a pécsi
Élettani Intézet igazgatója, Lissák
Kálmán világhírű professzor volt. Ő
volt az, aki a természettudományos
alapú sportorvoslást Magyarországon
meghonosította. Lissák professzor
harmincegy éves korában a későbbi
Nobel-díjas Otto Loewi grazi farmakológiai, majd 1936-37-ben Wilhelm
Trendelenburg berlini élettani
intézetében folytatott kutatómunkát,
experimentális tanulmányúton vett
részt és a központi idegrendszer kísérleti alapjait sajátította el. A legnagyobb
ugrás számára a Rockefeller-ösztöndíj
volt, amivel 1937-től 39-ig a Harvard
Egyetemen Walter B. Cannon mellett
dolgozott. Ő volt az a kutató, aki a perifériás idegrendszerben először talált
adrenalint. Ezért 1977-ben egy svéd
kutató kapott Nobel-díjat, de az alapvető érdem Cannoné és Lissáké volt.
Tehát én a sportélettannal megfertőzve
érkeztem Székesfehérvárra, és szerettem volna új dolgokat meghonosítani.
Miként lehetett Lissák professzor tudományos eredményeit átültetni a gyakorlatba?
Könnyű volt, mert írt egy olyan gyakorlatos élettani könyvet, amit minden
egyes medikusnak végre kellett hajtani.
Amikor megérkeztem Fehérvárra, nem
a hagyományos, „német szemléletű”
sportorvoslást szerettem volna megvalósítani, ami tulajdonképpen nem volt
más, mint az ügyeletes orvosi feladat
ellátása. Úgy gondoltam, hogy az orvosnak ott kell lennie a kiválasztásnál is.

Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek
megerősítették és elfogadottá tették ezt az
új rendszert?
Ezt először el kellett fogadtatni
az edzőkkel, akik a hagyományos
edzésmódszerekben hittek, de aztán
két tehetséges szakember, Csiszár
Dénes és Kulcsár Antal – bár öntörvényű emberek voltak – elfogadták
ezt a rendszert és belátták a módszer
eredményességét.
Hogy működött orvosi szempontból a felmenő rendszer a kezdőktől a serdülőkön,
az ifiken át a felnőtt korosztályig?
A vizsgálat nem ördöngösség, tulajdonképpen az egész világon hasonló.
A mi célunk az volt, hogy az edzők
egészséges gyermekeket kapjanak. Ne
szépítsük: az öttusasport egyfajta gladiátorképzés napi két edzéssel, hajnali
keléssel. Sokat beszéltünk arról, mivel
lehetne kiszűrni azt, hogy például egy
szívrendellenességgel született gyermek, akinek nincsenek különösebb
panaszai, ne kapjon túlzott terhelést.
Ez volt az alap, amit gyermekkorban
bevezettünk – ezzel Galántai Erzsébet
foglalkozott. Elvégeztük valamennyi
tizenkét év alatti gyermek alapvizsgálatát, fizikális vizsgálatát, és rögzítettük az adott életkornak megfelelő
egészségi állapotát.
A leginkább összetett sportág az öttusa.
Mit kell tennie a sportorvosnak?
Sportorvosként a koordinatív és a motoros funkció fejlesztése volt a feladatom. Ez 1990-ig volt érvényes, hiszen
abban a tíz esztendőben dolgoztam a
Volánnál, és ez idő alatt dolgoztuk ki
a Volán Sportiskola sportegészségügyi
rendszerét. Csiszár Dénes a módszertanát, Kulcsár Antal a szakmai
részét, én pedig próbáltam segíteni az
orvosi kérdésekben, hiszen hihetetlen terhelést kapnak a versenyzők.
A sportorvos úgy tud segíteni, hogy
amikor az edző összeállítja a gyakorlatokat, amelyek kisgyermekkorban
a koordinatív és motoros képességeket fejlesztik, jelzi, hogy melyik az a
pillanat, amikor már pihenésre van
szükség. Ugyanis ez egy dinamikai és
egyensúlyi kérdés. Terhelés, pihenés,
hosszabb terhelés, hosszabb pihenés,
hiszen csak a lépésről lépésre felépített alapozás után várható nagyobb
teljesítmény. Ne felejtsük el, hogy ez
nem egy szimpla sportiskolai képzés
volt, itt egyértelműen világbajnokokat akartak nevelni, ami sikerült is.
Elsősorban Csiszár Dénes és Kulcsár
Antal fantasztikus munkáját emelném
ki, de néhány százalékot én magam
is hozzá tudtam tenni a sikerekhez.
Annyiban fontos volt az orvosi munka,
hogy egészséges embereket tudtunk
biztosítani a versenyzéshez. Az öttusában fontos az a néhány százalék, amit
az orvos ad hozzá, hiszen lövészetben
érintőkörökkel is lehet nyerni és bukni
világbajnokságot. Mindig az edzővel együtt dolgoztam, és ezt tudom
javasolni a jövő sportorvosainak is:
fogadják el, hogy az edző kezében van
a felkészítés, mi csak hozzá tudjuk
segíteni a saját módszereinkkel, hogy
jobban dolgozhasson.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai
előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Betonhatás a fürdőszobában

2020.08.06.

Kovács V. Orsolya

Ma már három dimenziós látványtervezéssel állhatunk neki a
fürdőszoba, a konyha vagy akár
az iroda felújításának. A színárnyalatok és az anyagok mellett
a vízállóság és a kopásállóság is a
fontos szempontok közé tartozik
a választás során. A részletekről
és az aktuális trendekről Braun
Bernadett-tel, az egyik legnagyobb székesfehérvári építőanyag-centrum csempe-szaniter
üzletágának vezetőjével beszélgettünk.

Fotó: Kiss László

Színek és felületek játékos váltakozása
nyers, szürkés, barnás árnyalatokban – így
képzeljünk el egy fürdőszobát a legújabb
divat szerint!

Formavilágban inkább a kevésbé mintás, letisztult, egyszerű felé fordultak az igények

CSEMPÉK, PADLÓLAPOK
SZÉLES VÁLASZTÉKA
RAKTÁRKÉSZLETRŐL

Augusztusi feladatok a kertben

), Qualy

www.braunbau.hu

Székesfehérvár, Móri út 102.

22/513-220

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL

Az ajánlat 2020.08.06-tól visszavonásig tart.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Horoszkóp
augusztus 6. – augusztus 12.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az elkövetkező hét kissé érzékenyebbé teszi a jegy
szülötteit. A jó része az, hogy jobban tudatában
lesznek a vágyaiknak, tudomásul véve, mi az, amit
valójában akarnak, ezáltal sokkal motiváltabbak
lesznek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Úgy találja, hogy az elmúlt hetekben bizonyos
erőfeszítései végre kifizetődni látszanak. Az emberek
élvezik a társaságát, mindenki ott szeretne lenni,
ahol Ön. Azért ne hagyja, hogy mások kihasználják
vagy feltartsák feladatainak ellátásában!

Nehéz dolga van idén a kertésznek. A gyümölcstermés a fagy miatt hiányos, a hideg, aszályos tavasz miatt pedig a zöldségfélék
is csak későn teremnek.
Sokan keresnek uborkaperonoszpórára növényvédőszert. Sajnos
nagyon sok esetben nem peronoszpóra, hanem atka, vagy tripsz
okozza a kártételt. Szabad szemmel nem, vagy alig látható kártevőkről van szó, és ha nem használ egy rezes szer, akkor gyanakodjunk rovar, vagy atka kártevőre. A hibrid uborkák nagy részét peronoszpóra ellenállóra nemesítik, így emiatt is kevésbé valószínű a
gombabetegség. Természetesen itt is igaz, hogy csak olyan szert
használjunk, ami engedélyezve van az adott növényi kultúrára.
Az idén lényegesen kevesebb idáig a vándorpoloska. Javaslom a folyamatos megfigyelést, és a megjelenésükkor az azonnali permetezést Full 5CS, Mospilan, Decis, Cyperkill,
vagy a bio NeemAzal készítményekkel. Ez utóbbi hűtőtárolást igényel, figyeljenek a
megfelelő hőmérsékletre.
A szilvát és az itt-ott megmaradt őszibarackot még védhetjük monilia ellen. A 3 napos
É.V.I.-vel rendelkező Teldort, Texiot ajánljuk.
Szépen fejlődnek a szőlők és a mennyiség is szép lehet, ahol megfelelő védelemben részesítették a tőkéket. Most már sok helyen a záró permetezések következnek. Különösen
a vegyes kiskerti szőlőkben nehéz a megfelelő szer kiválasztása, fokozott gonddal figyeljünk a várakozási időkre. Zárt lugasokban, nem szellőző szőlősorok esetén sok helyen kirepedt bogyók jelzik a lisztharmat jelenlétét. Itt már csak a bogyók eltávolítása a
megoldás, hogy a még egészséges fürtöket megvédjük. Ahol belefér a várakozási időbe
a 3 hét, ott Karathane Star-t használjuk.
Ahogyan júliusban is javasoltuk, továbbra is fontos a kalcium adagolása a paradicsom, és
paprika növényeinknek, illetve a téli alma esetén. A paradicsom egyöntetű érését pedig
kálium lombtrágyával segíthetjük.
Rajzik a dióburok-fúrólégy, még mindig érdemes kitenni (cserélni) a sárga ragacsos lapokat, és akinek módja van rá Mospilannal permetezni, hogy a termést megvédje a kártevőtől.
Üzletünk augusztus 10 és 23-a között szabadság miatt zárva tart.
Sok egészséges termést és jó pihenést kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Meglehetősen könnyű és nyugodt hete lesz. Mindenkivel jó lesz a kapcsolata, éppen emiatt kezdi
átértékelni a dolgokat és jut arra, hogy a család és az
egészség a legfontosabb. Ennek köszönhetően pedig
fontos döntéseket hozhat a napokban.

Ezen a héten számos olyan kérdést kell átgondolnia,
amelyek kapcsolatban állnak a családjával vagy a
pénzügyeivel. Az önbizalma fokozatosan növekszik a
következő napokban, és rendkívül kreatív lesz. Erőfeszítései minden téren kifizetődőek lesznek.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten egy fontos kérdés kerül előtérbe. Illetve
több olyan helyzet is előfordulhat, mikor szeretetére
és támogatására lesz szüksége a környezetének. A
segítsége és támogatása révén új szintre léphet a
kapcsolatuk.

A kapcsolata nagyon jó szakaszon megy keresztül,
és partnere mellett élvezni fogja a boldogságot.
Igazán nincs miért aggódniuk, gondtalan napok
várnak Önökre! Sokat javul a kettejük közötti
kommunikáció is.

FEHÉRVÁR
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A természet színei
„Az idei év trendjeiben megtalálható
a betonhatás és az extra nagy méretű
padlólapok, a luxust idéző, márványhatású burkolatok, de megjelentek a
három dimenziós, dombornyomott
csempék is. Formavilágban inkább a
kevésbé mintás, letisztult, egyszerű
felé fordultak az igények. Színekben a
szürke, a barna és a fémes dekorelemek
valamint a pasztellszínek a jellemzőek.” – foglalta össze a szakember.
Továbbra is van létjogosultsága
a fahatású burkolatoknak. Ezek

közül újabban népszerű a vinil, a
régi linóleumpadló új generációja,
mely egyesíti magában a fahatású
megjelenést és a vinilre jellemző
vízállóságot. Fürdőszobába és
konyhába érdemes használni,
mert ellenáll a nedvességnek, magas járáskomforttal bír valamint
egyszerűen lerakható.

Irodába vagy otthonra?
Braun Bernadettet arról is kérdeztük, milyen szempontokat
érdemes figyelembe vennünk

a választásnál attól függően,
hogy munkahelyre vagy otthonra, fürdőszobába vagy más
helyiségbe keresünk fal- illetve
padlóburkolatot: „Nagyon fontos
szempont, hogy milyen helyiségbe
keresünk burkolatot, milyen annak
mérete és elrendezése. Ezeket az
információkat minden esetben
megkérdezzük a hozzánk érkező
vásárlóktól, hogy a leginkább az
igényüknek és a helyiségnek megfelelő csempét és járólapot tudjuk
javasolni nekik. Fontos továbbá az
anyag keménysége, kopásállósága,

felülete és csúszásmentessége is.
Míg egy irodába szánt burkolatnál
elsődleges szempont a kopásállóság, mert székeket görgetnek rajta,
addig otthonunk vizes helyiségeiben elengedheteten a csúszásmentesség.”
Manapság már akár három
dimenziós látványtervezéssel is
megálmodhatjuk otthonunkat,
mielőtt döntenénk és belekezdenénk a felújításba. A termékválaszték pedig szinte végtelen:
néhány nap alatt az is megérkezik, ami esetleg nincs raktáron.

Megérkezett új termékcsaládunk!

REMMERS HK LASUR oldószeres kültéri vékonylazúr 15 színben
REMMERS GW-301 vizes kültéri vékonylazúr 10 színben
REMMERS faolajok több színben
REMMERS bütüvédő

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

Köszönjük, hogy a nagymúltú REMMERS cég minket választott partnerének!
Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálat és a pénztár
nyitvatartási ideje 2020. augusztus 17. és 2020. augusztus 21.
közötti időszakban és augusztus 28-án az alábbiak szerint módosul:

Iroda:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség

Fűtött raktár:

A Mura u. 2. szám alatti telephelyen:
• 228 m2 alapterületű fűtött raktárhelyiség

2020. augusztus 17. (hétfő):
2020. augusztus 18. (kedd):
2020. augusztus 19. (szerda):
2020. augusztus 20. (csütörtök):
2020. augusztus 21. (péntek):
2020. augusztus 28. (péntek):

07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30
07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30
07:00 – 19:00
ZÁRVA
ZÁRVA
07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30

Ügyfélszolgálatunk 2020. augusztus 29-én (szombaton) ZÁRVA tart.
Üdvözlettel: SZÉPHŐ Zrt.

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia
tanúsítását!

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A szerelmi élete csodásan fog alakulni. De ideje
lenne tisztázni a különböző problémákat, mert
most gyorsan és könnyedén megoldást találhatna
rájuk! Szinte minden titkos vágya teljesülni fog a
szerelmi életével kapcsolatban.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Át kell lépnie a múlt kérdésein, amelyek megakadályozzák, hogy a jövőre koncentráljon! A napokban a
partnerével folytatott kommunikáció során bizonyos
problémákkal fog szembesülni. Mindenképpen igyekezzenek a megfelelő helyen és időben beszélni ezekről!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban kifejezetten megnövekszik a szeretet iránti
igénye. Ügyeljen arra, hogy véletlenül se kezdje el fojtogatni a partnerét a szerelmével! Igyekezzen nyitottnak mutatkozni párja igényeire! Amennyiben egyedülálló, akkor a
neten izgalmas, érdekes emberekkel ismerkedhet meg.

Ezen a héten bemutathatja képességeit és jutalomban részesülhet a munkahelyén. Fontos, hogy a
napokban megragadja a kínálkozó lehetőségeket és
éljen velük! Karrierrel kapcsolatban a szerencse Ön
mellé pártol.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Elérkezett az idő, hogy megpróbálja csökkenteni a
szükségtelen kiadásokat, hogy sikerüljön kiegyenlítenie a jövedelmét! Munkahelyén támogatást kap
a feladatok ellátásában, ezáltal óriási teher kerül le
a válláról.

Nagyon közel érzi magát a partneréhez. Szerelmi
élete felvirágzik és az érzéseik intenzívek lesznek.
Függetlenül attól, hogy kapcsolatban van vagy egyedülálló, kívánságai teljesülnek, tehát ez az utóbbiak
esetén egy új partnert is ígérhet.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Petrőczi Éva

Áfonya, vanília, málna...
Áfonya, vanília, málna
hármas illat-fonatába
kapaszkodva igyekszem
nem figyelni
a két vihar között
fülledten vergődő
kinti világra.
Valaha, hőség idején,
ha három színben játszó hajsátramból
ilyen napokon copfot fabrikáltam,
éreztem ugyanígy magam:
védett magányban.
A lekvárfőzés most felmagasztosul,
őszülő boszorkány, vagy tündér vagyok,
bizony nem is tudom.
De nagymama sok, apró
konyhai varázslatát
ezt bátran mondhatom!)
megkaptam, egyik örökös pajzsomul.

Balajthy Ferenc

Hogy mennyit ér

(Szonett, Dienes Ottónak utólag)
Harmat cseppet iszik minden pipitér,
S ring a rónán át szösz árvalányhaj. –
Egyedül sétálok, csak a csend kísér,
Rám köszön egy búcsúzó madárdal.
Hálát adok, az egykor elveszettért, Ha nem lett volna, az lett volna baj!
Kár a sirám bár azért, mi lehet még,
Mert, marad talpunk alatt még talaj!
Most kószálnék a végtelen mezőkön,
S krokodil szájban szonett bánatom, Latolgatom mim maradt, semmiség!
Ahány csillag az égen, - visszahőköl,Látom, az összes semmit rám hagyod,
De te meg én tudjuk hogy mennyit ér!
Bella István versei

Szilánkok, szögek
Szilánkok, szögek
csapódtak számba:
a neved.
Szétforgácsoltad nyelvemet.
Most némán, jelekkel,
tagolatlan ős-állat neszekkel
tanulok beszélni.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Eső után
Most csupa vászon a kert, nyersen
ropognak a margaréták a fényben.
Ágakon szellőznek kisingek, bogárvitorlák.
Leveleiket kiteregették száradni a fák.
Mindenütt levetett, kivasalt szoknyák:
ágyások lebbennek zölden. Sárga szegés az út,
odavarrva a földhöz – tömött buzsáki hímzés –
tolongnak szekfűk, tulipánok.
Téged utánoz itt minden, utánad
szalad a táj és segít, tereget, mos, vasal.
Fényes derekad nézi, s megmosdik a vén ég,
hogy rád tekintsen.
Hát ki ölel más, mint én, ennyi fényt,
Ilyen reggelt? Mindenütt lépdelsz.
Lábad előtt – apró, rózsaszínű giliszták –
összepöndörödik a fény.

A ligetben ma újra láttam
A ligetben ma újra láttam,
vérszaggal terhes este volt.
Csak állt a kopott kiskabátban,
vérében haldokolt a hold.
Felhuhogott egy ócska fegyver.
A félelem szívemre dobta.
Élet vagy halál? Szerelemmel
néztünk a célzó csillagokba.

Megkövült idő
Mintha kihaltak volna az évszakok,
megdermedt zöldben fürödnek a fák.
Egyszerre ősz és nyár és tél vagyok,
megkövült idő, haláltalan világ.
Nem merek élni, lélegzeni sem,
azt hiszen néha, nem ver a szívem,
csak mímeli, hogy van, s mert fél:
dobog.
Rettenetes nehéz az idebenn.
Hát élek, félek, alakoskodok.
(Bella István most lenne 80 éves.)
Bobory Zoltán

Kaszás István

Gondolatok a magyar nemzetpolitikáról
Túléltük a Török- és a Habsburg Birodalom halálos szorítását. Az erőt
gyűjtő és főnix madárként föltámadó nemzetünk másfélszáz évvel a
török kiűzése után, előbb az országgyűlésben vívta ki igazát, majd a
csatatereken győzte le az akkori világ egyik nagyhatalmát. Egy másik
nagyhatalom, az orosz segítségével tudtak csak leverni bennünket
átmenetileg. Az első világháború után a megcsonkított halálra ítélt
ország húsz év alatt – Európa akkori hatalmainak jóváhagyása mellett
– békés területi revíziót hajtott végre. Már 1921-ben érvénytelenítettük a diktátumot akkor, amikor erővel népszavazást kényszerítettünk
ki Sopronban és környékén, mert a körülmények változhatnak. A
szerelemben érvényes lehet az „örök” jelző, a politikában nem. Örök
viszont a mindenkori magyar államvezetés feladata: megvédeni a
külhoni magyarokat is! Szabó Magda írónő és osztálytársnői bármikor
életüket adták volna, ha azzal eltörölhetik Trianon igazságtalanságát.
Ma annak is örülünk, hogy itthon egyre többen elfogadják, nemzetünk
túlér a ráerőszakolt határokon és egyek vagyunk azokkal a magyarokkal is, akik a jelenlegi határainkon kívül élnek. Egy valamiről semmiképpen nem mondhatunk le, az igazságosság képviseletéről. Tehetjük,
mert mi is kiálltunk mások igaza mellett. 1871-ben a magyar parlamentben – kevesen tudják – csodálatos felszólalások hangzottak el
legyőzött Franciaország védelmében, mert ellene voltunk a háborút területrablással lezáró békének! Nincs rádió és televízió, mégis Magyarországon aláírást gyűjtöttek Franciaország megcsonkítása ellen! Igaz,
a magyar kiállás után fél évszázaddal megkaptuk Franciaországban a
jutalmat. Nem ők, akkor is a pénzhatalmak döntöttek. A franciáknak
lehetett lelkiismeret furdalásuk, mert a II. vh. után a magyar Partiumot
támogatták, de ez kevés volt Sztálin nyet-jével szemben. Mitterrand
francia köztársasági elnök 1982-ben Illyés Gyulának közös villásreggelijükön azt mondta: Trianon egy mocskos dolog volt. A franciák
súgtak nekünk 1990 táján is: Kisebb határmódosítások lehetségesek.
Valamivel később Genscher német külügyér a balkáni háború idején
nyilatkozta: A Vajdaság az magyar. Hallgattunk.
Ma a Kárpát–medencében két világháború és Trianon után 44 százaléknyi magyar él, relatív többségben vagyunk. Erdély peremén a 22
ezer négyzetkilométernyi Partium északi része még mindig magyar
többségű. A csonkolt Szatmár, a kettészakított Bihar békés egyesítésével a Partiumban abszolút magyar többség jöhet létre… Ma azonban
még Juhász Gyula, Trianon versének intésére figyelve „Nem kell róla
beszélni, de mindig gondoljunk rá!”
A párizsi Notre Dame mellett, a Szajna partján áll Szent II. János Pál
pápa szobra. A talapzatba tőle vett idézeteket véstek, melyek mintha
nekünk szólnának: „Nincs béke igazságosság nélkül. Nincs igazságosság megbocsátás nélkül.” Nehéz, de szép házi feladatot kaptunk.

Aki csak úgy verődik…

Lehet, hiányzik egy gé betű; vergődik. Ide-oda, itt-ott…
Mindegy.
Annak miféle talaj van a talpa alatt? Miféle ingovány, zsombékos, posvány, menthetetlenre várva? A nem vigyázóra, a
tévelygőre, céltalanra, az üldözöttre. Vagy öngyilkosra?!
De van-e menekvésre alkalmas szilárd talaj, ösvény, kiút
– vagy egy sziget. Ahova besüt a Nap. Láthatóvá tesz a
megmentőnek…
Vergődünk! Verődünk! És néha szitkozódunk, sikoltozunk.
Átkozzuk a – mit is? Azt, amit, vagy akit nem is ismerünk,
s azt sem tudjuk van-e, nincs-e.
Hát világos, hogy sűrű, szürke köd előtted, s nem tudod
soha mi vár rád. Azt sem, hogy mit hagytál hátra, mit cselekedtél. Jobb is így talán. Kár!
Lehetne önvizsgálat, megbánás, tiszta tekintet, őszinte
kérdés: Én milyen vagyok? Vagyok? Vagy csak létezem?

Vagyok-e gondolkodó? Érző? Hívő?
Világosságban élő vagy azt kereső? Aki egyszer felnéz a
tiszta kék égre, s meglátja arcát. Eddig csak pocsolyában
látta…
Ebből elég volt. Elég a tudatlanságból, a hittelenségből, a
hallgatásból, megalkuvásból, árulásokból, sötét álmokból, a
lélek fájdalmából. De még a feledésből is… Elég!
Végre érezd azt, amit egy áldott kicsi nő, aki új életet hordoz, teremt, ad. Boldogságot – tehát megkapja, hogy boldog
lehet.
És nyertes! Győztes! Kitárhatja két karját, felfelé fordított
tenyérrel, s megtalálják benne helyüket az ég csillagai.
Fényleni… Amivel megsimogatsz mindenkit. Aki szeret, s
akit szeretsz.
A verődésből, vergődésből az utat lelő ember szárnyalása
lehet! Akard!

Vakler Lajos
Új darabbal készül a Székesfehérvári Balettszínház
a rövidesen kezdődő évadra. A világhírű Alexander
Ekman koreográfiája, a Szeszély egy kortárs
táncművészeti darab arról, hogyan kell pozitív
módon megélnünk az igaztalan kritikákat, még
akkor is, ha belül fájdalommal tölt el bennünket.
A darab olyan élethelyzeteket mutat be, amiket
a mindennapjaink ihlettek. A próbafolyamatot
a holland gyökerekkel rendelkező, jelenleg
Barcelonában élő és dolgozó Mathilde van der
Meerendonk irányítja, aki valósággal lubickol a
különleges feladatban. Vele beszélgettünk.

Cristina Porres Mormeneót Barcelonából, a konzervatóriumból ismerem,
és Egerházi Attilával is Katalóniában
találkoztunk. Barcelonában létezik
egy posztgraduális együttes, mely
csupa fiatalokból áll. Vannak köztük
olyanok, akik ott végeztek az egyetemen, de olyanok is, akik máshonnan
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Tánc a szeszélyről
érkeztek. Remek szisztémával dolgoznak, hiszen a világ élvonalába tartozó
koreográfusokat hívják vendégül.
Alexander Ekman koreográfiáiban
látszólag köznapi történeteket dolgoz fel
kicsit másként. A Szeszély is ebbe a sorba
tartozik?
A szereplők a legkülönbözőbb érzelmeken mennek keresztül ebben
a darabban, olyanokon, amelyeket
mi a mindennapi életünkben nem
mutatunk meg szívesen. Az előadásban az őrültség, a vágy legkülönbözőbb formái szerepelnek,
amiket szeretnénk eltakarni, de
ebben a darabban ezek az érzelmek
láthatóvá válnak.
Milyen gondolatokkal fogadta a felkérést,
hogy Székesfehérváron dolgozzon?
Cristina és Egerházi Attila kellően
elkötelezettek és rendkívül magas
művészi szinten végzik munkájukat. Nagyon fontos számomra, hogy

Egerházi Attila, Mathilde van der Meerendonk és Cristina Porres Mormeneo egy hullámhosszon

mire megérkeztem Székesfehérvárra, addigra a darabot Cristina már
betanította videóról, ami nekem nagy
A balettszínház számára óriási
kihívást jelent ez a darab, bizonyosan
szintlépést jelent a társulatnak és a
nézőknek egyaránt. Hogy vélekedik
erről az igazgató, Egerházi Attila?

A próbafolyamatban minden pillanat fontos

A bemutatóra október huszonegyedikén a Vörösmarty Színházba várják a kortárs
táncművészet barátait.
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Fotók: Simon Erika

Közéleti hetilap

„Régóta ismerjük egymást Mathildével, dolgoztunk már együtt, persze nem a Székesfehérvári Balettszínházzal. A Szeszély
valóban szintlépést jelent, mert egy ilyen
világhírű koreográfus darabját bemutatni
rendkívüli lehetőség. Bár pénzkérdés
is, jelen esetben nem ez az elsődleges
szempont. Alexander Ekman csak olyan
együtteseknek, olyan társulatoknak ad
koreográfiát, akiknek a táncművészeit
és az együttes szellemiségét alkalmasnak

segítség, hiszen olyan fontos részletekre tudok figyelni, amire esetleg
más esetben nem maradt volna idő.
tartja arra, hogy az ő darabját hitelesen
interpretálják, mégpedig a megfelelő és
elvárt magas színvonalon. Ez számunkra
tényleges szintlépést jelent, egyben értékmérő is. Ráadásul egy nagyon izgalmas
darabról beszélünk, amiből nagyon sokat
tanulhatnak a táncosok. A Szeszély egy
vidám, rendkívül lendületes, pezsgő
darab, ami bizonyosan meghódítja a
székesfehérvári nézők szívét is!
A próbafolyamatban az utolsó simításokat végezzük. Lényegében elkészültünk a
darabbal, akár már holnap előadhatnánk,
de azért még van mit finomítani rajta,
hogy októberben olyan fényben csillanjon meg a színpadon, ahogy azt Alexander Ekman és jómagam is elvárjuk.”

Boeing, Boeing, Bűn és bűnhődés
Vakler Lajos

A 2020/21-es színházi évadnyitón
Szikora János igazgató elmondta: az elmúlt időszak a koronavírus-járvány miatt számtalan
kérdést vetett fel, de a jelenlegi
helyzetben az a legfontosabb, hogy
az újrakezdéskor a társulat tagjai
hittel tegyék, ami adatott.
Szikora János ismertette az új
évad repertoárját. Mint mondta,
a Darvasi László, Márton László,
Tasnádi István és Závada Pál által
írt Az ember tragédiája 2. olyan
– a koronavírus-járvány idején
különösen aktuális – kérdéseket
feszeget, hogy vajon lesz-e jövője
az emberiségnek a Földön. A négy
részből álló darab különlegessége,
hogy a székesfehérvári bemutatóval egyidőben könyv formájában is
megjelenik.
Vidám, könnyed darabokkal is
várják majd a nézőket. A nagy-

Fotó: Simon Erika

Az ember tragédiája 2., Mágnás Miska és
Leszállás Párizsban – huszonhatodik évadát
indította el az önálló társulattal rendelkező
Vörösmarty Színház.

A társulat szívalakban állt össze a Vörösmarty Színház előtt

színpadon látható lesz a Boeing,
Boeing – Leszállás Párizsban című
vígjáték, a Mágnás Miska operett,
a Koccanás keserű komédia és a
Fame című musical. Látható lesz

még a Trianon, a Mikve – Megtisztulás, a Bűn és bűnhődés valamint
a Padlás című darabok. A gyerekeket a Kerkay Rita rendezte Diótörőcskével várják.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a színház további működtetése érdekében megállapodást kötött az önkormányzat
a kormánnyal. A négy évre szóló
együttműködés szerint a felek
egyenlő arányban járulnak hozzá a
színház működésének finanszírozásához. A költségekből az állam
évente négyszázötvennyolcmillió
forintot biztosít a működéshez
egészen 2024-ig. Ebben a megállapodásban szerepel egy hatvanmillió
forintos kötelező bérfejlesztési feladat is, amely a színház valamennyi
dolgozóját érinti. A városvezető
arra kérte a színház iránt érdeklődőket, hogy bátran vásároljanak
bérleteket.
Az évadnyitón átadták az évad
színésze elismerést, amit idén
Nagy Péter vehetett át. A társulattól elköszönt Tűzkő Sándor,
Lábodi Ádám és Seress Zoltán. Az
évadnyitón bemutatták az új tagokat: Tenki Dalmát, Sarádi Zsoltot
és Trokán Pétert. Elhangzott, hogy
a jövőben a direktor munkáját
Hargitai Iván igazgatóhelyettesként segíti.

Titkos történetek fáklyafénynél
Városnézés
Augusztus 7-én, pénteken a Tourinform iroda
szervezésében fáklyás városnézés lesz a belvárosban. A különleges, hangulatos séta 21 órakor
indul, melynek során Székesfehérvár történelmét, titkait ismerhetik meg a résztvevők.

Az egy-másfél órás sétán idegenvezető kalauzolja a résztvevőket, kü-

Természetjárás
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lönleges történeteivel életre keltve a
régi korokat, és megmutatva, hogy
mit őriz ezekből az ősi koronázóváros.
A túra a Tourinform Iroda elől (Városház tér, Hiemer -ház) indul. Az
érdeklődőktől előzetes regisztrációt
kérnek.

13

Az Újpesttel játszik felkészülési meccset a Vidi
A HETILAP

Sport
Augusztus 8-án, szombaton 10 órakor felkészülési meccset játszik a MOL Fehérvár az Újpesttel.

A találkozóra a Vidi-szurkolóknak
valamint az újpesti drukkereknek is
ingyenes a belépés.

A fehérvári szimpatizánsok a
MOL Aréna Sóstó C2, C3 és
C4 szektoraiban foglalhatnak
helyet, ahová az V-ös kapun
keresztül lehet bejutni, amely
szombat reggel 9.30-tól lesz
nyitva.

Kisvonattal Sóstóra

Augusztus 8-án, szombaton 17 órakor indul a Tourinform Iroda elől a kisvonat Sóstóra. Városnézéssel egybekötött ökotúrát, kilátólátogatást és sok
játékot tartogat a kirándulás.

A nyárutó virágai – Herbarius túra indul Nadapra
Botanika

MEGNYITOTTUNK!
ACÉLKERESKEDELMI KF T.

Nyitvatartásunk:
H-P. 7:00 – 16:00
Szo.: 7:00-12:00,
de igény esetén bármikor
állok rendelkezésére.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, MÁRTÍROK ÚTJA 3.
Tel.: +36 30 920 7012 • kolosaervinacel@gmail.com

Augusztus 9-én, vasárnap fél tíztől
Nadapra látogat a Herbarius túra.
Megközelítés egyénileg, autóval
lehetséges, a találkozó Nadapon, a
focipálya melletti parkolóban lesz. A
túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő lesz. A résztvevők-

nek célszerű vágóeszközt, innivalót,
papírzacskót vinni. A tervezhetőség
érdekében előzetes bejelentkezés
szükséges e-mailben vagy telefonon:
• krizsany.anna@szikm.hu, 70 338 6173
• lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Zen meditálás kezdőknek is
Meditáció
Augusztus 10-én, hétfőn 17.15-kor nyilvános
zen meditációt tart a One Drop Közösség tanító
vezetésével a Kertalja Origóban.

Szaladják ‚Taikyo’ István, a One
Drop Zen nemzetközi szervezet
tanítója, a japán Shodo Harada
Roshi mester tanítványa tart 2x25
perces meditációt, közben 5 perces

szünettel, aztán egy félórás tanítással, beszélgetéssel zárul az este.
A meditáció pontosan kezdődik,
de a szünetekben is lehet csatlakozni, ha nem érne valaki oda kezdésre. A résztvevőknek meditációs
ülőpárnát és alátétet biztosítanak.
Az első alkalom ingyenes. Mindenkit – kezdőket is – szeretettel
várnak!

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

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

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153
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Folytatódik az avar kori temető feltárása Csákberény-Orondpusztán
A HETILAP

Látrányi Viktória

A feltáráson augusztus nyolcadikáig dolgoznak a régészek és az önkéntesek

már olvasható. Amit kiemelhetünk
már most, hogy meglepően magas a
gyereksírok száma a temetőnek ezen

Fotó: Látrányi Viktória

Az idei ásatás során a tervek
szerint harmincöt sírt szeretnének feltárni a régészek a mintegy
háromszázhetven négyzetméteres
régészeti szelvény területén. A közösségi régészeti program keretében rengeteg önkéntes csatlakozott
a feltáráshoz, de a településről is
érkeztek érdeklődők, sőt a szomszédos táborból is voltak gyerekcsoportok látogatóban az ásatás
helyszínén.
Szücsi Frigyes, a Szent István
Király Múzeum ásatásvezető
régésze mondta el a legfontosabb
információkat a helyszínről: „Tavaly
egy közép avar kori részletet tártunk
fel e temetőből, ami a hetedik század
második feléből származik. Idén egy
kicsit korábbi korszakot remélünk.
Azért tudjuk ezt ilyen pontosan,
mert rendelkezésünkre áll egy légi
fotó, amely alapján tudjuk, hogy hol
helyezkednek el a sírok.” – fogalma-

Fotó: Simon Erika

Másfél hete kezdték a munkát CsákberényOrondpusztán a Szent István Király Múzeum
szakemberei. Az idei évben is csatlakoztak
önkéntesek az ásatáshoz a közösségi régészeti
program keretében. Ezerkétszáz sír sejthető a
területen, melyek közül kicsivel több mint ötszázat tártak fel az idők során. A nyolc évtized
után folytatott ásatás számos izgalmas leletet
és eredményt hozhat.

magyarázata, hogy nem tartotta értékesnek a sírnak azt az anyagát, amit a
kutatóárokba eső részen feltárt, a sír
többi részét így nem bontotta ki. Mi
ezeket is kibontjuk, meg valószínűleg
rábontunk a kutatóárkokra is.” – mondta el a kutatási
módszerekről Szücsi Frigyes.
Az ezerháromszáz éves avar kori
temető területén később a legendás régészprofesszor, László Gyula
folytatta a munkát, ami számos
eredményt hozott: „Érdekes adaléka
az ásatás történetének, hogy amikor
László Gyula fiatalon átvette az ásatás vezetését 1938-ban, a kutatóárkok
közötti területen is kutatott – amit az
akkori múzeum feltártnak tekintett –
és talált egy érintetlen lovassírt is. Ebből komoly konfliktusa lett a múzeum
vezetésével, fel is jelentették emiatt.
Visszatekintve a múltba, László Gyula
volt az, aki a kor színvonalán álló
ásatási módszertant hozott ezekre
a feltárásokra. Azért is fontos, amit

csinálunk, mert még László Gyula
módszereihez képest is sokkal több információt tudunk kinyerni a mai technológiának és a rendelkezésünkre álló
többlettudásnak köszönhetően, ami az
elmúlt nyolcvan év feltárásainak köszönhetően felhalmozódott.” – árulta
el az ásatásvezető, hozzátéve, hogy
település is tartozik a temetőhöz,
ami fél-egy kilométer sugarú körben helyezkedhet el, de eddig még
nem akadtak a nyomára.
Különleges leletként egy avar kori
germán, női temetkezés nyomaira
bukkantak: germán viseletben
temettek el egy valószínűleg fiatal
nőt. Ebből a sírból került elő egy
vádlikötő garnitúra szíjazatra
utaló csattal és veretekkel valamint egy keresztdíszítéssel ellátott
korongfibula. A kereszt alakú
díszítés különleges a hatodik-hetedik századi környezetben, s
keresztény közösség létezésére
utaló jel.

zott a régész. Szücsi Frigyes ezzel
kapcsolatban kifejtette, hogy így a
csákberény-orondpusztai temetőben valóban teljes pontossággal
behatárolható a még feltáratlan
terület. Otto Braasch német légi
régész felvételein látványosan kirajzolódnak a még feltáratlan sírok,
hiszen a növényzet színe ezeken
a területeken teljesen eltérő. A
térinformatikusok ezt jelölték a
térképen is.
„Van még egy célunk, hogy a harmincas évek ásatásainak a területét elérjük, ezzel gyakorlatilag hitelesítsük azt
az ásatást illetve arról plusz információkat szerezzünk, hogy kiegészítsük azt
a tudásunkat, ami egy vaskos publikációban német és magyar nyelven

a részén. Itt is vannak sírépítmények,
mint a tavalyi területen. Ezek cölöpszerkezetes sírok, ami azt jelenti, hogy
cölöpök tartottak valamilyen deszkafedelet, alattuk nagy valószínűséggel
még koporsót is használtak.” – tette
hozzá Szücsi Frigyes.
A kutatóárkok kapcsán az ásatás
történetéről is izgalmas részleteket ismerhettünk meg a helyszínen. Ezeket a kutatóárkokat
annak idején Lencsés József múzeumi altiszt húzatta, ő vezette az
ásatást: „Láthatjuk, hogy nem szisztematikus kutatást végeztek. Vannak
olyan érintetlen sírfoltok, amiken
keresztülmegy a kutatóárok, de látszik, hogy a sírnak a további részébe
nem bontottak bele. Ennek az lehet a

Fotó: Simon Erika

Egy bolygatott sírban mutatja a ló és a lovas földi maradványait Szücsi Frigyes ásatásvezető

Harmincöt sírt szeretnének feltárni a mostani ásatáson. Az már kiderült, hogy meglepően
magas a gyereksírok száma az avar kori temető ezen részén.

Közéleti hetilap
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Mindenkiért, senki ellen!
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Vakler Lajos

Múlt évben beszélgettünk arról, hogy Finnországban jártál
a Finnországi Magyarok Szövetsége meghívására. Annak az
északi országnak a vendége voltál, ahol 1952-ben az olimpián hazánk tizenhat arany, tíz ezüst és tizenhat bronzérmet
szerzett. Ez minden idők legjobb eredménye. Ott született
a kezdeményezés, hogy a stadion parkjában egy emlékmű
őrizze olimpikonjaink felejthetetlen sikersorozatát.
Így van, ezután kezdték el lapozgatni a térképet
világszerte, hogy hol van Magyarország. Nyert az
Aranycsapat, amely 1950-től 54-ig nem talált legyőzőre. Nagyszerűen szerepeltek a tornászaink, az úszók,
az ökölvívók, a birkózók, a vízilabdások, az atléták
egyaránt. Papp László, Keleti Ágnes, Gerevich Aladár,
Csermák József, Kárpáti György nevét minden sportkedvelő fújja.
Amikor felkaroltátok az Aranycsapat Alapítvánnyal
Helsinki történetét és a finnországi magyarok meghívására
elutaztál, már készen voltak a tervek, hogy miként lehet
emlékezetessé tenni a helsinki csodát?
A tavalyi év az Aranycsapat éve volt, és Úrkuti György
helsinki nagykövet is ott volt azokon az előadásokon,
amelyeket tartottam. Ott mondtam el neki, hogy
szeretnénk megemlékezni az olimpia történéseiről.
Kértem a segítségét, hogy nemzeti zarándokhelyet
csinálhassunk az olimpiai stadion parkjában. Hazatérve aztán sikerült megnyerni az ügynek Szijjártó Péter
külügyminisztert és Kásler Miklós miniszter urat is,
mellettük Szabó Tünde államtitkár és Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke is támogatásáról biztosított.

Fotók: Aranycsapat Alapítvány

Rövidesen megvalósul Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnökének
álma, hogy a helsinki Olimpiai Stadion parkjában egy emlékmű őrizze
olimpikonjaink felejthetetlen sikersorozatát.

A Helsinki Olimpia csodálatos pillanatait idézi meg az emlékmű

Az olimpiák történetérnek arany lapjaira kívánkozik 1952.

Miként folytatódott a terv megvalósítása?
Megnéztük, hogy hol lehetne elhelyezni az emlékművet, mert szándékaink szerint Melocco Miklós szobrán
helyet kaphat minden olimpikon neve, aki érmet
szerzett, és az edzőik illetve a szövetségi kapitányok
nevének is ott a helye. Időközben Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is megküldtük a tervet, aki szintén

támogatásáról biztosított. Most ott tartunk, hogy
meghatároztuk a szobor helyét, ami egyébként ötvenöt
tonnát nyom és süttői márványból készül. Melocco
Miklós egy könyvet álmodott meg, amit lapozni lehet.
Összesen kétszázhat név szerepel majd a könyv lapjain. Most már bizonyosan megcsináljuk, ragaszkodva
jelmondatunkhoz: Mindenkiért, senki ellen!

Jól haladnak a felkészüléssel
Kaiser Tamás
Nem szokványos, hogy augusztus elején
azt lehet mondani, hogy két hónapja készül
együtt az Alba Fehérvár KC, idén azonban
a pandémiás helyzet miatt semmi meglepő
nincs ebben. Ahogy az sem volt szokványos
a korábbi években, hogy a fehérváriak
simán verjék az Érd együttesét – szerdán ez
mégis sikerült. Ehhez azonban semmi köze
a koronavírusnak: az érdi csapat alaposan
átalakult és meggyengült. Ez azonban
semmit sem von le a szintén átalakult, tovább fiatalított fehérvári csapat sikeréből,
hiszen Afentáler Sáráék magabiztosan,
27-21 arányban győzték le a Pest megyei
csapatot.

„Pörgős meccs volt, és mivel a héten
csak két edzésünk volt, a múlt héten

pedig pihentünk, elég furcsa volt
beleállni egy mérkőzésbe. Ezzel
együtt teljesítettük, amit az edző
kért tőlünk, és jó tempóban kézilabdáztunk. Nagyon örülök, hogy
nyertünk az Érd ellen!” – értékelt
a súlyos sérülésből visszatérő
Afentáler, aki szerint nemcsak ő,
de a csapat is egyre jobb formába kerül. Az átlövő abban bízik,
hogy egy hajtós, gyorsan játszó
csapatot láthat majd a közönség
az ősszel.
Az Alba Fehérvár legközelebb
pénteken, Mosonmagyaróváron
lép pályára, míg jövő kedden
már a szurkolók is láthatják a
csapatot: akkor ismét az Érd lesz
az ellenfél, a meccs után pedig
szurkolói ankétot tart a klub.

A cél az Extraliga!
Németh Krisztián
A legmagasabb osztályba szeretne feljutni
a MÁV Előre Bericap női röplabdaegyüttese.
Farkas Mihály csapata hétfőn kezdte meg
a felkészülést a nyolc hét múlva kezdődő
szezonra.

Szabadtéren, a Felsővárosi iskola
strandröplabdapályáján kezdte a
felkészülést a csapat az új idényre. A szakadó eső sem vette el a
lányok kedvét, hiszen komoly célt
fogalmaztak meg: megnyerni az
NB I-et és feljutni az Extraligába.
Továbbra is építenek a fiatalokra,
de több tapasztalt játékost is igazoltak. A két légiós mellett komoly

magyar nevek is érkeztek, így
például az Újpesttől átigazolt Ancsin Kitti, a Magyar Kupa-győztes,
magyar bajnoki ezüst- és bronzérmes feladó.
„Hamarosan Gödre vonulunk edzőtáborba, majd augusztus 29-én az Érddel
és a Veszprémmel játszunk felkészülési mérkőzést.” – tájékoztatott Farkas
Mihály vezetőedző. – „Szeptember
12-13-án a saját rendezésű tornánkon
két extraligás csapattal, a DVTK-val és
az MTK-val is megmérkőzünk, majd
egy gödöllői tornán zárjuk a felkészülést.”
A csapat szeptember 26-án itthon
kezdi a bajnokságot a Debrecen
ellen.

Vakler Lajos
A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás is
megszenvedi a koronavírus okozta válságot.
A finanszírozás eddigi formája helyett új
elvek mentén kell újjáépíteni a sportágat.

A koronavírus-járvány alaposan
rányomta a bélyegét a sportgazdaságra is. A futballvilág
szereplői nagy dilemma előtt
állnak, de nem lehet kétséges,
hogy a kluboknak, a játékosoknak is alkalmazkodniuk kell a
globális válság okozta helyzethez – hangsúlyozta a Fehérvár
Televízióban András Krisztina

sportközgazdász. Úgy fogalmazott, hogy mivel a játékospiac
is megváltozott, az elszabadult
fizetéseket és a játékosok árait a
jövőben optimalizálni kell. Erre
jelenleg egy eszközt lát, az amerikai franchise-rendszerek gyakorlatának átültetését az európai
gyakorlatba.
András Krisztina úgy véli, hogy a
sportfinanszírozás jelenlegi formája is átalakulhat: a TAO-rendszer megmaradása mellett a
klubok abban érdekeltek, hogy
kihasználva a marketingben rejlő
lehetőségeket minél több szurkolót csábítsanak a stadionokba.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Koronavírus és labdarúgás

Strandröplabdával hangoltak a lányok a teremszezonra
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A HETILAP

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2020. 8. 8. SZOMBAT

2020. 8. 9. VASárnAp

2020. 8. 10. Hétfő

2020. 8. 11. Kedd

2020. 8. 12. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mód Ákos
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
– ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mód
Ákos fogorvos, téma: a
fogászatii beavatkozások
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Családban maradva 1.
rész- Ami van, annak
szabad lennie – ismétlés
13:55 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász 1. rész,
téma: sport a koromavírusjárvány tükrében
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:35 A rock bűvöletében – koncert
20:05 Miklósa Erika és a
Bon Bon koncertje
20:55 Hírek – ismétlés
21:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Mezőszentgyörgyi Dávid
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
ZoltánVendég: PeresztegiNagy Ákos kosárlabdaedző
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mód
Gergely mentőtechnikus
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Családőrzők – 7.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – 4.
rész – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász 2. rész,
téma: sport a koromavírusjárvány tükrében
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 A XXI. . Nemzetközi
Néptáncfesztivál nyitógálája
21:35 A hét hírei – ismétlés
21:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése

00:00 Híradó – benne minden
egész órakor A hét
hírei ismétlése
11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina,
sportközgazdász 2. rész,
téma: sport a koronavírusjárvány tükrében
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
16:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Wilcsek Róbert
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Wilcsek Róbert
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
– ismétlés
21:00 Székesfehérvári királyi
napok 2015 – Zichykoncertek 1-2. rész
21:55 Híradó
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Wilcsek Róbert
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
– ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Péter, az évad színésze
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Péter, az évad színésze
19:45 Paletta kulurális magazin
Érdekes beszélgetések,
színes összeállítások – a
kultúra íze hétről hétre
20:20 Paletta Extra
20:55 Hírek – ismétlés
21:00 Honvéd7 – ismétlés
21:30 Liturgikus királylegenda –
Koronázási Szertartásjáték
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Péter, az évad színésze
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
16:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – 8. rész
17:50 Hírek
17:55 Családban maradva 2.
rész – Mindennapi döntés
18:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – 8.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Családban maradva
2. rész – Mindennapi
döntés – ismétlés
20:20 Corvinus beetető – Cloud9+
21:25 Híradó – ismétlés
21:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2020. 8. 13. CSüTörTöK

2020. 8. 14. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

minden egész órakor

minden egész órakor

a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők - 8.
rész – ismétlés
11:30 Családban maradva
2. rész – Mindennapi
döntés – ismétlés
11:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:45 Seuso – Rejtélyek
nyomában 6. rész
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek

a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Heti hírmagazin – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából

17:55 Heti hírmagazin

17:00 Híradó

18:25 Próbaterem – könnyűzenei

17:20 Agrárinfó

magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés

17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?

19:50 Hírek – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Heti hírmagazin – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Pálosfalvi Brúnó – élni
a bátrak életét
21:30 Híradó – ismétlés
21:50 Képes hírek – benne

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu?
21:00 Az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar kick-off koncertje

minden egész órakor

23:05 Híradó – ismétlés

a Híradó ismétlése

23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 8. 20:05 Miklósa Erika és a Bon Bon együttes koncertje

