
A  H E T I L A P

Hangolódás a Királyi 
Napokra

Rigó Jancsi kalandjai

Közéleti hetilap 2018.08.09.
FEHÉRVÁR

Fontos gól Malmőben Hová utaznak idén 
a fehérváriak?

A kincsesbányai 
Hattori Hanzó
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Elkezdődött az útfelújítás a Lövöldén

A házak előtti járdákat is felújítják

Bácskai GerGely

látrányi Viktória

Az elmúlt két évben a Horvát István-lakó-
telepen újult meg minden út és járda a 4. 
számú önkormányzati választókerületben, a 
vasútvidéken. A munka idén a Deák Ferenc 
utcában folytatódik, itt három ütemben újítják 
fel a belső utakat a lakótelepen. A munka 
elkezdődött, és a kivitelező azon dolgozik, hogy 
mielőbb befejeződjön a felújítás első üteme.

A Salétrom utcában és a Horvát 
István-lakótelepen már az elmúlt 
időszakban megtörtént az útburko-
lat felújítása. A 4. számú választó-
körzetben ezek a munkafolyamatok 
most a Lövölde utca és a Deák 
Ferenc utca által határolt területen 
folytatódnak. A három részben 
tervezett kivitelezés első ütemének 
helyszíni bejárásán Molnár Tamás, 
a körzet önkormányzati képviselője 
elmondta, hogy a házak közötti 
útburkolat már régi és elhasznált: 
„Mivel nagyon nagy területről van szó 
és a parkolók is megújulnak, így a kivi-
telezővel és a Városgondnoksággal kö-
zösen azt a döntést hoztuk, hogy három 
ütemre bontjuk a felújítást. A szakaszos 
lezárásokkal át tudjuk csoportosítani a 
környékbeli autók parkolását az egyes 
ütemek között.”  
Az első ütemben már a szegélyezés-
nél tartanak a munkafolyamatok, 
amire azért volt szükség, hogy 
a vízmegállásokat meg lehessen 
szüntetni – mondta Lángi Judit, a 

Ahogy Bohumil Hrabal novellájában, a Hóvirág- 
ünnepben, városunkban is egyre több gondot 
okoznak a nem kívánatos helyekre beköltöző 
méhek, darazsak. Előbbiek befogásához, utób-
biak irtásához tanácsos szakember segítségét 
kérni!

Antal István méhészmestert 
rendszeresen riasztják darázsfész-
kek miatt. Úgy látja, gyakoribb az 
invázió, az enyhe tél pedig szintén 
ennek kedvezett: „Az okozza a legna-
gyobb problémát, hogy ahogy telik az 
idő, a darázscsaládok egyre erősebbek 
lesznek, növekszik a népességük, ezért 
egyre nagyobb területet védenek le, 
amit sajátjuknak tekintenek.”
Már most vannak ötven centiméter 
átmérőjű darázsfészkek. A dara-
zsak, ha veszélyben érzik magukat, 
csapatostul támadnak. Ilyenkor a 
legveszélyesebbek. 
A katasztrófavédelem elsősorban 
azt ajánlja, hogy mindenki az Or-
szágos Méhészeti Egyesület honlap-
ját keresse fel, ha problémája akad 
a lakótérbe, élettérbe beköltöző 
darazsakkal, méhekkel. Itt megta-
lálható azoknak a méhészeknek az 
aktualizált listája, akik vállalnak 
méhrajbefogást, darázsirtást. Vá-
rosunkban ez ügyben a Fehérvári 
Önkéntes Tűzoltóegyesületet is 
lehet hívni!

„De szép is lenne itt 
az élet...”
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Az útépítés a Városgondnokság Út-Híd 2017-2019. programja keretében valósul 
meg. Az első ütem mintegy hetvenmillió forintból készül el, ami tartalmazza negy-
vennégy fedlap és tizenhat víznyelő cseréjét, ötszáz méteren a szegély kialakítását 
és kétezer-kétszáz négyzetméter aszfalt lebontását és a kopóréteg megújítását.

Megújult a Rákóczi utcai óvoda

A Rákóczi utcai óvoda felújítása mintegy négyszázmillió forint vissza nem térítendő TOP-támogatásban részesült

Gáspár péter

Közel négyszázmillió forintból kívül és belül 
is megújult a Rákóczi Utcai Óvoda épülete. Az 
intézmény kétszáztíz férőhellyel és hét cso-
porttal kezdi meg az új nevelési évet. Teljesen 
felújították az elektromos és fűtésrendszert, 
kicserélték valamennyi nyílászárót is. Az óvo-
dások szeptember harmadikán birtokba vehetik 
a megújult épületet.

Sor került a tető hő- és vízszigete-
lésére, a régi, rossz állapotú külső 
nyílászárók cseréjére, az épület 
homlokzatának hőszigetelésére 
valamint napelemek felszerelésére 
is. A felújítás során a villanyveze-
tékek és szerelvények cseréje, a 
fűtésrendszer korszerűsítése és a 
radiátorok cseréje is megtörtént. 
A belső terekben – ahol szükséges 
volt – a nyílászárók, a padlóburko-
lat cseréjére és festésére került sor, 
valamint a pályázati előírásoknak 
megfelelően elkészült az épület 
akadálymentesítése, lift kialakítá-
sával. Az épület bejáratánál külső 
rámpa készült, és a járda felújí-
tása is megtörtént. A játszóudvar 
területe megújult, új, háromtornyos 
kalandvárat is telepítettek. 
Horváth Miklósné, Viziváros ön-
kormányzati képviselője lapunk-
nak elmondta, hogy a gyerekek 
minőségi nevelést kapnak az 
óvodában, ahol a sajátos nevelési 
igényű gyerekeket is fogadják: 
„Ez az intézmény nemcsak arról volt 
híres, hogy zöld óvoda, hanem arról 
is, hogy befogadja a sajátos neve-
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Városgondnokság útüzemeltetési 
egységvezetője. Új aszfaltréteget 
kap az út, illetve felfestik a parko-

lást segítő szabályos parkolóhelye-
ket is. A járdák is megújulnak, új 
aszfalttal és felfestéssel.

lési igényű gyerekeket. A mostani 
beruházásban megvalósult akadály-
menesítés után az intézmény még 
jobban ki tudja majd szolgálni a kicsik 
szükségleteit, hiszen a rámpa, a lift 
és az akadálymentesített mosdó telepí-
tésével mozgássérült gyermekeket is 
tudnak majd fogadni. Jó helyre került 
a támogatás, a majd négyszázmillió 

forintos összeg!” Horváth Miklósné 
dicsérte a felújított épület gyerek-
barát kialakítását, és elismerően 
szólt az előző intézményvezető, 
Csík Gabriella munkájáról is, aki 
jó közösséget épített, pedagógiai 
munkájuk mellett kivették a ré-
szüket a felújítással járó járulékos 
munkákból is.

„Szeptember 3-án, amikor birtokba 
vesszük a gyerekekkel együtt az épületet 
és a megújult udvart, mindenki nagyon 
boldog lesz. Addig viszont a nevelőtestü-
letnek még nagyon sok dolga van, hiszen 
a csoportszobákat is fel kell díszítenünk 
a gyerekek fogadására!” – mondta a to-
vábbi feladatokról  Simonné Juhász 
Ágnes, az óvoda igazgatója.
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Egymilliárd dolláros startup fehérvári gyártással

A Székesfehérváron gyártott Form2-es 3D-nyomtató, ami meghódította az amerikai piacot

papp BriGitta

Hol legyen ingyen wifi a városban?Majdnem telt ház a strandon

A Fidelitas egy hónapon keresztül kérdezi meg a fehérváriakat, hol szeretnének ingyenes wifit

Naponta átlagosan ezerötszáz-ezerhatszáz vendég látogatja az idei szezonra megújult 
fehérvári strandot. A legforgalmasabb nap július huszonkilencedike, vasárnap volt, amikor 
összesen 2016 ember keresett felfrissülést a medencék mellett. Közülük 1092 volt felnőtt és 
924 diák vagy nyugdíjas. A hőségben meghosszabbított nyitvatartással este nyolcig várják a 
látogatókat!                                                                                                                                                  B. G.

Bukosza zita

Átlépte az egymilliárd dolláros érdekeltségi 
szintet egy tizenötmillió dolláros tőkebevonási 
kör után a városunkban is gyártó Formlabs. 
A cég termékfejlesztésért is felelős egyik 
tulajdonosának neve ismerősen csenghet a 
székesfehérváriaknak.

„Most zártunk egy újabb befektetési 
kört, ami „csak” tizenötmillió dollár 
volt, de így sikerült értékelésben 

A Fidelitas tartott sajtótájékoztatót augusztus 
8-án, szerdán délután. Az ifjúsági szervezet 
ezúttal a fehérvári ingyenes internet-hozzáférési 
pontok bővítését tűzte ki célul.

A szervezet célja az ifjúság érde-
keit képviselni és a legégetőbb 
problémákra megoldást találni. 
Most a városban működő ingye-
nes internet-hozzáférési pontok 
bővítéséért gyűjtenek aláírásokat.
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A 2011-ben startoló Formlabst MIT-n 
(Massachuset Institute of Technology, 
az USA leghíresebb műszaki egyeteme) 
végzett diákok alapították. Lakatos 
Dávid, aki a Sold nevű cégét szintén 
Bostonban indította el, majd eladta 
a Dropboxnak, később csatlakozott a 
céghez. 2013 végén korábbi iskola-
társa, Max Lobovsky hívására ment 
vissza Bostonba, az akkor huszonöt fős 
csapatban kezdett el dolgozni, azóta is 
Lobovsky-val együtt irányítja céget, 
és viszi a termékfejlesztést.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

kinőnünk magunkat: ezzel elértük az 
unikornis státuszt, azaz a cég értéke 
meghaladja az egymilliárd dollárt.” 
– nyilatkozta a forbes.hu-nak Laka-
tos Dávid, a startup termékfejlesz-
téséért is felelős egyik tulajdonosa. 
Lakatos Dávid neve ismerősen 
csenghet a székesfehérváriak-

nak, ugyanis a Videoton Holding 
kisebbségi tulajdonos-társügyve-
zetőjének, Lakatos Péternek a fia. 
Így aztán nem véletlen az sem, 
hogy a Form2 nevű 3D-s printerü-
ket három éve Székesfehérváron 
gyártják, és ezen nem is kívánnak 
változtatni.

A Form2-es a startup harmadikszé-
riás nyomtatója, és igazi sikersztori 
lett: világszerte nagyon népszerű, 
az úgynevezett SLA (műgyantás) 
nyomtatók közül ebből adták el a 
legtöbbet az Egyesült Államokban, 
és ezért is tudtak ilyen értékeltség 
mellett pénzt bevonni. A Formlabs 
azzal szakított nagyot, hogy a ko-
rábban 80-100 ezer dollárba kerülő, 
nagyon kevés cég által használt 
SLA nyomtatókat elérhetőbbé 
tették.
Az egyébként bostoni székhelyű 
Formlabs tavaly százmillió dolláros 
bevételt ért el, és mostanra közel 
ötszáz főt foglalkoztat. Van irodá-
juk Németországban, Japánban és 
Kínában. Céljuk, hogy Budapesten 
is nyissanak egyet.

„Azt szeretnénk, hogy a városban 
bővüljenek az ingyenes internet- 
hozzáférési pontok. Konkrétan 
meg szeretnénk kérdezni városunk 
polgáraitól azt, hogy melyek azok 
a helyek, területek, ahol szívesen 
látnának ingyenes wifi-hotspoto- 
kat. Egy hónapig, szeptember elejéig 
szeretnénk megkérdezni az embere-
ket, utána összesítjük a javaslatokat, 
és átadjuk polgármester úrnak.” 
– mondta a szervezet elnöke, 
Kozári Kristóf.
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Történelmi hangulat fényjátékkal és középkori forgataggal

Pénteken újraindul a varázslat: Székesfehérvár programkavalkáddal ünnepel. Részletekért érdemes a szekesfehervar.hu oldalt böngészni!

Most még így fest az épülő, kizárólag az ünnepélyes megnyitóra szánt színpad. Pénteken 
azonban itt már főszerephez a zene és a tánc jut, hiszen megkezdődik a Székesfehérvári 
Királyi Napok rendezvénysorozata. A szervezők már a nyitórendezvényre is színvonalas 
produkciókkal készülnek. Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai 
vezetője elárulta azt is, hogy a megnyitó a Mátyás és kora címet kapta. Nagyszabású 
produkcióra számíthatunk táncosok, zenészek, színészek és zászlóforgatók közreműkö-
désével. Meglepetést tartogat a nyitórendezvényen látható fényshow, és a Járásbíróság 
épületén idén újdonságként 3D-s architekturális épületvetítést nézhetünk meg az első 
este ünnepi rendezvényét követően és a hétvégén is. Augusztus 10-én emellett a Fő utca 
történelmi fényvetítése is elindul. Ezen az estén a Vox Mirabilis Kamarakórus, Szirtes Edina 
Mókus és zenésztársai, a középkori furulyaegyüttes, a Bandiera kardforgatók és a már jól 
ismert óriásbábok is megjelennek. A fellépők között vannak az Alba Regia Táncegyüttes 
tagjai is, valamint a Székesfehérvári Balettszínház művészei. A rendezvény idei díszven-
dége és egyben fővédnöke Aros János, Sárospatak polgármestere lesz, akivel városunk 
vezetője közösen nyitja meg a Királyi Napokat.

látrányi Viktória, ráBa Henrietta, scHéda szilVia

Néptáncosok, katonazenészek, különleges 
fényjátékok, a Dunántúl népi hagyo-
mányai, középkori hangulat lovagokkal, 
boszorkányokkal és királyi óriásbábokkal, 
Rossini remekműve és II. András koronázá-
sa a Nemzeti Emlékhelyen. Pénteken indul 
a tizenegy napos programkavalkád, a 
Királyi Napok.

Lüktetés, tradíció, történelem, 
hagyományok, tánc és zene 
minden mennyiségben. Ezek 
mind jelen lesznek a hamarosan 
startoló programon. Augusztus 
20-án Szent István királyra és a 
magyar államalapításra emlé-
kezünk. A napot Szent László 
király tette ünneppé: az ural-
kodó 1083-ban ekkor emeltette 
oltárra az államalapító király 
relikviáit a székesfehérvári 
koronázótemplomban. Ettől 
kezdve tiszteljük Istvánt szent-
ként, amit az 1222-es Aranybul-
la is megerősített, s a törvény 
azt is kimondta, hogy a Királyi 
Napokat Székesfehérváron kell 
megülni. Ezekhez a törvénylátó 
napokhoz fényes ünnepsé-
gek kapcsolódtak. Ilyenkor a 
királyi város zenével, tánccal, 
mulatsággal köszöntötte lakóit 
és vendégeit. Ezt a történelmi 
örökséget őrzi az augusztusi 
Székesfehérvári Királyi Napok 
rendezvénysorozata. 
„Ez az egy város az, amely ezt a 
fesztivált megrendezheti ebben az 
országban: az a történelem, amit 
megelevenítünk, az jelentős esemé-
nyeit tekintve Székesfehérvárhoz 
köthető. A Királyi Napok egyszerre 
szól a történelmünkről, értékeink-

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a a

rc
hí

v

Ké
p:

 Zs
id

ay
 Á

dá
m

Ké
p:

 Ta
r K

ár
ol

y

Augusztus 10. 20.20: A Székesfehérvári Királyi Napok Ünnepélyes Megnyitója

Augusztus 11. 19 óra: XXIII. Nemzetközi Néptáncfesztivál – nyitógála

Augusztus 14. 18 óra: Fogadalmi szentmise a Szent Imre-templomban

Augusztus 15. 20 óra: XXIII. Nemzetközi Néptáncfesztivál – zárógála

Augusztus 16. 16 óra: VI. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál

Augusztus 20. 19 óra: Táncra, magyar!

Épül a színpad a főtéren

Élő közvetítések a Fehérvár Televízióban

ről, hagyományainkról. Ugyanak-
kor szól a ma Fehérvárjáról is, és 
arról a gazdag kulturális életről, 

ami ezt a várost jellemzi.” – fogal-
mazott Cser-Palkovics András 
az eseménysorozat kapcsán. 
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„A Petite messe nem kis mise!”

A Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar már a héten ráhangolta a fehérváriakat villámkoncert-
jével a közelgő Királyi Napokra, és ízelítőt adott abból, mire számíthatunk augusztus 16-án a 
katonazenekari fesztiválon

A huszonharmadik Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválra Mexikóból, Indiából, Indonéziá-  
ból és Baskíriából érkeznek csoportok, mellettük Dél-Franciaország, Görögország, Bulgária és 
Csehország táncosai mutatják be népük hagyományait. A rendezvények között kiemelt szerepet 
kap a Musica Sacra hangverseny, a VI. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Találkozó 
és a Koronázási Szertartásjáték. A részletekről közösen tartottak tájékotatót a szervezők a 
Nemzeti Emlékhelyen.

A Koronázási Szertartásjátékban Szent Erzsébetet megformáló Osváth Judit az érdeklő-
dőket cipóval kínálta. Közben mindenkit arra buzdított, hogy lehetőségeinkhez mérten 
igyekezzünk a rászorulókon segíteni, ahogyan azt Szent Erzsébet is tette.

Együtt a csapat: Filippo Polinelli, Chiara Tirotta, Ács János, Sarah Tisba és Luciano Ganci

Vakler lajos 

Évről évre elsőrangú művészek közreműködésé-
vel csendülnek fel az egyházzene remekművei a 
koronázóbazilika romjai fölé emelt színpadon, 
különleges zenei, egyben spirituális élményt 
kínálva a hallgatóságnak. Az idei esztendőben 
kiváló olasz énekesek vendégfellépésével 
Gioachino Rossini csodálatos egyházzenei 
alkotása, a Petite messe solennelle (Kis ünnepi 
mise) hangzik el az egyesített kórusok és az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában, az 
olasz operazene világhírű szakértője, Ács János 
vezényletével. A karmester meghívására négy 
nagyszerű olasz szólista lép fel az augusztus 
12-i előadáson.

Luciano Ganci, a kiváló tenor 
immár a világ közvetlen élvonalába 
tartozik, akit a klasszikus zene ma-
gyar szerelmesei is megismerhettek 
magyarországi fellépésein: „Igazából 
nincs kedvenc szerepem, ahogy az em-
ber számára egyformán kedves az Atya 
és a Fiú is. Minden műben és szerepben 
megtalálom azt, amit szeretni tudok 
benne, keresem, és mindig rálelek arra, 
ami előrevisz engem, a társaimat és a 
közönséget is. Három-négy alkalommal 
is jártam Magyarországon. Először a 
miskolci operafesztiválon, majd kétszer 
felléptem a MÜPA-ban. Verdi és Luise 
Miller operáiban énekeltem. Talán nem 
vagyok szerénytelen, ha azt mondom, 
mindkettő hatalmas siker volt. A szé-
kesfehérvári fellépésnél nagyon fontos 
volt számomra Ács János személye, s 
emellett nagy kihívás, hogy Rossini Kis 
ünnepi miséjét még sohasem énekel-
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Szent Erzsébet kenyere

tem nagyzenekari változatban. Fontos 
tényező az is, hogy egy nagyszerű 
csapattal jöhettem Székesfehérvárra. Ez 
a Rossini-mű nagyon érdekes időszak-
ban született, amikor az egyházi és a 
színházi zene kezdett különválni, és ez 
hatással volt Rossini eszközrendszerére 
is, hiszen a szöveg színházi elemekkel 
dúsítva jelenik meg.”
Chiara Tirotta az olasz operaéneke-
sek kimeríthetetlen tárházának új 
csillaga. A mezzoszoprán a Sevillai 
borbély Rosinájának szerepében 
már bemutatkozott a milánói Scalá-
ban is: „A Scalában énekelni minden 

énekes számára nagy privilégium, 
hiszen ott léptek színpadra a legnagyob-
bak is az idők során. Sok tapasztalattal 
gazdagodtam, s örömmel mondhatom, a 
végén már úgy éreztem magam, mintha 
otthon lennék, annyira közvetlen lett 
az egész. Meglepődtem Ács János invi-
tálásán, de nagyon megörültem, hiszen 
istenhívő emberként vallom, hogy ez 
egy kivételes feladat. Nagy megtisz-
teltetés, hogy a magyar közönségnek 
is megmutathatom, ami a lelkemben 
lakozik. Rossini egy külön világ, renge-
teg művét énekeltem, és elmondhatom, 
hogy Rossini és Mozart művei teszik ki 

az életemet, az ünnepeket és a hétköz-
napokat.”
Sarah Tisba, a Verdi Konzervatóri-
umban végzett énekes rövidesen 
elfoglalhatja helyét a korszakos 
szopránok között: „Eddig még nem 
sok Rossini-művet énekeltem, csak a 
Stabat mater és a Petite messe solennel-
le szerepelt a repertoáromon, de ennek 
ellenére ugyanolyan központi helyet 
foglal el a szívemben, mint Verdi vagy 
Puccini. Ez a mű nagy kihívás számom-
ra. Bár elsőre rendkívül egyszerűnek 
tűnik, ugyanakkor látni kell, hogy egy 
komplex, kifinomult alkotásról van szó. 
Nagyon boldog vagyok, hogy ezzel a 
csapattal újra találkozhatunk Rossinivel 
és ezzel a csodálatos alkotással.”
Filippo Polinelli, a  harmincnégy 
éves bariton már bejárta a világot,  
most pedig Ács János meghívásá-
ra érkezett Fehérvárra: „Soha nem 
hittem volna, hogy egyszer eljutok 
eddig, hiszen nagyon későn találtunk 
egymásra a zenével. Gyermekkoromban 
el sem tudtam volna képzelni, hogy 
egyszer majd az operaszínpad lesz az 
otthonom, hiszen húszéves koromig 
egyáltalán nem énekeltem. Mindig 
álmodozó voltam, így most elmondha-
tom, hogy nagyon szerencsés vagyok. A 
címet ugyan nem tudom megváltoztat-
ni, de határozottan kijelenthetem, hogy 
a Petite messe nem kis mise! Ez egy 
monumentális mű minden tekintetben. 
Rossinit az első hangszerelés nagy 
sikere ösztönözte arra, hogy ebből egy 
nagyzenekaros, többhangszeres változa-
tot komponáljon.”

A Fehérvár Televízió Art Café 
Fehérvár című műsorának ven-
dége volt a polgármester, ahol 
arról is beszélt, hogy idén II. 
András király uralkodásához és 
korához kapcsolódik a program. 
A fesztivál meghívott vendég-
városa Sárospatak. Ez sem 
véletlen, hiszen a hagyományok 

szerint ez a város a király lányá-
nak, Szent Erzsébetnek a szüle-
tési helye. II. András uralkodása 
azért is izgalmas, hiszen közeleg 
a város alapításának 1050., az 
Aranybulla kibocsátásának 
pedig 800. évfordulója. Az idei 
események felvezetői lesznek a 
2022-es ünnepeknek.
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A fákat muszáj gallyazni!
Bácskai GerGely

Régen gallyazták már a fákat a légvezetékek 
alatt Székesfehérváron, ám mostanra a szol-
gáltató is jelezte a Városgondnokságnak, hogy 
nagyon megszaporodhatnak a közeljövőben 
az üzemzavarok, így mindenki biztonságának 
érdekében elkerülhetetlen a gallyazás.

Székesfehérváron 344 kilométer 
légvezeték húzódik, és ez alatt mintegy 
tizenhatezer fa található a városi nyolc-
vanezres állományból. A vezetékek 
alá sokszor tipikusan magasra növő 
fajtákat telepítettek, mint a juhar, a dió, 
az akác vagy az eperfa. 
„A közép és kisfeszültségű vezetékekre 
vonatkozó jogszabály egyértelműen rögzí-
ti, hogy a biztonsági övezetbe tilos olyan 
növényt telepíteni, ami kifejlett állapotban 
meghaladja a négy métert.” – emelte ki 
Homoki László, a Városgondnokság 
parkfenntartási egységvezetője. – „A 
Városgondnokság rákényszerül arra, hogy 
a vonatkozó jogszabályt betartsa, hiszen 
az egy dolog, hogy szikrázik a vezeték, 
ha hozzáér a fa – amiről többször kap az 
E.ON és a Városgondnokság is bejelentést. 
Ennél nagyobb probléma az áramkima-
radás, de legrosszabb esetben baleset 
és súlyos áramütés is lehet a biztonsági 
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Arra kérik a fehérváriakat, hogy 
amennyiben a környezetükben 
vezetékbe növő fa van, azt jelentsék 
be a Városgondnokságnál (hiba@
varosgondnoksag.hu) vagy az E.ON 
ügyfélszolgálatán.

Új medencékkel és csúszdákkal vár a Városi Strand
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:
Gyermekmedence: 34 Co

Élménymedence: 32 Co

Kismedence: 28 Co

Nagymedence: 28 Co

Csúszdás medence: 30 Co

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.

A gallyazási munkát két ütemben végzik: először a kosaras autókból levágják a vezetékekhez nyúló ágakat, majd a második ütemben szállítják el 
a nyesedéket a közterületről

távolság be nem tartásából, hiszen a fa 
vezeti az áramot.”
„Augusztus végén és szeptemberben az 
egész városban végig kell gallyazni a Város-
gondnokságnak a vezetékek alatti fákat, ami 
sajnos drasztikusnak tűnő beavatkozás lesz. 
Ez a munka most nem kertészeti vagy eszté-

tikai érdekeket képvisel, hanem a biztonsági 
övezetre vonatkozó jogszabály előírásait 
kell figyelembe vennünk és betartanunk. 
Tudjuk, hogy sokakat fájdalmasan fog ez 
érinteni, de mindannyiunk érdeke nemcsak 
a biztonság, de a zavartalan áramellátás is.” 
– hívta fel a figyelmet Homoki László.
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A mennyország barokk arca 

Ingre szállt angyalok

Szakrális tárgyak világi környezetben

Gáspár péter

Augusztus harmadikán, pénteken nyílt meg 
az a kiállítás, melyet a bazilika befejezésé-
nek kétszázötven éves évfordulója inspirált, 
és október 23-ig látható a Csók István 
Képtárban. A barokk mennyország című tárlat 
fő témája a bazilika barokk műkincsgyűjte-
ménye, de a sok kiváló minőségű műtárgy 
segítségével az egész korszak szellemiségét 
is felidézi.

A tárlat a klasszikus korszakokat 
bemutató, hagyományosan távol-
ságtartó kiállítások gyakorlatával 
szakítva a látogatókat a műtár-
gyak közvetlen közelébe engedi, 
és korszerű technikai eszközök 
segítségével közérthetően mutatja 
be azokat. A száznál több barokk 
festményt, szobrot, ötvöstárgyat 
és egyéb műtárgyat felvonul-
tató kiállítás egyúttal izgalmas 
fejtörőkkel, történeti-művészeti 
titkokkal várja a látogatókat, 
akik közelebb kerülnek a barokk 
kor varázslatos és távolinak tűnő 
világához.

Szakrális tárgyak világi térben

Köszöntőjében Smohay András, 
a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum igazgatója kiemelte, 
hogy a most nyíló, A barokk 
mennyország című kiállítás a 
Szent István Király Múzeum és 
a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeum eddigi legjelentősebb 
közös produkciója.
„A műtárgyak, melyek a nagyszabá-
sú belső felújítás miatt kikerültek a 
székesegyházból, kétszázötven éve 
nem változtatták a helyüket. Most a 
szakrális teret elhagyva megmutatják 
magukat másként. Megmutatják mo-
numentalitásukat, gondolatiságukat 
és a bennük rejlő kutatási lehetősé-
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geket is. A tárgyaknak a műtárgy 
funkciója erősödik fel, és kiállítássá 
szerveződve kultúrtörténeti összefüg-
gések sokasága bomlik ki belőlük, de 
ráirányítják a figyelmet a múzeumi 
munka lényegére is. A látogatók pedig 
beleláthatnak a műtárgyak restaurá-
lásának folyamatába is.” – emelte ki 
Nagy Veronika, a Szent István Ki-
rály Múzeum igazgatóhelyettese.

Modern formanyelv

„Mi, mai székesfehérváriak abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
az Ottokár püspök lelkében megjelenő 
barokk mennyország képe kötheti össze 
számunkra a világhírű római Il Gesú 
templomot és a Szent István király 
tiszteletére épült székesegyházunkat 
a barokk évében.”  – fogalmazott 

megnyitójában Spányi Antal megyés 
püspök.
Felidézte, hogy 2016. szeptember 
3-án a székesegyház felújított hom-
lokzatának átadási ünnepségét a bel-
ső felújítás mielőbbi megkezdésének 
reményében tartották meg. Elmond-
ta, hogy azóta a kormány támogatá-
sával az összes szükséges kutatási 
és tervezési feladatot elvégezték, és 
készen állnak a teljes belső helyreál-
lításra, melynek első lépése rendha-
gyó módon a most nyíló kiállítás.
„Nem túlzás történelmi lépésnek nevez-
ni, hogy Székesfehérvár önkormány-
zatának támogatásával a székesegyház 
barokk műtárgyaitól restaurálásuk előtt 
egy modern formanyelven kivitelezett 
kiállításon búcsúzunk el abban a re-
ményben, hogy néhány év múlva eredeti 
ragyogásukat visszanyerve köszönthet-
jük majd újra őket.”  – tette hozzá.
Cser-Palkovics András polgármester 
elmondta, hogy amikor az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázatot ösz-
szeállította Székesfehérvár, tema-
tikus éveket képzeltek el, melyet a 
pályázat kimenetelétől függetlenül 
szeretnének megvalósítani. Az első 
esztendő a barokkról szól, ennek 
kiemelkedő pillanata A barokk 
mennyország című kiállítás.

Leszámolás a sztereotípiákkal

Gaylhoffer-Kovács Gábor művészet-
történész, a kiállítás kurátora a tárlat 
kapcsán kiemelte, hogy az egész 
országot érdekli a Szent István-székes-
egyház múltja és jelene, de legfőkép-
pen jövője.
Hangsúlyozta, hogy több mint száz 
barokk műtárgyat adott kölcsön az 
egyházmegye: nemcsak a bazilika 
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Műsorajánló

Augusztus 16., csütörtök, 20.15 
Bazilika 250 címmel láthatják a Fehérvár 
Televízióban azt a filmet, mely a felújítás-
sal, a bazilika barokk kincseivel, titkokkal 
és rejtélyekkel foglalkozik. Bemutatjuk a 
most megnyílt tárlatot a kurátorok közre-
működésével, de a Szent István-székes-
egyház történetéről, a régészeti feltárá-
sokról is érdekességeket tudhatnak meg.A kiállítás a Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum eddigi legjelentősebb közös produkciója

A kiállításhoz száznál is több műtárgyat adott kölcsön az egyházmegye

A kiállítás attrakciói a bazilika hatalmas mellékoltárképei, melyeket – a freskókkal együtt – Johann Ignaz Cimbal készített
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oltárképeit, kegyképeit és szobrait, 
hanem minden olyan tárgyat az egy-
házmegyei múzeumból, levéltárból és 
kincstárból, melyek a bazilika barokk 
korszakához kötődnek.
Nagy Veronika művészettörténész, a 
kiállítás kurátora elmondta, hogy sze-
rettek volna szembenézni a barokk-
hoz kötődő sztereotípiákkal és cáfolni 
is azokat. Kiemelte, hogy a barokk 
műtárgyak a múzeumi közegben egye-
di figyelmet nyernek, művészi erejük 
teljében láthatók, így új kíváncsiságot 
gerjesztenek. Szólt arról is, hogy a 
XXI. század vizuális kultúrája és a 
barokk vizuális kultúrája sok tekin-
tetben hasonlít egymásra: túlfokozott 
vizualitás jellemzi, a cél azonban tel-
jesen más, hiszen a mai képi ingerek 
vásárlásra, fogyasztásra ösztönöznek, 
a földre földre tapasztják a gondo-
latot, míg a barokk vizualitás felfelé 
irányul, az örökkévalóságra figyel.

Az özvegyasszony utolsó fillérje

A kiállítás nagyszámú eredeti műtár-
gyon keresztül, értő magyarázatok-
kal vezet be a bazilika barokk kori 
történetébe: a templomért szenve-
délyesen prédikáló jezsuitáktól és a 
szegény özvegyasszony építkezésre 
felajánlott utolsó fillérétől kezd-

ve a királynő által adományozott, 
pazarlóan ékes főoltárig, a plébánia- 
templom felépülésétől a püspök-
ség megalapításáig. E történetnek 
mindvégig főszereplője volt maga 
a városi polgárság is, a templom 
orgonakarzata feletti felirat is ezt 
bizonyítja: „Székesfehérvár szenátusa 
és népe építette fel kegyeletből, a legha-
talmasabb, legjóságosabb Isten és Szent 
István, a magyarok első, apostoli királya 
tiszteletére, 1768.”
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Most minden ágykeret

KEDVEZMÉNNYEL!

Ahol hanyatt
dobod magad!

25%
WWW.MATRACDEPO.HU

Extrém terhelés: velünk maradt a hőség

A kánikulát sokan vízparton, strandokon vészelik át. A hétvégén szinte törölközőnyi hely sem 
maradt a Velencei-tó partján.

 Ne fürödjünk teli gyomorral! Étkezés után minimum egy órát várjunk!

 Kerüljük alkoholos állapotban vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt (kábító-
szer, gyógyszer) a fürdést!

 Ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe! Hűtsük le magunkat előtte, elsősorban az arc, a 
tarkó és a szív tájékát.

 Ismeretlen helyen soha ne ugorjunk a vízbe!

 Derékig érő víznél mélyebbre ne menjen az, aki nem tud úszni.  

 Vihar idején a fürdőzés életveszélyes! Figyeljünk a viharjelző rendszer jelzéseire!

A víz főleg akkor jön jól, amikor a hőségben például baleset vagy útfelújítás miatt hosszú 
kocsisorok alakulnak ki, és akár órákat kénytelenek egy helyben vesztegelni az autósok. 
Indulás előtt érdemes a tervezett útvonalról tájékozódni, hogy van-e torlódás az érintett 
szakaszon. A katasztrófavédelem szóvivője arra figyelmeztet, hogy semmilyen hajtó-
gázas spray ne maradjon a kocsikban, mert a forróságban ezek fokozottan tűzveszélyes 
anyagok. 
„A gépjárművekbe még véletlenül se zárjuk be gyermekünket, háziállatunkat, illetve 
felügyelet nélkül akkor se hagyjuk őket a zárt autóban, ha korábban az utasteret a 
légkondicionáló lehűtötte, ugyanis a tűző napsütésben az autók utastere perceken belül 
felforrósodik. Ha gépjárműben felejtett háziállatot, kisgyermeket látunk, haladéktalanul 
kérjünk segítséget a 112-es segélyhívószámon!” – hívta fel a figyelmet Szabó-Bisztricz 
Anett. 
A hőhullámok miatt az autósok gyakran türelmetlenek, és a sofőrök reakcióideje megnő. 
A szakemberek a hőségriadó idején fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.

látrányi Viktória, noVák rita, scHéda szilVia

Az időjósok szerint az idei nyár eddigi legforróbb 
hete a mostani. Péntekig jó eséllyel meghaladja 
a hőmérséklet az év eddigi maximumát, 36,6 
fokot, amit július 29-én Budakalászon mértek. Az 
még bizonytalan, hogy mikor, milyen értékekkel 
tetőzik a hőség, de legyünk óvatosak! A régóta 
tartó kánikula extrém terhelést jelent még az 
egészséges emberek szervezetének is.

Akik éppen nem nyaralásukat töltik, 
azok klimatizált helyiségekben, 
árnyékban próbálják átvészelni a 
forróságot. A legtöbben azonban 
a vízpartok közelében igyekeznek 
tölteni a legmelegebb napokat. A 
szakemberek azonban óva intenek, 
ugyanis a nagy hőségben – legyen 
szó egészséges vagy beteg ember-
ről – problémák adódhatnak, ezért 
ha tehetjük, inkább válasszuk a 
hűvösebb, árnyékosabb helyeket! 
Leginkább az idősek, a szív- és 
érrendszeri valamint súlyos beteg-
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Legyen nálunk víz!

Mit ne tegyünk?

ségben szenvedők és a kisgyermekek 
veszélyeztetettek. 

A hőség bőrünk és a szervezetünk 
számára is vészhelyzetet jelenthet. 
Az elmúlt napokban tikkasztó 
forróságot tapasztalhattunk. A 
leégés mellett hőgutát is kaphat az, 
aki huzamosabb ideig van a napon, 
de egyéb problémát is okozhat a 
meleg. Így tehát ebben az időszak-
ban 11 és 15 óra között érdemes 
hűvösebb, klimatizált helyen 
tartózkodni, de a folyadékbevitelt 
is érdemes megduplázni. 
„A hőségben az erek kitágulnak, és a 
szív fokozott munkavégzésre kényszerül. 
Az erek kitágulása a vérnyomás csök-
kenésével jár. A fokozott verejtékezés 
pedig  a vér besűrűsödését, ezáltal a vér-
rögképződés kockázatának növekedését 
eredményezi. A folyadékbevitel a nap 
minden szakában nagyon fontos. Aki 
kint tartózkodik, keressen árnyékot, a 
rendszeres gyógyszerszedők pedig min-
denképpen konzultáljanak orvosukkal, a 

meleg ugyanis a gyógyszerek hatását is 
módosíthatja.” – hívta fel a figyelmet 
Honos Anasztázia Éva háziorvos.
A vízimentők a Velencei-tó hat 
strandján látnak el szolgálatot, 
figyelnek a biztonságra. Schwanner 
Róbert is folyamatosan teljesít szol-
gálatot. A vízimentő arról is beszélt 
lapunknak, hogy a hatalmas káni-
kulában különösen aktuális kérdés 
a fürdőzés biztonsága: „Odafigyelünk 
azokra az emberekre, akik a parton lepi-
hentek, hiszen előfordulhat, hogy ami-
kor lefeküdtek, még árnyékban voltak, 
de időközben a tűző napra kerülhetnek. 
Igyekszünk őket felébreszteni, hiszen ez 
a bőr leégése mellett könnyen napszúrás-
hoz vezethet. A napszúrás kialakulásáért 
a nap sugárzása és a magas hőmérséklet 
együttesen felelős. A napszúrásnál 
észlelt tünetek mellett a tudatzavar, az 
eszméletvesztés vagy görcsroham hőguta 
kialakulására figyelmeztet.”

Meddig tart a hőség?

Azoknak, akik nehezen viselik a 
kánikulát, jó hír, hogy csak két-há-
rom napig állnak majd fenn ezek 
az extrém hőmérsékleti értékek. 
„Szerdától péntekig lesz igazi trópusi 
hőség sok napsütéssel, száraz idővel, 
húsz fok körüli hajnalokkal. Várhatóan 
péntek délután vagy este érkezhet egy 
gyengébb hidegfront, mely a hétvégére 
átmenetileg pár fokkal, harminc fok 
közelébe vetheti vissza a hőmérsékleti 
értékeket.” – nyilatkozta Bán Balázs. 
Az amatőr meteorológus arról is 
beszélt, hogy a jövő héten már 
tartósabban is visszaeshet a hő-
mérséklet, akár harminc fok alatti 
maximumok is lehetnek. Addig 
is fontos, hogy gondoskodjunk a 
megfelelő védelemről és a folyama-
tos folyadékpótlásról!
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„Harminc év után is izgulok még néha!”

A Vörösmarty Rádió stúdiójában

Kislányként nem hitte volna, hogy rádióban 
és televízióban fog dolgozni

Sasvári Csilla harminc éve dolgozik a médiában

Sasvári Csilla és Horváth Miklós az FMR rádió hatnapos kísérleti adásán dolgozik

koVács V. orsolya

Sasvári Csillát, a Vörösmarty Rádió műsor- 
vezetőjét harminc éve ismerhetik a hallgatók és 
a tévénézők Fehérváron és környékén. A jubileum 
kapcsán nosztalgiáztunk egy kicsit a műsorveze-
tővel, aki azt is elmesélte, mit szólnak a kisunokái 
ahhoz, hogy a nagymama a rádióban beszélget.

Kislányként volt benned szereplési vágy? 
Mennyire voltál cserfes?
Soha nem akartam sem tévés néni, 
sem rádiós néni lenni. Sőt mi több, 
rettenetesen lámpalázas gyerkőc 
voltam. Jó tanulóként a vidéki iskolai 
ünnepségeken ki kellett állnom verset 
mondani, énekelni. Nem volt gond 
megtanulni ezeket, de borzasztóan 
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izgultam. Egy súlyproblémával küzdő 
gyerek eleve gátlásos. Mindig megol-
dottam ezeket a feladatokat, de nem 
terveztem, hogy ez lesz a hivatásom. 
A szakmámba mindig úgy sodort az 
élet beljebb és beljebb. Zenét is tanul-
tam, a tinédzser éveim jó részét pedig 
a sport töltötte ki. Egy zárt burokban 
éltem, edzőtáborok és versenyek kö-
zött. Az edzések pedig nem a beszél-
getésről szóltak. Olyannyira zavarban 
voltam, hogy nagyobb társaságban 
nem is nagyon szólaltam meg. Ha 
hiszed, ha nem, a mai napig előfor-
dul, hogy lámpalázas vagyok, ha meg 
kell szólalni. Találkoztam gimnáziumi 
osztálytársammal jó tíz évvel ezelőtt, 
aki azt kérdezte: ugye nem te vagy az 
a Sasvári Csilla a rádióban...
Tulajdonképpen a rádióstúdió is egy 
meghitt burok.
Igen, de nagyon sokat dolgoztam 

mint műsorvezető színpadon is, kö-
zönség előtt. Az is működött. Ebben 
benne volt egy nagy önbizalomváltás 
is: a gátlásos kislányból huszonöt-hu-
szonhat éves koromra lefogytam, 
nagyon megváltozott a külsőm, ami 
hozott egy új belsőt. És ekkor jött a 
lehetőség, hogy akarok-e egy épülő 
tévé munkatársa lenni. Valamelyest 
szurkolok minden megszólalásomért 
még harminc év után is. De talán ab-
ban rejlik a titok, hogy számomra ez 
nemcsak munka, hanem szerelem. 
Mit szeretsz benne a legjobban? 
Ha érzem, hogy jót teszek az embe-
rekkel. A színpadról közvetlenül is 
láthatom az arcukon az örömöt. A rá-
dióban is teszem a dolgom, és közben 
mindig eszembe jut – mondjuk egy 
vasárnap délelőtti műsorban – hogy 
aki hallgat, az azért teszi, mert neki 
ez jó. Lehet, hogy könnyebben főz, 
vagy könnyebben takarít közben. 
Érzékeled a visszajelzésekből, hogy csa-
ládtagnak tekintenek a hallgatók? 
Amikor a karácsonyi időszakban a 
látványstúdió előtt toporog egy idős 
házaspár, és a kezembe nyomnak egy 
tábla csokit azzal a szöveggel, hogy 
„Karácsonykor a szeretteinket meg-
ajándékozzuk. Nincs sok pénzünk, 
de egy apróságot mindenképpen adni 
szeretnénk. Hiszen ott él a kony-
hánkban, a hűtőszekrény tetején, 
és nagyon szeretjük!”, persze, hogy 
könnybe lábad a szemem! Egy nyári 
rendezvényen egy idősebb, sötétkék 
kosztümös, katonásan fegyelmezett 
hölgy lépett hozzám. Határozottam 
kezet nyújtott: „Muszáj volt idejön-
nöm a kedvenc rádiómat megnézni! 
Nagyon boldoggá tesz, hogy az én 
Csillámmal kezet foghatok! Viszontlá-
tásra!” Szóval vannak csodálatos visz-
szajelzések. Nyilván sokkal kevesebb, 
mint egy színházban egy színésznek, 
aki minden előadás után megkapja a 
maga tapsát.
Milyen témák a szívügyeid?
Az életmód, a család és amit a leg-
többen tudnak rólam: a házi kedven-
cekkel való törődés a szívem csücske. 
Az az igazság, hogy visszagondolva 
mindig az volt a kedvencem, amivel 
éppen foglalkoztam. Nem mondom, 
hogy nem volt kihívás a targoncák 
gázüzeművé történő átalakításáról 
riportot készíteni, de az is jó volt! 
Szerettem kereskedelmi riportokat is 
készíteni korábban, abban pedig az 
volt az öröm, hogy a megrendelőnek 
sikerült azt adni, amit elképzelt. Hogy 
az, aki fizetett azért, hogy a rádióban 
megszólalhasson, utána csupa pozitív 
kritikát kapjon. Egy időben a felada-
taimnak köszönhetően az autókeres-
kedők között éltem a mindennapjai-
mat riporterként – minden szalonban 
volt olyan autó, amibe beleszerettem! 
Imádtam róluk beszélni!
Ha már a család szóba került: unokáid 
mennyit érzékelnek abból, hogy a mama 
a rádióban beszél?
Nem sokat. Nagyon picik még, a 
legkisebb másfél éves. A hatéves már 
tisztában van vele, hogy mamának 
mi a foglalkozása. De ahogy a fiamat 
sem hozta ez lázba kiskorában, úgy a 
mai gyerekeket sem. Számukra ez így 
természetes. A fiamnál a legnagyobb 
sztori talán az volt, amikor jött haza 
a kollégiumból, és a vasútállomá-

son a haverjai azzal fogadták, hogy 
anyád rappelt a rádióban! Mikrofon 
nélkül ugyanolyan vagyok, mint más 
nagymama. Vagyis nem teljesen, mert 
sokkal kevesebbet látnak. Az újrahá-
zasodásoknak köszönhetően az én 
unokáimnak három nagymamája van. 
Bár én lakom legközelebb, két utcával 
odébb, mint ők, de engem látnak a 
legritkábban.

A munkában eltöltött évtizedeid alatt 
sokat változtak a körülmények és a tech-
nika. Nehéz volt megszokni?
Régebben keveset voltam a technika 
közelében. A szalagos magnóknál az 
volt a feladatom, hogy ragasztócsíko-
kat vágjak a hangmérnöknek, aki eze-
ket a hatalmas nagy szalagtekercseket 
vágta, merthogy mi még így kezdtük. 
Emlékszem arra a történetre, amikor 
éjszaka csináltuk a másnapi műsort, 
és hajnal háromkor az az óriási szalag 
szétesett, leesett a hangmérnök kezé-
ből. Reggelig tekergettük vissza, hogy 
adásba tudjunk menni. Nem tudom, 
hogy az volt-e nehezebb vagy most 
küzdeni az informatikával. Később, 
egy kereskedelmi rádióban, ha külső 
helyszínen dolgoztam, vittem egy 
keverőpultot, egy kis telefon-ösz-

szeköttetést, és nagyjából felhasz-
nálói szinten tudtam működtetni. 
2013 februárjában itt, a Vörösmarty 
Rádióban találkoztam először azzal, 
hogy egyedül keverjem a műsort. Itt 
tanultam meg a keverőpultot kezelni, 
három monitort követni egyszerre. 
Rájöttem, hogy nagyon jó ez, mert így 
a magam ura vagyok.
Hogy telik a napod, amikor nem dolgozol?

Szeretek otthon lenni, keveset járok 
társaságba. Azt szoktam mondani, 
hogy én egyébként is egész nap 
beszélgetek. Otthon vár bennünket 
három kiskutya, akik minden bút 
és bánatot feledtetnek azonnal, és 
teljes figyelmet kérnek. Rádiót sem 
hallgatok otthon, mert rögtön szak-
mai füllel kezdem figyelni az adáso-
kat. A férjem viszont igen. Úgyhogy 
ha ő otthon van, és én később 
megyek haza, akkor végigjárom a 
kertet, a lakást, a fürdőszobát, és 
mindenütt kapcsolgatom ki a rádió-
kat. A tévét viszont szívesen nézem. 
Lefekvés előtt még átolvasom a 
híreket a neten, és ami elalvás előtt 
levezeti a feszültségemet: tableten 
játszom a Fekete özvegy és a többiek 
című játékot!
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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. A 
rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája 
pedig a történelmi 
főváros aktuális 
kulturális kínálata.

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: 
Germán Márton

16.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

18.10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19.10 Áldás, békesség! 
– református 
magazinműsor

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

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

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

 A rádió látványstúdiója 

a Királyi Napok 2018 

rendezvénysorozat 

idejére kitelepül 

a belvárosba, a 

műsorszolgáltatás 

központi témája a 

történelmi főváros 

aktuális kulturális 

kínálata.

08.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt.  Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. Vendég: 

Kalmár Ádám

19:10 Tour The Hongrie – 

kerékpáros műsor

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája a 
történelmi főváros 
aktuális kulturális 
kínálata.

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné

11:10 Grillezési praktikák. 
Vendég: Pelikán Gábor

11:40 A csúnya királyfi – 
magyar népmese. 
Előadja: Kovács 
Roland Aurél

12:10  A Kiráyi Napok Néptánc 
Fesztivál eseményei. 
Vendég: Majoros Andor

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 8. 11. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája a 
történelmi főváros 
aktuális kulturális 
kínálata.

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: 
Szőllősi Attila

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: 
Szőllősi Attila

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10  Vadász, horgász 
magazin

20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája a 
történelmi főváros 
aktuális kulturális 
kínálata.

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: 
Szőllősi Attila

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: 
Szőllősi Attila

19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája a 
történelmi főváros 
aktuális kulturális 
kínálata.

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10  A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10  Beszéljünk róla
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a Királyi Napok 2018 
rendezvénysorozat 
idejére kitelepül 
a belvárosba, a 
műsorszolgáltatás 
központi témája a 
történelmi főváros 
aktuális kulturális 
kínálata.

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40  Kresz percek. Vendég: 

Ábrahám Csaba
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: 
Germán Márton

15.10 Az orvos válaszol 
– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

16:10 Utazási magazin. 
Vendég: Grósz Pálma

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Nagyváradi egyetemisták látogatása Ima a bő termésért

A Városházán fogadta a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóit Deák Lajosné, a 
határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok önkormányzati tanácsnoka. A tíz szociológia 
szakos egyetemista nyári gyakorlatát tölti Székesfehérváron, és egy a helyi közösségfejlesz-
téshez kapcsolódó pályázat felméréseibe kapcsolódnak be.                                                          L. B.

Sokan vettek részt vasárnap a Donát-kápolna búcsúján, melyen Spányi Antal megyés püspök 
celebrált ünnepi szentmisét a város legmagasabb pontján, ahol 1733-ban építettek először 
Szent Donát tiszteletére kápolnát a helyi szőlőműves polgárság kérésére. A főpásztor a szent-
misén imádkozott a szőlőskertek és szőlősgazdák védőszentjéhez, kérve közbenjárását a bő és 
jó termésért.                                                                                                                                                     L. B.

Fo
tó

: L
ug

os
i B

al
áz

s

Fo
tó

: L
ug

os
i B

al
áz

s



14 2018.08.09.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

15-60%
kedVezmény
optikai lencsékre|szemüvegekre

napszemüvegkre
Az akció 2018.08.01-től visszavonásig érvényes. Csak a nálunk készült komplett szemüvegekre érvényes.

Az "ingyen lencse" normál egyfókuszú. A részletekről és a dioptria tartományokról
érdeklődjön az üzletben. A kedvezmények termékenként változnak, nem összevonhatóak!

nagy Nyári szemüvegvásár

Új szemüvegéhez a lencsét most

ingyen kapja!
jelentkezzen ingyenes látásvizsgálatunkra.

élvezze a kedvezményeket!

optimarkt.hu/latasvizsgalat
Várjuk a székesfehérvári tescoban

Veterán ejtőernyősökre emlékeztek Ricsi és a kék villám

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Székesfehérvári Repülős és Ejtőer-
nyős Emlékműnél augusztus 3-án, pénteken. A hagyományokat ápoló Veterán Repülők és 
Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete ezzel a rendezvénnyel őrzi az emlékét annak a második 
világháború után újjászervezett ejtőernyős-alakulatnak, mely 1951-től 1954-ig Székesfehér-
váron vált ismertté.                                                                                                                                        G. P.

A Haleszban nagy örömmel vette birtokba a mozgássérült Ricsi a Kék villám speciális futóbrin-
gát, amit Cser-Palkovics András polgármester adott át augusztus 3-án, pénteken délután a 
kisfiúnak. A sporteszköz a mozgás élménye mellett fontos fejlesztő funkciókkal segíti majd a 
mindennapokat.                                                                                                                                              S. ZS.
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Sümegh-gyilkosság: felfüggesztették a nyomozást

A kincs, amihez vér tapad – miután újraindult a nyomozás a kilencvenes években a kiskatona halálával kapcsolatban, nagyon hamar egyértel-
művé vált a nyomozók számára, hogy Sümegh halálának köze volt a Seuso-kincshez

Három nyompár vezetett a Borbély-pince felé, de csak kettő vezetett vissza. Itt találták meg 
Sümegh Józsefet két mikádóövre felakasztva. A lába leért a földre...

látrányi Viktória

Továbbra sem oldódik meg a közel négy 
évtizedes rejtély: ma sem tudni, ki vagy kik 
gyilkolták meg a Seuso-kincsek megtalálóját. 
Sümegh József ügyében a Nemzeti Nyomozó-
iroda emberölés elkövetésének gyanúja miatt 
folytatott nyomozást ismeretlen tettes ellen. A 
Magyar Hírlap hétfői számában arról írt, hogy 
felfüggesztette a nyomozást a rendőrség.

A Magyarország családi ezüstjének 
becézett Seuso-kincsek az 1970-es 
évek közepén kerültek elő a térség-
ből. Sümegh Józsefről Polgárdiban 
köztudott volt, hogy rendkívül 
értékes, hatalmas színezüst tála-
kat, kancsókat talált. 1980-ban 
a leszerelés előtt álló kiskatona 
felakasztott holttestét egy kőszár-
hegyi pincében találták meg. Arról 
is beszélnek, hogy több tárgy még 
Magyarországon lehet.
A Borbély-pincében találták meg 
1980-ban Sümegh József holttes-
tét két mikádóövre akasztva. A 
férfit néhány nap választotta el a 
leszereléstől. A kiskatona holtteste 
mellett egy kiásott gödröt találtak a 
nyomozók, ami vélhetően a később 
Seuso-kincseknek elnevezett római 
ezüst edénykészlet rejtekhelye volt. 
A vizsgálat akkoriban öngyilkossá-
got állapított meg. 
A Fehérvár Televízió és a Szent 
István Király Múzeum közös 
rendezvényén több alkalommal is 
szó esett Sümegh József haláláról. 
Tóth Tibor [tiboru] annak idején 
rendőrnyomozóként vett részt a 
Seuso-kincsek feltételezett meg-
találója, Sümegh József kiskatona 
rejtélyes halálával kapcsolatban 
a kilencvenes években újraindult 
nyomozásban. Erről is mesélt a 
Seuso kedd előadáson. 
Az 1980-as évek legvégén Sümegh 
József édesapja kérte, hogy indítsa-
nak a fia halála ügyében új nyo-
mozást, mert úgy gondolta, Jóska 
nem lett öngyilkos. Annak idején a 
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Magyar Néphadseregben elég sok 
volt az öngyilkosság és a tisztázat-
lan haláleset, ezeket az akkori ille-
tékesek gyorsan lezárták. Rengeteg 
szülő, hozzátartozó tett Sümegh ap-
jához hasonlóan bejelentést, mert 
sokan szerették volna, ha jogállami 
keretek között vizsgálják ki, annak 
idején mi történt szerettükkel. 

Tóth Tibor akkor úgy fogalmazott: 
nagy a valószínűsége annak, hogy 
Sümeghet a katonaságon fülelték 
le. A férfi leszerelése előtt hat 
nappal eltávozási engedélyt kért, de 
nem haza ment, hanem Fehérvár 
mellett, távoli rokonainál töltött 
három napot. Sümegh gyanúsan 
viselkedett ottléte alatt, majd 
ezután Polgárdiban két ismeretlen 
férfival találkozott. Ekkor látták 
utoljára élve. „Feltételezésem szerint 
nemcsak a magyar katonai elhárítás, de 
a GRU is felfigyelt erre a műkincseket, 
antikvitásokat gyűjtő kiskatonára, és 
ráállították az embereiket. Sümegh 
Jóska erre egyébként rájött. 1978-ban 
vonult be. A visszaemlékezések szerint 

az első másfél évben teljesen hétközna-
pi kiskatonaként viselkedett, nem lógott 
ki semmilyen módon közülük. 1980 
májusa-júniusa körül teljesen magába 
fordult. Ezt több forrás is megerősí-
tette. Onnantól kezdve elkezdett úgy 
viselkedni, mint aki nem érzi jól magát 
a bőrében. Bizalmatlanná vált. Meg-
kérte például a családtagjait is, hogy 

ne látogassák. „Ne gyertek, mert jobb 
lesz nektek, ha nem jöttök.” – mondta, 
de nem adott rá semmiféle magyará-
zatot. Szinte senkivel nem érintkezett. 
Nehezen aludt el, többször panaszko-
dott, hogy rosszul alszik. Feltételezhető, 
hogy ez volt az a pillanat, amikor 
rádöbbent: olyan játszmába keveredett, 
amiből nem lehet jól kijönni. Decem-
ber 20-án szerelt volna le, december 
11-én rendkívüli eltávozást kért. Addig 
erősködött és vetette latba minden kap-
csolatát, amíg ezt engedélyezték neki. 
Távozott Pápáról, de nem haza ment, 
hanem Székesfehérvárra, majd innen 
egy szomszédos faluba, ahol rokonok-
nál eltöltött három napot. Nem ment 
haza a családjához, hanem ezekhez a 
távoli rokonokhoz ment. Ott egymás-
nak ellentétes magyarázatokat adott, 
össze-vissza beszélt arról, hogy miért 
van ott. Nem ment ki a házból, de 
gyakran odament az ajtóhoz, ablakhoz, 
kinézett rajta, mintha feltérképezné 
a környéket. Majd felkerekedett, és 
Polgárdi Ipartelepre ment. A szemtanúi 
beszámolók elég pontos leírást adtak 
utolsó óráiról. December 14-én délután 
három-négy óra között találkozott két 
civilbe öltözött, negyven körüli férfival. 
Beült egy kocsmába velük, beszélgettek. 
Előtte csokoládét vett a rokon gyere-
keknek kétszáz forintért. Négy után, 
fél öt felé annyit látnak a helybéliek, 
hogy elindulnak a pincék felé. Valaki 
azt mondta, volt egy Lada és abba ültek 
be, valaki szerint hármasban gyalog 
mentek. Egy biztos, ekkor látták Jóskát 
utoljára élve. Majd pár nap múlva, 
amikor a környéken robbantásra 
készültek, a munkások ellenőrizték a 
területet, bementek a Borbély-pincébe, 
ahol megtalálják Jóskát két mikádó- 
övre felakasztva. A lába leért a földre. 
Három nyompár vezetett a pince felé, 
de csak kettő vezetett vissza, és még 
volt pár olyan közvetett bizonyíték, 
ami már akkor elegendő lehetett volna 
ahhoz, hogy szöget üssön a katonai 

ügyészek fejébe... Mindez hat nappal a 
leszerelése előtt történt. Két héten belül 
mindenféle különösebb nyomozati 
cselekmény nélkül lezárták az ügyet.” 
– idézte fel a rejtélyes haláleset 
körülményeit Tóth Tibor [tiboru].
A Scotland Yard nyomozása során 
is sok érdekes részlet került nap-
világra. Erről szintén Seuso kedd 
sorozatunk során beszélt Richard 
Ellis. A New Scotland Yard rendő-
reként irányította a Seuso-kinccsel 
kapcsolatos nyomozást: „Gyanús 
volt az is, hogy az első műkincset 
követően túl gyorsan került piacra 
a másik tárgy. Halim Korbannak, a 
Seuso-kincseket értékesítő libano-
ni műkincskereskedőnek volt egy 
értékesítési pontja Bécsben, a Hotel 
Hiltonban. Az mindenképpen szembe-
tűnő volt, hogy túl gyorsan visszatért 
Bécsből Londonba. Itt aztán a British 
Múzeumnak ajánlott fel megvételre 
a Seuso-kollekcióhoz tartozó tárgyat. 
Erről a tárgyalásról egyébként fotó 
és feljegyzés is készült, amiket aztán 
később eljuttatott hozzánk a múze-
um.” – vázolta a folyamatot Richard 
Ellis. A nyomozó egy érdekes ösz-
szefüggésre is felhívta a figyelmet 
Sümegh József halálával kapcso-
latban: „Ami ezután történt – amikor 
Wilson és társai megvásárolták a 
tárgyat – az mindenképpen figyelemre 
méltó összefüggés, mert három napon 
belül a tragédia bekövetkezett, máig 
tisztázatlan körülmények között meg-
halt Sümegh József. Három nap telt el 
a két eset között!”
A Magyar Hírlap információját a 
rendőrség megerősítette, ám mivel 
a nyomozás folytatásának lehető-
sége továbbra is fennáll, bővebb 
tájékoztatást nem adtak. 
Továbbra sem oldódik meg tehát 
a közel négy évtizedes rejtély, ma 
sem tudni ki vagy kik gyilkolták 
meg a Seuso-kincsek megtalálóját, 
Sümegh Józsefet.
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Öreghegyi Mulatság és Zenélő kultúrudvar
Programok augusztus 10-től 19-ig

szaBó petra

Királyok és királynék hétvégi útja

Augusztus 18. 10 óra, gyülekező: Petőfi 
park (indulás előtt fél órával)
55 km-es biciklitúra. Útvonal: Szé-
kesfehérvár – Nádasdladány – Litér – 
Veszprém. A túrára való jelentkezéshez 
előzetes regisztráció szükséges! Jelent-
kezni lehet az esemény Facebook-olda-
lán. Információ: Botos Gergely (70 580 
6032), Rimán István (20 610 7106).

27. Öreghegyi Mulatság

Augusztus 19. 14.30, Bory tér
14.30: Szabó Noémi és Kovács Szilárd 
operettműsora
15 óra: Boka Boogie Band
16 óra: Felicita Táncklub
17 óra: Köszöntők, kenyér- és boráldás
17.10: A John Strada Trio műsora 
19 óra: Hej, barátom... – Szörényi 
Levente és a Vujicsics Együttes 
20.30: utcabál a Fantom Zenekarral
24 óra: tűzijáték
00.10: Il silenzio

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

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

Horoszkóp
augusztus 9. – augusztus 15.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem ártana szétnéznie környezetében, ugyanis 
akadhatnak barátai között olyanok, akik csak kihasz-
nálják vagy irigységükkel mérgezik Önt. Még az is 
lehet, hogy egyesek arra vetemednek, hogy keresztbe 
tegyenek Önnek.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nem veszi észre, hogy folyton mások életét próbálja 
irányítani, mikor a sajátját se tudja, vagy csak nagy-
nagy küzdelmek árán. Sokkal megértőbbnek kellene 
lennie a környezetével. A napokban meglehetősen 
hullámzóan alakul a kedélye. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Attól még, hogy nem beszél a problémáiról, nem tűnnek el 
azok. Ha valami gondja van, tegye szóvá a felettesének vagy 
változtasson rajta, ahelyett, hogy úgy dönt, lenyeli a békát. 
Mindemellett a kollégáival szemben lehetne megértőbb, nem 
kellene mindjárt leharapni a fejüket azért, mert hibáznak. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A napokban hajlamos lehet arra, hogy elnyomja a 
párját és nem hagyja szóhoz jutni, vagy döntéseket 
hozni. Vegye észre, hogy elkezdett teljesen ráteleped-
ni. Arról nem is szólva, hogy nehogy azt higgye, 
mindig Önnek van igaza!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Jól tenné, ha visszacsöppenne a valóságba. Álmok 
és vágyak tekintetében, túl messzire szállt, és 
amíg nem hajlandó tenni is értük, addig ne is 
várja a megvalósulást. Próbáljon meg kicsit 
realistább lenni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Most, hogy kicsivel több ideje lett, érdeklődni kezd 
barátai és családja sorsa iránt. Amíg ezt úgy teszi, hogy 
nem megy közben az agyukra, még örülhetnek is neki. 
Máskülönben, ha kritizálni kezdi őket, azt hihetik, hogy 
ki akarja őket oktatni vagy megmondani, mit tegyenek. 

Augusztus 10.
Titkos túra – fáklyás városnézés
21 óra, Tourinform Iroda
Felfedező séta a belvárosban. A cso-
port minden tagja kap egy fáklyát. 
Előzetes regisztráció ajánlott! Tour- 
inform Iroda: Székesfehérvár, Oskola 
u. 2-4., tel.: 22 537 261, e-mail:
idegenvezetes@szekesfehervar.hu. A 
program augusztus 17-én is várja az 
érdeklődőket. 

Augusztus 11.
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform iroda 
előtt

Az érdeklődők felfedezhetik 
Székesfehérvár legkülönösebb 
építményét, mely a hitvesi szeretet 
örök példája és a szerelmespárok 
kedvelt helye. A programon való 
részvétel előzetes regisztrációt 
igényel: Tourinform Székesfehér-
vár (22 537 26, idegenvezetes@
szekesfehervar.hu, www.turizmus.
szekesfehervar.hu). A program 
augusztus 18-án is várja az érdek-
lődőket.

Frissítő kultúra
14 óra, Találkozó: Skála mögötti 
parkoló
Kirándulás kabrió busszal Székes-
fehérvár körül. Útvonal: Székesfe-

hérvár – Velence – Kápolnásnyék 
– Velence – Székesfehérvár. A 
programokon való részvétel előzetes 
regisztrációt igényel: Tourinform 
Székesfehérvár (22 537 261, idegen-
vezetes@szekesfehervar.hu, www.
turizmus.szekesfehervar.hu.)

Augusztus 12.
Ovi- és sulikezdő babaruhabörze és 
bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem

Vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Zenélő kultúrudvar
14.30, Oskola utca 10.
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Velence város születésnapja 
Augusztus 19. 12 óra, Velence 
Korzó
Programok:
12 óra: Masquerade Dance 
Team
12.20: Dynamic Dance Crew
12.50: 4 Muskétás Sportegye-
sület
13.30: Horváth Márk – Vektor 
Közösségi Pont: „Egy húron 
pendülünk”
14.30: Hosszúhetényi Hagyo-

mányőrző Egyesület 
16 óra: Kifli Zenekar
17.30: Madarak Zenekar
19.15: A legszebb konyhakertek 
pályázat díjátadó ünnepsége 
19.25: Koszti András polgár-
mester ünnepi köszöntője – 
születésnapi ceremónia
20.15: DJ SMASH
21 óra: tűzijáték
21.20: DJ SMASH nyárbúcsúz-
tató party

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, 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

Molycsapdák fogási adatai 2018.08.07-én: 
Szilvamoly: 14 db Rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 24 db
Almamoly: 6 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szánja ezt a hetet arra, hogy befejezze a függőben 
lévő ügyeit. Túl sok mindent hagyott nyitva, 
elvarratlanul és a fejére nőttek ezek a problémák. 
A napokban lesz annyi ideje, hogy foglalkozzon 
ezekkel, ahogy az egészségével is.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Újabban egyedül érzi magát, és úgy van vele, senki sem 
szereti, senki sem érti Önt meg. Ez csak átmeneti állapot, és 
egyáltalán nem tényszerű, mint amilyennek próbálja magá-
nak bebeszélni. Viszont arra nagyon oda kellene figyelnie, 
hogy ne engedje másoknak, hogy kihasználják Önt. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Rengeteg probléma illetve feladat vár megoldásra. 
Mostanában túl sok mindent elhanyagolt és felhal-
mozódtak a teendők. Ám ha már újra aktivizálni 
kezdi magát és mellette terveket is szövöget a jövőre 
nézve, figyeljen oda arra, hogy ne légvárakat építsen. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Munkájában újabb sikert könyvelhet el. Akár egy 
egészen nagy üzletet sikerülhet nyélbe ütnie vagy 
talál egy olyan támogatót, aki pénzeli a projektjét, 
üzletét vagy legalábbis felkarolja Önt és hozzásegíti 
az álmaihoz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ön már régóta kerüli a konfliktusokat és hajlandó 
mindent a kedvesére hagyni. Ennek bizony meg lesz a 
böjtje, ugyanis párja visszaélhet ezzel vagy pedig olyan 
dologra akarja rávenni, amit egyáltalán nem szeretne. 
Ideje lenne visszaszereznie a hatalmát és a döntés jogát. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában háborog a lelke. Nem találja a helyét a 
világban és elbizonytalanodott olyan dolgokkal kap-
csolatban, amelyekben korábban teljesen biztos volt. 
Ne aggódjon, ez csak átmeneti időszak. Jól tenné, ha 
most többet foglalkozna magával és lelki világával. 

A zenés, verses rendezvényhez 
festőművészek és fotósok is kapcso-
lódnak.

Augusztus 13. 
Cutler Fehérvár – III. születésnap 
17.30, Cutler Fehérvár
Bulival és színes programokkal ké-
szül az edzőterem.

Augusztus 16.

Tour de Hongrie – díjátadó
17.45, Zichy színpad 
A nemzetközi mezőny hat ver-
senynap alatt tíz megyét érintve 
összesen nyolcszáz kilométert 
tesz meg a befutóig. Székesfehér-
vár harmadszor lesz helyszín a 
körversenyen. Először 1933-ban 
volt Székesfehérváron befutó 
(az olasz Servadei nyert), majd 
1964-ben ért célba itt a karaván (a 
lengyel Blawdzyn győzött). Tavaly 
gyorsasági részhajrát fogadott 
Fehérvár, az idén pedig – több 
mint fél évszázad után – ismét 
szakaszgyőztest avatnak a koro-
názóvárosban.

Augusztus 17.
Horváth János: Királyszobor 
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Horváth János Királyszobor című 
egész alakos szobrának avatóünnep-
sége. Köszöntőt mond Cser-Palkovics 
András polgármester, közreműködik 
Pitti Katalin operaénekes és Hegedűs 
Valér zongoraművész. 

Augusztus 18. 
Hadak, vizek, várak útja – kirándu-
lás kabrió busszal 
14 óra, Találkozó: Skála mögötti 
parkoló
Regisztráció: Tourinform Székesfe-
hérvár 8000 Székesfehérvár, Oskola 
u. 2-4., tel: 22 537 261, e-mail: ide-

genvezetes@szekesfehervar.hu, www.
turizmus.szekesfehervar.hu.

Augusztus 19.
Botanikai séta a Károlyi-kastély meg-
újult parkjában
14 óra, Károlyi-kastély, Fehérvárcsur-
gó
A séta időtartama kb. két óra. 
Információ: 21 311 0422 vagy info@
karolyikastely.hu.
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Festés az utcán Könnyed nyáresti mulatság

Három napon keresztül festőművészeket figyelhettek meg alkotás közben a járókelők az Ady 
Endre utcában. A meghívott művészek között láthatták az érdeklődők többek között Vinoczai 
Viktória festőművész, Pék Eszter Anna grafikus, Soproni Kiss Sándor és Hoffer Ottó festőművé-
szek alkotásait.                                                                                                                                                R. H.

A Nyáresti orfeum című előadással folytatódott a kulturális programsorozat a Feketehegy- 
szárazréti Közösségi Központban augusztus nyolcadikán. A rendezvényen többek között 
Horváth Elemér, Buch Tibor és Horváth Péter is fellépett a közönség legnagyobb örömére.   K. T.
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koVács V. orsolya

Sokan túl vannak már az idei nyaraláson, 
mások pedig talán éppen most csomagolják a 
bőröndjeiket. Utánanéztünk, melyik nyaralási 
helyszíneket választották a fehérváriak legszí-
vesebben 2018-ban.

Az idei az előfoglalások éve: annyi-
an foglalták le a nyaralásukat már 
a télen, mint az elmúlt tíz évben 
egyszer sem. Így aztán sokkal 
kevesebb last minute lehetőségből 
lehet most választani. Persze még 
mindig nagy sláger ez a foglalási 
forma is, de igazán jelentős tételt 
csak az indulás előtti öt napon be-
lüli foglalással lehet megtakarítani, 
és nagy szerencse kell hozzá, hogy 
a kiszemelt úti célra, az elképzelt 
körülmények közé mehessen az 
utazni vágyó. Egy hónappal előtte 
ugyan még több a lehetőség, ennek 
árai viszont már gyakorlatilag 
megegyeznek az előző év decembe-
ri foglalásokéval. „Aki tudja előre a 
szabadsága időpontját és van konkrét 
elképzelése, annak érdemes előre 

A görög és a török tengerpartra voksoltak idén a fehérváriak

A görög tengerpartra sokan busszal mennek

Az ellátás típusát érdemes az alapján választani, hogy mennyire vágyunk mozgalmas programokra

Minden eddiginél többen foglalták le előre az idei nyaralásukat
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gondolkodni!” – javasolja Jámbor 
Ágnes, az egyik Székesfehérvár 
belvárosában lévő utazási iroda 
irodavezetője.
Az utazási szakembertől megtud-
tuk, hogy a fehérváriak körében 
legnépszerűbb tengerpartok idén 
Törökország és Görögország illetve 

Bulgária. „Tunézia visszaszorult az 
elmúlt években, most kezdenek iránta 
újra érdeklődni. Egyiptomba is sokan 
mennek még, illetve a horvát tenger-

partra egyéni utazással. Spanyolország 
iránt is nagyon sokan érdeklődnek, de 
az ár-érték arányban magasabb kategó-
ria az előzőekhez képest.”
Az elmúlt két-három évben nagy 
népszerűségre tettek szert a hajó- 
utak, hamar megtelnek a kabinok. 
Az is sokat nyom a latba a döntés-

nél, hogy sok nemzetközi hajótársa-
ságnál a gyerekeknek tizenhat éves 
korig ingyen van a kabin és az el-
látás. De egy ilyen út biztosan nem 
csak a hasunk süttetéséről szól, 
inkább a mozgalmasabb programra 
vágyóknak jó.
Mint Jámbor Ágnestől megtudtuk, 
szállástípusok esetében nehéz álta-
lánosítani, hogy melyek a legnép-
szerűbbek, attól is függ, hogy az 

adott helyszín milyen lehetőségeket 
kínál. Görögország esetében na-
gyon sokan szavaznak még mindig 
a buszos, apartmanos utakra. 

Nem biztos, hogy az all inclusive 
a legdrágább!

A szállás kiválasztásakor sokak-
nak okoz fejtörést az is, hogy csak 
reggelit kérjenek-e, esetleg fél-
panziós vagy all inclusive ellátást. 
Vagy éppen ellátás nélkül, maguk 
oldják meg az étkezéseiket. Utób-
bit leginkább azoknak érdemes 
választani, akik sokat szeretné-
nek kirándulni, várost nézni, és 
mindig máshol állnának meg 
enni. Spórolni viszont nem biztos, 
hogy azok tudnak a legtöbbet, 
akik nem kérnek étkezést a szál-
láshelyükön. Érdemes utánanézni 
a neten a helyi szupermarketek, 
vendéglátóhelyek árainak, és 
összevetni a hotelbeli költségek-
kel. „Az arab illetve a török régióban 
egyébként is többnyire csak all inclu-
sive kínálatok adottak. Azoknak, 
akik az ajánlatkéréskor sokallják az 
összeget, mindig szoktam javasolni, 
hogy számoljanak utána, hányszor 
fognak beülni egy ebédre, venni egy 
fagyit vagy egy kávét. Összességé-
ben többen igényelnek ellátást, mint 
amennyien nem.”
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Támogatást nyerhetnek 
a gyógyszerészhallgatók

Pályázat pécsi 
kollégiumi helyekre

A PatikaPlus Gyógyszertárak pályázatot hirdet 
azzal a céllal, hogy támogassa azon leendő 
gyógyszerészhallgatókat, akik a középiskolai 
tanulmányaik során kimagasló eredményt 
értek el, és céljuk a végzettség megszerzé-
sét követően közforgalmú gyógyszertárban 
elhelyezkedni.

A pályázaton azok a hallgatók 
vehetnek részt, akik a 2017/2018-as 
tanévben bármely magyarországi 
középiskola nappali tagozatán 
végeztek minimum 4,5 tanulmányi 
átlaggal az utolsó két tanulmányi 
évben, valamint az alábbi intézmé-
nyek (Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar, Deb-
receni Egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Kar, Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar, Pécsi 
Tudományegyetem Gyógyszerész-
tudományi Kar) bármelyikébe 
államilag finanszírozott képzésbe 
felvételt nyertek. A támogatás a 
képzés teljes idejére, tíz szem-
eszterre nyerhető el. A támogatás 
összege havi bruttó ötvenezer 
forint, melynek kifizetése minden 
tanulmányi hónapot követő hónap 
15. napjáig átutalással történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a 

Augusztus közepéig várják a jelöléseket

A 2017-es elismeréseket Tisztl Henrik, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója és Ulcz Miklós, a 
Székesfehérvári Járási Hivatal munkatársa vehették át

kurucz tünde
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Tavaly elindított kezdeményezése nyomán 
az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztó-
védelemért 2018-ban is elismerő oklevelet 
adományoz három közszolgáltatásban dolgozó 
személynek.

Javaslatot bárki tehet az Alapítvány 
a Székesfehérvári Fogyasztóvéde-

Három fehérvári fiatal elhelyezését biztosítja Szé-
kesfehérvár önkormányzata Pécsen. A férőhelyekre 
pályázhatnak azok a fehérvári lakosok, akik valamely 
pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatói, és kollégiumi felvételi kérelmüket 
elutasították.

A pécsi Szántó Kovács János Kollégi-
umban három fő elhelyezését biztosítja 
Székesfehérvár önkormányzata. A 
férőhelyekre pályázhatnak mindazok a 
székesfehérvári lakosok, akik valamely 
pécsi felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatos képzésére beiratkoztak, és 
kollégiumi felvételi kérelmüket elutasí-
tották.
A pályázati adatlap átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Kos-
suth Lajos utca), vagy letölthető a www.
szekesfehervar.hu honlapról.
A pályázatot augusztus 24-én délig kell 
eljuttatni postai úton Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Főosztály Szociális Ellátási és 
Gyermekvédelmi Irodájára (Városház tér 
1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálatra.
A pályázatot zárt borítékban kell 
benyújtani, melyen szerepelnie kell a 
pályázó nevének és címének, továbbá 
az alábbi szövegnek: „Pályázat – Pé-
csi Szántó Kovács János Kollégiumi 
férőhelyre”. További információ kérhető 
Papp Bálint, Gremsperger Ágnes és Südi 
Gabriella ügyintézőktől a 22 537 263; 22 
537 141 és a 22 537 634-es telefonszámo-
kon.                                          Forrás ÖKK

Alba Accelerator – tréning- és mentor program 
start-up vállalkozások számára Székesfehérváron
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezetésével, a Széchenyi Tőkealap-kezelő 
Zrt szakmai támogatásával újra elérhető Székesfehérváron a start-up vállalkozásokat támogató 
mentor program. 
Az Alba Accelerator Program olyan kis- és középvállalkozásokat támogat, amelyek innovatív 
ötletük megvalósításához külső tőkebevonást terveznek, de még nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges belső erőforrásokkal.
Az Alba Accelerator az Interreg Danube Program keretében futó ACCELERATOR projekt 
keretében valósul meg, célja startupok felkészítése kockázatitőke-befektetésekre 8 közép-
európai országban. A két hónapos folyamat személyre szabott segítséget biztosít egy szilárd 
üzleti koncepció kialakításához, amit a program végén a résztvevők ismertethetnek a potenciális 
befektetőknek egy befektetői nap keretében.  Az akcelerációs folyamat végére rendelkezésükre 
áll majd egy tapasztalt mentorok és szakemberek közreműködésével kialakított üzleti koncepció, 
valamint a program utáni 6 hónapra szóló részletes akcióterv is.
A program a helyi vállalkozások támogatásán túl támogatja a nemzetközi tudásmegosztást, 
valamint az akcelerációs szolgáltatások fejlesztését is.
Az Alba Accelerator első, ez év tavaszán nagy sikerrel lezajlott fordulójában 14 start-
up kapott lehetőséget a programban való részvételre. A résztvevő csapatok, illetve korai 
fejlődési szakaszban lévő mikro- és kisvállalkozások elismert hazai startup szakemberektől 
kaptak mentorálást olyan területeken, mint a szellemi tulajdon védelme, az üzleti tervezés, a 
piackutatás, a vállalkozásindítással kapcsolatos jogi kérdések és a marketing, illetve a potenciális 
tőkebefektetőkkel folytatott tárgyalások. 
A program második fordulójában a magyar partnerség hangsúlyosabban kíván fókuszálni a 
székesfehérvári és annak vonzáskörzetéből érkező projektötletekre, és várja a jelentkezéseket a 
www.albaaccelerator.eu oldalon, 2018. szeptember 11-ig.

További információk:
www.albaaccelerator.eu
www.szta.hu 
www.kdriu.hu 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió 
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 

hiánytalanul kitöltött jelentkezési 
adatlapot, a motivációs levelet, a 
felvételt igazoló dokumentumot és 
az utolsó két középiskolai tanév év 
végi bizonyítványának másolatát. A 
pályázatok értékelésénél elsősor-
ban a tanulmányi eredményeket 
veszik figyelembe. Az azonosan jó 
tanulmányi eredményt elért hallga-
tók esetében a motivációs levélben 
leírtakat mérlegelik.
A pályázatokat lezárt borítékban 
postai úton a PatikaPlus Gyógy-
szertárak, 8000 Székesfehérvár, 
Rákóczi út 1. II. em. 217. címre 
várják. A borítékon szerepeljen a 
„Pályázat tanulmányi támogatásra” 
felirat. A pályázatok beérkezésének 
határideje szeptember 10.
A PatikaPlus Gyógyszertárak a 
támogatott hallgatókkal tanulmá-
nyi szerződést köt, amely alapján a 
hallgató a végzettség megszerzését 
követően munkavállalója lesz a 
PatikaPlus Gyógyszertárak körébe 
tartozó valamely gyógyszertárnak a 
tanulmányi szerződésben meg-
határozott időre. A támogatással 
kapcsolatban további információ 
kérhető a pigniczkia@patikaplus.hu 
e-mail-címen.              Forrás: ÖKK

lemért honlapján, a www.aszfv.
hu oldalon augusztus 15-ig. Az 
okleveleket szeptemberben, a Szé-
kesfehérvári Civilnapon adják át a 
jutalmazottaknak.
A civilszervezetek fontos partnerei 
a helyi közszolgáltatások szervezői, 
az önkormányzati intézmények, 
a közszolgáltató cégek, állami 
szervezetek. A közszolgáltatásban 

dolgozókkal napi kapcsolatban 
vannak a fehérvári nonprofit szer-
vezetek munkatársai is, egymás 
munkáját segítve, kiegészítve. A 
közszolgáltatásban dolgozók sze-
mélyes elköteleződése, támogató 
hozzáállása nélkül a civilszektor 
programjai, szolgáltatásai, ren-
dezvényei nehezebben tudnának 
megvalósulni.
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Mit biztosítson a munkáltató hőségriadó idején?

Nem csak a tűző napon dolgozóknak fontos a folyadékbevitel!

Kánikulában extra pihenőidőt, védőitalt, sza-
badtéri munkavégzés esetén a fényvédelemhez 
szükséges eszközöket is lehetővé kell tenniük a 
munkáltatóknak.

Munkahelyi feladatainkat a forró 
nyári napon is el kell látnunk, 
azonban nem mindegy, milyen 
körülmények között. Kánikula 
idején nehezebben koncentrálunk, 
hamarabb elfáradunk, könnyebben 
rosszul lehetünk. Akár a szabadba, 
akár zárt épületbe szólít azonban 
a kötelesség, a munkáltatóknak a 
munkavédelmi jogszabályok értel-
mében biztosítaniuk kell a megfele-
lő körülményeket, hogy munkaké-
pes állapotban maradhassunk.
A korrigált effektív hőmérséklet 
huszonnégy fok feletti értéke 
esetén lépnek életbe a hőségriadó 
idején érvényes intézkedések. Ez 
a bonyolult meghatározás nem a 
levegő tényleges hőfokát takarja 
(utóbbi ennél az értéknél már 
jóval harminc fok felett járhat), 
hanem a hőérzetet, amely múlhat 
a levegő páratartalmán, különféle 
műszerekkel érzékelhető áramlási 
sebességén. Nehéz tehát pontosan 
meghatározni, mikor is kötelező a 
munkáltatónak például extra pihe-
nőidőt kiadni a kánikula miatt.
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Természetesen bármennyire is betart-
ja a munkáltató a hőségriadó idején 
érvényes szabályokat, a saját közérze-
tünkre elsősorban mi magunk vigyáz-
hatunk. Kerüljük a tűző napot és a 
fokozott fizikai terhelést, fogyasszunk 
elegendő folyadékot, és gondoskod-
junk a megfelelő fényvédelemről is a 
szabadban! További hasznos tippeket 
olvashatnak a forróság idején végzett 
hatékonyabb munkavégzéshez az fmc.
hu Hogyan vészeljük át a kánikulát? 
című cikkében.

Védőital és több pihenés jár

Amennyiben az említett határér-
téket meghaladja a hőmérséklet, 
félóránként védőitalt kell biztosí-
tania a munkáltatónak a dolgozók 
számára. Ez lehet tizennégy- 
tizenhat fokos ivóvíz illetve ezzel 

azonos hőmérsékletű alkoholmen-
tes, ízesített ital: lehetőleg édesí-
tőszerrel édesített, de legfeljebb 
négy százalékos cukortartalmú 
folyadék.
A pihenőidőt pedig ugyanezen 
hőmérsékleti feltételek esetén 
óránként legalább öt, legfeljebb tíz 

percben kell biztosítani. (A rendes 
munkaközi szüneteken felül!) 

Akik a szabadban dolgoznak

Nekik természetesen a napszú-
rást kell elsősorban elkerülniük. 
Szabadtéri munkavégzés esetén a 
munkáltatónak a korábban említett 
plusz szünetek és a folyadék mel-
lett az UV-sugárzással szembeni vé-
delmet is biztosítania kell – legyen 
szó fényvédőkrémről vagy fejfedők-
ről. Ideális esetben persze jó lenne, 
ha kánikula idején senkinek sem 
kéne a déli órákban a tűző napon 
dolgoznia. Adott esetben a mun-
káltató törekedhet arra, hogy ezt 
lehetővé tegye. Jogszabály azonban 
jelenleg nem kötelezi erre.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Ősszel induló OKJ-s képzéseink:
Oktatás szakmacsoport:
• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (E-000683/2014/A059)
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs (E-000683/2014/A060)

Gépészet szakmacsoport:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Kazángépész (E-000683/2014/A012)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
• Hegesztő (eljárások szerint) (E-000683/2014/A033-A036)

Elektrotechnika:
• Villamos alállomás-kezelő (E-000683/2014/A023)
• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (E-000683/2014/A004)
• Erősáramú berendezések felülvizsgálója (E-000683/2014/A019)

VT Metal Kft.

Betanított galván gépkezelő

Vízgépész

Vegyszer előkészítő

Raktáros-Ügyfélszolgálati munkatárs

Várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre,
vagy a 22/533-647-es telefonszámon, illetve személyesen a

VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 16-os épületében.

Feladat: galván automaták kezelése.
Elvárások: általános iskolai végzettség, 3 műszakos munkarend vállalása.
Előny: szakmunkás végzettség, gépkezelési ismeretek, üzemi gyakorlat.
Lehetőséget kínálunk gépkezelői végzettség megszerzésére, a vizsga letétele után fizetésemelés.

Feladat: galván szennyvizek, koncentrátumok előkészítése, a vízkezelő berendezések üzemeltetése, 
karbantartása, javítása.
Elvárások: vízgépész-, vagy villanyszerelő-, vagy csőhálózat szerelő végzettség, szakmai tapasztalat. 

Feladat: galvánfürdők készítésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. 
Vegyszerek anyagmozgatása, kezelése, minta vételezése 1 műszakos munkarendben.
Előny: vegyipari szakmunkás végzettség.

Feladat: beérkező számlák számlázó programba rögzítése, készletnyilvántartás vezetése, 
kapcsolattartás vevőinkkel, áru átvétele.
Elvárások: középfokú végzettség, számlakezelésben gyakorlat, jó kommunikációs képesség.

Minden meghirdetett pozíciónkban kínáljuk:
• Versenyképes fizetés, prémiumrendszer, pótlékok • Éves nettó 180.000 Ft Cafeteria 
• Munkatárs ajánlási bónusz nettó 80.000 Ft • Céges üdülőben nyaralási lehetőség 

• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások • Céges buszjáratokat számos településről

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

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

HEGESZTŐ
LAKATOS

elektródával hegeszteni tudó
NYOMÁSPRÓBÁZÓ

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

www.gebotech.hu 
8093 Lovasberény,

Lujza major
Hrsz. 0127/11

VT Metal Kft.

Betanított gépkezelő

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát 
a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre, vagy jelentkezését telefonon 

a 22/533-647-es számon, illetve személyesen, gyárlátogatáson 
a VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 

16-os épületében reggel 8 órakor.

Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz 
kapacitásbővítés  miatt MECHANIKA üzletágunkhoz,

azoknak a leendő munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy:
• Székesfehérváron találjanak munkát • Szeretnének egy új 
szakmát megtanulni hosszútávon • Érdeklődnek az autóipar 
iránt • Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol 
családias a környezet.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület
Amit kínálunk: • Határozatlan idejű munkaszerződés • Könnyű 
fizikai munka 3 műszakos munkarendben • Versenyképes fizetés 
+ műszakpótlék • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Ingyenes 
céges buszjárat több településről • Hiányzásmentesség esetén 
plusz Cafetéria juttatás • Belső munkatársi ajánlási rendszer: 
nettó 80.000 Ft • Próbaidő után céges sportolási és üdülési 
lehetőség • NINCS tesztírás

GYÁRLÁTOGATÁS: H-P. 8 ÓRAKOR, 
ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN!

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

OPERÁTORAINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 170.000 FT-ot!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Augusztus 17-én induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019) 

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő • Útépítőgép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Tovább fejleszt 
a fehérvári cég

Gáspár péter

Bővítette termelési kapacitását a 
papíriparban tevékenykedő Ecoroll 
Hungária Kft. a Széchényi 2020 program 
segítségével. A fejlesztéssel új munka-
helyek jönnek létre Fehérváron.

A cégnél 2014-ben tizen- 
kilencen dolgoztak, tavaly már 
negyvenöten, és 2018-2020 
között a gyártókapacitás növe-
kedése miatt további létszám-
bővülés várható.
A társaság több mint három-
százötvenmillió forint vissza 
nem térítendő uniós támoga-
tást nyert a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Prog-
ram keretében. A fejlesztésre 
azért volt szükség, mert az 
elmúlt években a cég termékei 
iránti megnövekedett a keres-
let, illetve az eddig külföldön 
gyártatott kéztörlőket a jövő-
ben saját gyártásban, Fehérvá-
ron állítják elő.
A beruházás keretében papír- 
zsebkendő-gyártó gépsoro-
kat, szalvétagyártó gépet, 
csomagológépeket, hajto-
gatottkéztörlő-gyártó gépet, 
papírcsőgyártó,  papírte-
kercs-szeletelő valamint kéz-
törlő- és WC-papír-tekercselő 
gépet szereztek be.

Érzékenyítő foglalkozás a Bregyóban

Az elmúlt tanévben közel négyszáz első osztályost tudtak megszólítani a Székesfehérvári 
Érzékenyítő Program alternatív előadásaival

luGosi Balázs
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Interaktív előadást tartott Lengyel Zsófia lá-
tássérült parasportoló a fogyatékkal élőkről 
és mindennapjaikról augusztus nyolcadikán, 
szerdán a Napraforgó Városi Napközis Tábor 
gyermekeinek.

„A 2017-18-as tanévben 392 
gyermeket értünk el hét általános 
iskola első osztályaiban. A követke-
ző tanévben folytatjuk a programot 
– kiterjesztve a második osztályo-
sokra – és szeretnénk, ha az iskolák 
az eddigiekhez hasonlóan aktívak 
lennének és jelentkeznének, hogy 
alternatív osztályfőnöki órákon 
találkozhassunk a fiatalokkal.” 
Molnár Tamás ifjúsági és civilta-
nácsnok elmondta továbbá, hogy 
tematikus napokat is tervez az 
önkormányzat a civilszervezetek-
kel együttműködve. A tapasztala-
tok alapján a gyerekek nyitottak, 
és pozitívan fogadják a foglalko-
zásokat, melyek után láthatóan 

sokkal közvetlenebbül kommuni-
kálnak a fogyatékkal élőkkel.
Az interaktív előadásokat 
továbbra is Lengyel Zsófia 
látássérült parasportoló, a 
program koordinátora tartja, aki 
elégedetten tekint vissza az első 
évre, hiszen mind az iskolák, 

mind a pedagógusok, mind a 
gyerekek nyitottan fogadták az 
esélyegyenlőséggel foglalkozó 
programot: „Nagyon jó példák 
vannak Fehérváron: minél több 
helyre mehetünk, annál jobb, 
várjuk az iskolák jelentkezését a 
programunkra.” 
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A kincsesbányai Hattori Hanzó

A tamahaganetömb, a szamurájkardok alapanyaga

Egy katana kovácsolása több mint egy hónap

András egyik tanítványa készített mesterének egy autentikus szamurájpáncélt

kurucz tünde

Quentin Tarantino Kill Bill című filmjében 
Uma Thurman egészen Okinaváig utazik, hogy 
megkérje a legendás fegyverkovácsot, Hattori 
Hanzót, készítsen neki egy tökéletes szamuráj-
kardot. Ha a filmet Fehérváron forgatták volna, 
csak Kincsesbányára kellett volna kiugrani, 
ahol Kovács András tizenhetedik századi japán 
kovácsműhelyéből szebbnél szebb katanák, 
vakizasik és tantók kerülnek ki.

Takaros sváb parasztház, a kerítés 
lécei közül felsejlő japánkert és 
egy tisztességes házőrző fogadott 
bennünket Kincsesbányán. Na és a 
mester, Kovács András, aki éppen 
akkor fejezte be az éjszakai vihar 
maradványainak összetakarítását.

A zen kertje 

„Itt a Móri-árokban mindig nagy a 
szél. Szinte derékba hajlítja a fákat, így 
ma reggel is összeszedtem a letört ága-
kat, felsöpörtem a lehullott leveleket.” 
– mondta, közben körbevezetett 
minket. A kerítés mellé ültetett 
sövény házi csobogót, tradicionális 
mohakertet rejt, körülötte óriási kö-
vekkel kirakott utacskák vezetnek. 
A kert hátsó zugából pedig nem 
hiányozhat a tó, a minisziget és a 
tűzszentély. 
„Amikor megvettük a házat, ez nem 
így nézett ki! A szomszédban lakó néni 
mondta, hogy valamikor az udvaron 
patak csordogált keresztül. Idejöttek 
inni a lovak meg a kacsák, aztán a 
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Hattori Hanzó a filmben kitalált 
fegyverkovács, de valójában egy 
középkorban élt szamuráj volt.

területet murvával feltöltötték. Az 
előző lakó erre hordatott vagy negyven 
centi termőföldet. Tíz éve alakítottam 
ki a kertet. A mostani formája hosszú 
évek munkája.”

A szamurájkard-készítés egy 
életforma

A bambusszal körbevett bonsailiget 
mögött egy kis faborítású épület 
állt, melynek belsejében András 
egy tizenhetedik századi japán 
kovácsműhelyt alakított ki. Csupán 
egy hatvan wattos izzó és az előírá-
sok miatt a sarokban lévő poroltó 
jelképezte a modern technikát. A 
pár négyzetméteres helyiségben 
„rend, fegyelem és pedantéria” 

uralkodott. A középpontban a 
térdelőzsámoly állt, ahol a mester 
seizában, azaz térdein ülve készíti a 
fegyvereket. 
„Egy a lényeg: mindennek egy körön 
belül kell lennie! Balra vannak a 
kalapácsok és a fogók. Szemben velem 
a tűztér, ahová a fújtatóval fújom be a 
levegőt. Itt a tűz. Az üllő rögtön mel-
lette. Az edzőmedence már jobbra van, 
ahová kiveszem a kész kardot. A szén 
pedig itt, mögöttem.” – magyarázta 
András, majd hozzátette, hogy az 
ember szeret sok mindent túlbo-
nyolítani, ezért sok a hibalehető-

ség. Ha azonban józan paraszti ész 
alapján a rendszert lecsupaszítja, 
annál jobb megoldás nincs.
A falon helyet kapott egy sintóista 
szentély, mely a japán hagyomány 
szerint segít abban, hogy a mű-
helyben mindig jó kard készüljön. 
A férfi minden egyes munkanapot 
húsz perces meditációval kezd. 
Számára a japán szamurájkardok 
készítése nem hobbi, nem foglalko-
zás, hanem egyfajta életforma.

Egy újságcikkel kezdődött

András kiskamaszként kezdett 
érdeklődni a japán fegyverek 
iránt: „Tizenegy éves koromban a 
Képes Újságban láttam egy képet 

egy Tokugawa-kori kardpárról, és 
mellette egy misztikus cikket Japán-
ról. Teljesen magával ragadott az 
egész, pedig azt sem tudtam, merre 
van az ország. A földrajz sosem 
érdekelt, de az alkotás annál inkább. 
Így elhatároztam, hogy elkészítem 
magamnak. Amíg a többiek lázad-

tak, én a sufniban barkácsoltam. Az 
első kardjaimat vasból fűrészeltem, 
reszeltem. Aztán később a pengéket 
tűzzel munkáltam meg. A kilencve-
nes évek végére készült el az első 
olyan szamurájkardom, melyre azt 
mondtam: megérkeztem.”

Dédapai örökség továbbfejlesztve

Andrásnak a kardkovácsolást 
senki sem tanította. Nem volt 
mestere. Magától jött rá a fogások-
ra. Igaz, a dédapja grófi családban 
volt kovácsmester: „A dédnagyapám 
a cizellált kaputól kezdve a karámajtó 
vasalatán keresztül a konyhai evőesz-
közökig mindent el tudott készíteni. 
Lópatkót nem, mert az külön mes-
terségnek számított.” Az alaptudást 
a generációk továbbadták, még 
akkor is, ha nem is ez volt a szak-
májuk. 

„Apukám mutatta meg, hogyan kell 
két anyagot egybeolvasztani. Amint 
elkezdtem a tűzzel foglalkozni, 
minden úgy ment, mint a karika-
csapás. Sokat meditáltam, és jöttek 
a gondolatok, hogy ezt vagy azt 
hogyan kéne megcsinálni. Az egyik 
munkadarabom eljutott egészen 
Japánig, ahol a tudásomat három 
danban ismerték el. Ma már van 
két tanítványom. Az egyik mahol-
nap végzős lesz.”
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Alakulnak a rétegek

A műhelyben rend, fegyelem és pedantéria uralkodik

Egy kész kard több ezer rétegből áll

A japánkertből nem hiányozhat a mohaliget!

A katana csak 
egy mellékfegyver

Az ütközetekben a szamurájok katana 
helyett sokkal gyakrabban használták 
a tantót, ugyanis a vágókard a sza-
murájpáncél ellen kevésbé hatékony. 
A csatában a cél az volt, hogy az 
ellenfél a földre kerüljön. Ilyenkor 
csak elő kellett venni az övből a 
tantót, és a páncéllemezek között a 
lágy részekbe kellett döfni.

Mini kardlexikon

katana – a leghosszabb kard
vakizasi – a közepes kard
tantó – a rövid tőr

Tamahagane házilag 

A kardkovács iskolát úgy kell 
elképzelni, hogy több tucat lelkes 
fiatal jelentkezik, és András válogat 
közülük.
„Úgy kell megválasztani a tanítványt, 
mint a kardokhoz az alapanyagot. Nem 
mindegyikből lehet például katanát 
készíteni!” – magyarázta a mester, 
majd elővett egy doboz vashomo-
kot. – „Látja, szépen fogja a mágnes! 
Ezt bekohósítom, beolvasztom, abból 
lesz az alapanyag, a tamahagane. Ez 
egy tömb, ebből kovácsoljuk az acélt, 

amit aztán hajtogatunk. Egy katanát 
általában három tömbből készítek. 
Ahogy égetem, hajtogatom, jönnek le 

a salakanyagok. Fogy az anyag, és a 
végén csak a tiszta acél marad.” 
A hajtogatási rítus három hét. 
Ekkor még nincs kard, csak a több 
ezer rétegben hajtogatott anyag, 
amit aztán András pengévé formáz. 
Az még plusz egy hét.
„Kézzel dolgozom. Egy nap vagy össze 
tudom a három tömböt egy hajtással 
kovácsolni vagy nem. Egy nyolckilós 
kalapáccsal dolgozom, hogy tökéletesen 
egymásba simuljanak a rétegek. Van 
olyan kardom, ami olyan rétegszámban 
van meghajtva, hogy úgy néz ki, mintha 
homogén acélból lenne öntve.”

A kardpiac újra virágzik 

A szamurájkardokra van igény. Fő-
leg az utóbbi néhány évben a piac 
reneszánszát éli. Fegyvergyűjtők, 
kardvívók, Japán-mániások komoly 
összegeket tesznek le, hogy ne egy 
kínai tömegtermék, hanem egy 
egyedi, kézi kovácsolású kardjuk 
legyen. Andrásnak jelenleg annyi 
megrendelése van, hogy ha valaki 
szeretne tőle most kardot rendelni, 
annak csak jövőre tudna nekiállni.
A mester nemcsak új kardot készít, 
hanem több száz éves darabokat is 
restaurál. Lecsiszolja róluk a rozs-
dát, eltünteti a csorbákat. Azt tudni 

kell, hogy a katanával, ha vágnak, 
apró csorba keletkezik rajta. A kar-
dot az első csata után felcsiszolták, 
hogy eltüntessék róla a bemélyedé-
seket. Ha második ütközetben is 
használták, akkor viszont beolvasz-
tották és újracsiszolták.
„A japán kardokat differenciáltan 
edzik. Csak az éle kemény. A belseje 
szívós és rugalmas. Ettől is egyedülálló 
a világon.”

Csont és hús helyett 

A kardkovácsok az újonnan el-
készült fegyverrel mindig vágás-

gyakorlatokat végeznek. Eleinte 
holttesteken teszteltek. Aztán a 
távol-keleti ország feudalizáció-
ja után ezt betiltották, így olyan 
anyagokat kellett keresni, amelyek 
az élő csonthoz és húshoz hason-
lóan viselkednek. Sok-sok kísérlet 
után a japánok rájöttek, hogy az 
ázott gyékény- vagy szalmaköteg a 
húst, a beáztatott bambusz pedig a 

csontot helyettesíti. A fegyverková-
csok és vágómesterek azóta is így 
próbálják ki a kész kardokat.

A japán álom

András még nem járt a távol-keleti 
országban. Nem mintha nem tud-
na befizetni egy japán körutazásra 
és megnézni egy-két templomot 
vagy felmenni a Fujira. De ő sokkal 
inkább egy japán kardkovács-
műhelybe vágyik, ahol egy helyi 
mester élőben, nem pedig egy vi-
deófelvételen mutatja be a tudomá-
nyát. Ez nem olyan egyszerű álom, 

hiszen a szakma egy zárt világ. De 
talán a nem is olyan távoli jövőben 
sikerülni fog!
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Rigó Jancsi kalandjai
1. rész

Barcza (Szimpliczius) József (1847-1913), a 
Magyar Király egykori prímása, Rigó Jancsi 
első apósa

Eber Brock Ward (1811-1875), Rigó Jancsi 
második „apósa”

Rigó Jancsi és Clara Ward Chimay 1896-ban a 
budapest Rémy Szállóban, ahová Székesfe-
hérvárról érkeztek

asztalos taMás

Rigó Jancsi élete kifogyhatatlan tölténytárat 
biztosított a bulvársajtó forgópisztolyának. A 
különböző sajtótermékek tucatjai foglalkoztak 
a cigányprímás kalandjaival, olykor éles, 
máskor vaktölténnyel tüzelve.
Jelen írásommal e színes életű prímás körké-
pére – akinek pályafutása Székesfehérváron 
indult – helyezek el néhány ecsetvonást. 

1896. december 24-én indult meg 
a magyar sajtóban az a hírfolyam, 
melynek témája mind a mai napig 
jelen van a közbeszédben. 
Egy magyar cigányprímás Belgium 
egyik legelőkelőbb arisztokratájának, 
Chimay hercegnek megszöktette fiatal, 
szép feleségét. A legnagyobb föltünést 
talán Székesfehérvárott keltette. Ennek 
különös oka van. Székesfehérvárra 
ugyanis, mint tudósítónk telegráfoz-
za, tegnap délután Fiume felől egy 
cigányos képű férfiú érkezett meg egy 
feltűnően szép, szőke nővel és igen sok 
poggyásszal. A nővel együtt utazott 
komornája is. A feltűnő vendégek a 
Magyar Király szállóban szálltak meg. 
Este megjelentek a színház egyik páho-
lyában. Senki sem ismerte s mindenki 
tudni szerette volna, hogy kik ők. Seidl 
Lajos városi rendőrfőkapitányt (másik 
lapban Polczer Péter alkapitány) 
is érdekelte a dolog s meglátogatta 
őket. A férfi előzékenyen fogadta a 
rendőrkapitányt. Igen, a rejtélyes pár 
Rigó Jancsi volt és a megszöktetett 
Chimay hercegnő, leánykori nevén 
Clara Ward. 

Rigó Jancsi Pákozdon született, és 
Rigo Joannes néven anyakönyvez-
ték 1858. augusztus 23-án. Édes-
apja az anyakönyv szerint szintén 
Rigo Joannes, édesanyja Kovács 
Mária volt. Tízéves korában a szü-
retet már apja bandájában muzsi-
kálta végig. Előfordult, hogy ő volt 
a szólista. A tehetséges fiút a helyi 
esperes elvitte a székesfehérvári 
Magyar Király Kávéházban muzsi-

káló Barcza (Szimpliczius) Józsihoz, 
akit III. Vilmos király Hollandiá-
ban érdemrenddel tüntetett ki. A 
már világhírű prímás a tizenkét 
éves fiút felvette a zenekarába, s 
egy ideig Székesfehérváron, majd 
Kaposváron a Korona Szállóban 
együtt muzsikáltak. 
Itt ismerkedett meg, majd 1882-ben 
itt vette el Barcza akkor tizennégy 
esztendős Mariska nevű lányát, aki 
különben — írta a Pesti Hírlap ké-
sőbb — egyike a legszebb asszonyok-
nak Somogyvármegyében. Somogy 
megye gyöngyszépének is emleget-
ték a különböző újságok. A frigyből 
két gyermek is született, akik korán 
meghaltak. 
Rigó Jancsi rövidesen saját bandát 
alapított, s először Budapesten, a 
Drechsler-palotában működő híres 
Reutter kávéházban, majd Európa 
számos nagyvárosában muzsikált. 
Európai körútján mellette volt 
felesége, Mariska is, aki akkor még 
nem gondolta, hogy Párizsban 
véget ér a szerelme Jancsival. A 
millennium évében Rigóék és a 
Chimay hercegi pár is Párizsban 
élt. Jancsi egy elegáns étteremben, 
a Restaurant Payard-ban hegedült. 
Ekkor találkozott először a herceg-
nő és a prímás. 
Clarával történt találkozását Rigó 
Jancsi a következőképpen mesélte 
el 1896-ban a Budapesti Hírlap 
újságírójának: Bejártam Franciaor-
szágot, Angliát s Berlinben is voltam. 
1895-ben Párisban voltam s egy 
előkelő restaurantban játszottam. Egy 
este feltűnő szépségű és fiatal asszony 
lépett be a restaurantba egy férfi ol-
dalán. Velem szemben foglaltak helyet 
s láttam, hogy az asszonyra roppant 
hatással van a játékom. Megkérdez-
tem tőle, hogy melyik nótát húzzam 
el neki. Az asszony azt felelte, hogy 
a magamét. Ekkor csendült fel a 
Fekete szem éjszakája és megszüle-
tett a legenda, ami azóta is ismert. 
Az asszony eljött másnap, harmadnap, 
mindennap, azután meghívott magához 
is. A férje, Chimay herceg, veszekedő, 

beteges és csúnya ember, nem csoda 
hát, hogy jobban tetszettem neki, mint 
az ura, aki, mikor megtudta, hogy a 
neje engem szeret, üldözni, kínozni 
kezdte. A hercegnő megunta, emiatt az 
ősszel elhagyta az urát s azóta együtt 
vagyunk. 
Az idő mindent megszépít, s meg is 
változtat. Így élnek egymás mellett 
az igaz és bulvártörténetek, s a 
különböző színekkel kifestett tény-
leges és virtuális valóságok. 
1898 májusában ismét hazalátoga-
tott a szerelmespár. A Budapesti 
Hírlap megragadva az alkalmat – s a 
prímás hazatérése apropójából – fel-
kereste az elhagyott Barcza Maris-
kát, Rigó Jancsi első feleségét. Ami-
lyen szép Chimay hercegné szőkének, 
olyan Rigó Jánosné barnának. Termete 
magas, arca üde, szeme csillogó, igazi ci-
gány temperamentummal. Piros selyem 
pongyolájában, drága ékszerrel karján 
és nyakán nagy hatással van az em-
berre. Iskolázott, jól nevelt leány, négy 
nyelvet beszél folyékonyan – vezette 
föl cikkét a lap, majd idézi alanyá-
nak meséjét. – Rigó Jancsi a leghálát-
lanabb ember a világon. Az édesapám 
szedte föl. Az öreg Rigó vályogvető, 
kaszás cigány volt, a fia pedig naplopó, 
aki megkérte apámat, vegye magához, 
mikor egyszer a Cziráky grófoknál 
hegedült Székesfehérvár közelében. 
Majd Kaposvárra került atyámmal, 
aki ruházta, tanította s embert nevelt 
belőle. Bár ne tette volna. 
A szomorú párizsi emlékéről így 
mesélt: Észrevettem, hogy Jancsi 
mindennap jobban öltözködik s 
fiákeren jár a hercegnével. Egyik este 
meglestem őket a Payard szeparéjában, 
amint pezsgőztek s ölelkeztek. Dákót 
ragadtam s megtámadtam őket. Az 
asszony kocsiba ugrott s elhajtatott, 
Rigó szintén elfutott. 
A Pesti Napló a prímás halálát 
követően, 1928. augusztusában 
készített az egykori szépséggel egy 
riportot, melyben így emlékezik 
az elhagyott asszony: Tizenöt éves 
fiatal lány voltam s Kaposváron éltem 
a szüleimmel, amidőn megismerkedtem 
Rigó Jancsival. Híres lakodalom volt 
az én esküvőm. Földbirtokosok, somo-
gyi mágnások töltötték meg a temp-
lomot, Bernáth Kálmán törvényszéki 
bíró volt a vőfélyem. Mikor férjhez 
mentem, Rigó Jancsi már neves prímás 
volt. Évekig külföldön játszott s én is 
bejártam vele együtt egész Angliát. Tíz 
évi boldog házasság után Párizsban 
telepedtünk le. Nagy lábon éltünk 
Párizsban. Hétszobás lakásunk. volt 
és az uram rengeteget keresett. Egyik 
nap a férjem ekvipázsunkon (hintó) 
elhajtatott a Château Madridba. Utána 
mentem és láttam, hogy kart karba 
öltve, szerelmesen sétáltak. Nem akar-
tam botrányt csinálni, nem is szóltam 
a férjemnek, hanem elmentem Chimay 
hercegnőhöz és megkértem, hagyja 
békén a férjemet. A történetet az idő, 
a jókezű kozmetikus némileg meg-
szépítette. Pedig a lapok szerint 
voltak szalonképtelen események is 
Rigó Jancsi love story-jaiban. 
Az 1898-as látogatásuk kapcsán 
egy izgalmas afférról tudósított a 
Pesti Napló. Egyik este, mikor Rigó 

Jancsi cigarettával a szájában kilépett 
a Rémi-szálló kapuján, Mariska, a fele-
sége és annak két férfirokona hirtelen 
rátámadtak. Rigó Jancsi futásnak eredt 
a József-körúton, de utolérték és sűrűn 
hullatták rája a botütéseket. Rigónét a 
fővárosi bíróság férje feljelentését 
követően beidézte. Válóperük júli-
usban zajlott Kaposvárott. A Pesti 
Napló úgy értesült, hogy a válás ki-
mondása fejében a felek megegyez-
tek tizenötezer forintban, amit Rigó 
Jancsinak kellett megfizetnie. Nem 
tudni pontosan, de a hírfolyamban 
többször van arra utalás, hogy Rigó 
nem nagyon fizetett.
A Friss Újság 1925. áprilisi tudó-
sítása ezt látszik megerősíteni. 
Rigó Jancsit havi egy millió korona 
nőtartásra ítélte a kaposvári bíróság. A 
prímás egy sokdollárú, gazdag hölgyet 
vett feleségül Amerikában. Eközben 
Kaposvárott elhagyottan élt Rigó Jan-
csi igazi felesége, akitől nem is vált el.
Valószínűleg nem követett el bigá-
miát Rigó Jancsi, csak a felületes 
bulvárfirkászok írásai mondanak 
sokszor önmaguknak is ellent. 
Igaz, Katona Csaba történész, a 
téma kiváló ismerője sem talált 
adatot sem Rigó válására, sem pe-
dig házasságára Clara Warddal. 

Rigó Jancsit Mariska sokáig ke-
restette, végre 1910-ben sikerült 
elérnie, hogy eljöjjön Kaposvár-
ra. Mindössze két napig maradt, 
aztán eltűnt – írja Vitál Anna a 
Cigányszerelem című cikkében. 
Ezzel szemben a Budapesti Hírlap 
1909. június 26-án azt írta, hogy 
Rigó Jancsi, aki hosszabb időt töltött 
Amerikában, ide visszaérkezett és 
kibékült feleségével, akivel most együtt 
él. Rigónak ekkor már Katherine 
Hadley volt a felesége. 
Simpliczius Barcza Mariska 65 éves 
korában halt meg. – írta a Pesti Napló 
1930. január 29-én. – Könyöradomá-
nyokból tengette életét és végül regényes 
sorsából filmszcenáriumot készíttetett, 
amit Fedák Sári magával vitt Ameriká-
ba, de nem tudott értékesíttetni. 
De térjünk vissza Rigó Jancsihoz 
és az ő hercegnőjéhez! A Buda-
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Toulouse-Lautrec: Hercegi idill, 1897. (Színes litográfia – Szépművészeti Múzeum – Magyar 
Nemzeti Galéria)

Clara Ward, azaz Chimay hercegné (Vasárna-
pi Újság, 1897.)

A Chimay-kastély bejárata (Belgium)

pesti Hírlap tudósítása szerint: A 
szökevény pár egyébként eléggé zajos 
életet él Székesfehérvárott. Színházba 
járnak, vacsorákat adnak, kocsikáznak 
a csöndes városban, ahová Olaszor-
szágban tett útjuk után érkeztek meg 
azért, hogy a legény szüleit megláto-
gassák. Az egyik nap ki is kocsiztak 
Pákozdra az „öregek” látogatására. A 
pákozdiak nagy ünnepet rendeznek 
a Jancsi tiszteletére, akit olyan nagy 
tisztesség ért. 
A Pesti Napló szerkesztősége 1896 
karácsonyán, egymást követő két 
számában székesfehérvári tudó-
sítójára hivatkozva nem tudta 
eldönteni, hogy Rigó Jancsi csinos-e 
vagy sem, ami valljuk be töredelme-
sen, tagadhatatlanul fontos dolog: 

Chimay hercegné csodaszép, sárgahajú 
asszony, aki valósággal elkápráztatta 
mindazokat, akik az utcán vagy a szín-
házban látták. Rigó Jancsi 36-38 éves 
fiatalember; nem túlságosan csinos, 
de nem is csúnya. A szeme csillogóan 
fekete, de az ajka túlságosan vastag. A 
ruhája nagyon elegáns, a gyémánt mell-
tű, az aranylánc csak úgy csillog rajta. 
Aztán meg így írnak: Rigó csinos 
ember. Karakterisztikus fejét dús haj 
borítja, tömött fekete bajusza magya-
rosan ki van pödörve. Vakító fehér 
plasztronján (kikeményített férfi 
ingmell) három mogyoró nagyságú 
keleti gyöngy díszeleg. Egész valójáról 
leng a boldogság. 
De honnan is származott a prímás 
szerelme? A szálakat az Egyesült 

Államokban kell keresnünk. A her-
cegnő édesapja, Eber Brock Ward 
amerikai, acélgyártással, gőzhajó-
zással foglalkozó milliomos volt. 
Clara édesapja második házasságá-
ból született 1873-ban Detroitban. 
Egy édes és öt féltestvére volt, s 
a család vagyona lehetővé tette 
számára, hogy egész életében azt 
tegyen, amihez kedve van. Amikor 
Jancsi megszöktette az ő hercegnő-
jét Párizsból, az amerikai milliomos 
már két évtizede halott volt. 
Clara első férjével, Joseph, Prin-
ce Caraman-Chimay-vel tizenhat 
évesen – ahogy a Budapesti Hírlap 
írta – Nizzában ismerkedett meg és 
Párisban volt az esküvőjük 1890. má-
jus 30-án. Nagy pompával ment végbe 
az esküvő, maga Rotelli pápai nuncius 
eskette őket össze, és a menyasszony 
tanúja az angol nagykövet és az 
amerikai követ volt. A hercegtől két 
gyermeke született, 1891-ben Maria 
Elisabeth, aki 1939-ben, és 1894-
ben Joseph Anatole, aki 1920-ban 
hunyt el.
Clara férje, a 19. herceg a Cara-
man-Chimay családban, a belga 
képviselőház tagja volt. A Magyar-
ország egy igen érdekes fölvetést 
publikált 1898. júniusában Chimay 
hercegnő és az Árpád-ház címmel. 
Szép történészi feladat lenne a föl-
vetés igazolása avagy megcáfolása: 
Trónkövetelő is válhatnék Chimay 
hercegnőből, ha elolvasná az Armenia 
legújabb füzetét. Igényét a követke-
zőkre alapíthatná: A Croy franczia 
herczegi család törzsatyja állítólag 
az Árpádházból származott Márk 
magyar királyi herczeg volt. Márk II. 
András magyar király második felesé-
gétől származott fiától, ki ugyancsak 
András nevet viselt, Velenczében 
egy gazdag patríczius leányával 
kötött házasságából született. Márk 
herczeg 1266 körül Francziaországba 
költözött s feleségül vette a Croy és 
Arién urának egyetlen leányát. A 
Croy-család árpádházi rokonságának 
kérdése egyébiránt még nincsen min-
den kétségen felül helyezve, azonban 
arra látszik mutatni első sorban a 
család leszármazási táblája, továbbá 
I. Miksa német-római császárnak 
1486. évben kelt diplomája, melyben 
e szavak olvashatók: Nobili Carelo 
de Chymai, ex illustribus de Croy, 
descendentibus ex vera et legitima 
progenie seu origins regnum Hungá-
riáé, azaz Chymai Károly a nevezetes 
Croy nemzetségből, mely nemzetség 
törvényesen és valóságosan a magyar 
királyi házból származik, végül azon 
körülmény, hogy a Croy nemzetség 
czímere Magyarország czímeréhez 
hasonlít. 
„A brüsszeliek athéni nője”, így 
nevezték el klasszikus szépségéért a 
hercegnét. Akik ismerik az Ameriká-
ban nevelődött milliomos kisasszonyo-
kat, ezeket a férfias föllépésű, bátor, 
őszinte hölgyeket, akik nem csinálnak 
titkot a szerelmükből s nem irtóznak a 
botrányoktól, imádnak mindent, ami 
nem köznapi s undorodnak a sablon-
tól. Akik ismerik ezt a típust, azok nem 
csodálkoztak nagyon Chimay hercegné 
szökésén. – bölcselkedett a Buda-
pesti Hírlap kolumnistája 1898 
karácsonyának másnapján. 
A prímás és a hercegnő viharos 
párizsi szerelme valamint fellépései 
a Moulin Rouge-ban Toulouse-Laut-
recet is megihlette. A Gustave 
Pellet által mindössze tizenhat 

számozott és szignált példányban 
kiadott, hat színnyomásos litográfia 
a múzeum legkorábbi Lautrec-szer-
zeményei közé tartozik, amit 1901-
ben vásároltak Emil Richter drezdai 
műkereskedőtől.
A Fővárosi Lapok december 27-én 
egy találó felütéssel folyt bele a 
tudósításokba: Az események csudá-
latos módon igazolták az idén a kalen-
dáriumot. Mert semmi kétség nem 
foroghat fenn: ez az év a szó szoros 
értelmében — szökőév volt. Majd jól 
értesültségüket megcsillantva a kö-
vetkező történetet tárták az olvasók 
elé Clara Ward herceggel történt 
házasságát megelőző európai éle-
téről: A szép hölgy, Ward kisasszony, 
vitézül ellentállott a hozományvadá-
szok rohamának. Kivételt egy nem 

éppen jóhírű német kávéház vezetője 
képezett, amely intim viszonynak 
azonban egyszerre csak vége szakadt. 
Esküvője Chimay-Caramon herceg-
gel érdekes színfoltja volt a párizsi 
arisztokraták intrikus minden-
napjainak: A lakodalmas menetben 
volt egy nagyon is feltűnő alak. Veres 
egyenruhában, arany vállrojtokkal, 
fehér nadrágban. Nagy batárban ült 
s olyan két csuda módra öltözött inas 
ült a batáron, aminőt aligha láttak még 
Francziaországban. Azt hitték, hogy 
valami nagykövet, pedig ez a czifra úr 
egy sakkjátszó volt, aki Budapesten 
kezdte meg pályáját, sőt egyszer itt le 
is tartoztatták, mert a király kocsijába 
egy kérvényt dobott. Ez az ember volt 
Ward kisasszony házassági tanúja. A 
tanúk kérdésében a Budapesti Hír-
lap és a Fővárosi Lapok szerkesztői 
vélhetően más forrásból dolgoztak 
vagy csak más élénkségi fokon 
égtek a szerzői fantáziák. 
A Vasárnapi Újság 1897-ben a 14. 
számában számolt be Rigó Jancsi 
történetéről. Rigó Jancsi czigány-
primás és az amerikai gazdag Ward 
családból származó Chimay herczeg-
né, ki férjét, a belga arisztokráczia 
egyik tagját, két kis gyermekét, fényes 
társadalmi állását és millióit kész volt 
elhagyni a czigányprimásért, kinek 
— mint írják — felesége akar lenni, 
Budapesten. Chimay hercegnének 
fényképét lapunknak egy Parisban járt 
barátja adta át egy oly gyűjteményből, 
mely az előkelő franczia társaságokban 
szereplő nők képeit tartalmazza, a 
melyeknek sorában Chimay herczegné 
is még csak rövid idővel ezelőtt kiváló 
helyet foglalt el.
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Legutóbbi lapszámunk riportjában egy ismert család generációinak különleges kapcso-
lódásáról olvashattak. A kapocs nem más, mint egy nevezetes fehérvári épület. Miről 
szólt az említett riport? A helyes válasz: a Bory család történetéről.
Második feladványunk megfejtése egy olyan tábor volt, melyet minden évben Csíkcsomor-
tánban rendeznek meg, és ahová fehérvári fiatalokat hívnak, hogy egy hetet eltöltsenek a 
versek bűvöletében. A második megfejtésből kiderült a tábor neve: Székelyföldi Verstábor.
Az elmúlt héten lakberendezéssel is foglalkoztunk. Harmadik feladványunkban arra 
kerestük a választ, hogy ezúttal miről tájékozódhattak olvasóink. A helyes megoldás: a 
dolgozó- és tanulósarok ideális berendezéséről.

E heti rejtvényünk Szent Donáthoz, a borvidékek védőszentjéhez kapcsolódik. Az első 
megoldásból kiderül, hogy melyik közép-iskolai város püspöke volt. 
A legenda szerint az egyik miséjén a pogányok szabályosan kiverték a kezéből a kely-
het, mely nagy lendülettel a földre esett és széttörött. Donát szomorúan összeszedte 
a darabokat és az oltárra helyezte őket. Elkezdett imádkozni. A második megfejtés a 
történet folytatását rejti. 
A püspök 362-ben mártírhalált halt, de tisztelete fennmaradt. Szobrát főleg szabadban, 
utak mellé állították fel. A harmadik rejtvényből kiderül, minek az elkerülése érdeké-
ben fohászkodtak hozzá.
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Az egész világ láthatja

Velencéről érkezik a mezőny Fehérvárra, ahol szakaszbefutót is rendeznek

soMos zoltán

A Tour De Hongrie kerékpárverseny mezőnye 
augusztus 16-án lesz látható Székesfehérváron. 
A versenyzők a második szakaszban két kört 
tesznek meg a városban, a befutót követően a 
díjátadó ceremóniát a Zichy színpadon rendezik.

Az augusztus 14-én rajtoló Tour de 
Hongrie százkilencvenöt ország-
ban lesz látható a közvetítéseknek 
köszönhetően. A szervezők közle-
ménye szerint ez az Amaury Sport 
Organisationnel folyó együttműkö-
désnek köszönhető, amely a Tour de 
France-ot és a Dakar-ralit is rendezi. 
Eisenkrammer Károly, A Tour de 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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Verseny után, verseny előtt

Balogh Bálint Márk (balra) és Lénárt Péter is győzött Kőszegen

luGosi Balázs

Szinte minden hétvégére jut program a Varkocs 
György Box Club serdülő, junior és felnőtt 
ökölvívóinak naptárában. Az elmúlt hétvégén 
a kőszegi Ostrom Kupán álltak helyt a fiatalok, 
míg most vasárnap a Velence Korzón felállított 
ringben bizonyíthatnak régiós megmérette-
tésen.

A X. Ostrom Kupa első napján 
bokszolt Jónás Dominik a 80 
kilogrammos súlycsoportban, 
ellenfele a súlycsoport egyedural-
kodó bajnoka volt. A mérkőzés 
pontozásos vereséggel zárult. 
A második nap délelőtti prog-
ramja során lépett kötelek közé 
a felnőtt 91 kilogrammos Lénárt 
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Péter, a Varkocs György Box Club 
versenyzője, aki első menetes 
technikai K. O. győzelmet aratott 
Bíró Benjámin ellen. A délutáni 
programban a serdülő korú, 56 
kilós Balogh Bálint Márk csapott 
össze Martonosi Jánossal, és győ-
zött egyhangú pontozással. 
Az augusztus 12-én, vasárnap a 
Velence Korzón rendezendő ver-
senyen hét fehérváriért is izgulha-
tunk: Németh Zsolt, Tóth Adrián, 
Balogh Bálint és Nagy Evelin a 
serdülők között versengenek, a 
juniorokat Egyed Petra és Maja 
Milán képviseli. A nagyszerű for-
mában lévő Lénárt Péter ezúttal is 
a felnőtt 91 kilogrammos súlycso-
portban indul.

Hongrie főszervezője hangsúlyozta, 
hogy a magyar kormány kiemelt 
eseményként kezeli a viadalt: „Tá-
mogatóink két fontos elvárást fogalmaz-
tak meg. Az egyik az, hogy a Tour de 
Hongrie 2018-ban már első kategóriás 
versenyként szerepeljen a Nemzetközi 
Kerékpáros-szövetség naptárában, így 
minden eddiginél erősebb mezőny érke-
zik Magyarországra, illetve az esemény 
bekerüljön az Eurosport programjába.” 
A kétszeres Tour de France-győz-
tes legenda, Alberto Contador is 
Magyarországra érkezik, hogy Ivan 
Bassóval együtt meglátogassa az 
általuk alapított Polartec-Kometa 
csapatot a magyar körversenyen.
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A Celtic is jöhet

Hétfő délután kisorsolták Nyonban a nemzetközi kupaselejtezők rájátszásának párosításait, 
így az is kiderült, mi vár a Vidire a Malmőn túl. Amennyiben sikerül kiejteni a svédeket, a 
BL-főtáblához a Celtic – AEK Athén párharc győztesét kell felülmúlni, míg egy esetleges kie-
sést követően az EL-ben a Midtjylland – The New Saints továbbjutója lenne az ellenfél, tehát 
ez esetben olyan csapat jönne szembe, amellyel az elmúlt években már találkozott a Vidi.

Cser-Palkovics András kérése a szurkolókhoz 

Jó játék, fontos gól

Nemcsak védekezett, támadott is a Vidi Malmőben – itt Nikolov lő kapura

Svédországban is voltak Vidi-drukkerek, Felcsúton remélhetőleg telt ház lesz!

A Juhász Roland arcán látható koncentrációra a visszavágón is szükség lesz

soMos péter

Biztató döntetlent ért el a MOL Vidi a Malmö 
vendégeként a BL-selejtező harmadik körében. 
A fehérváriak ezúttal is rendkívül szervezetten 
futballoztak, és az értékes idegenben lőtt 
gólnak köszönhetően kedvezőbb helyzetből 
várják a visszavágót.

A MOL Vidi – Ludogorec selejte-
ző lefújásának pillanatában már 
tudtuk, hogy a következő körben 
a svéd Malmö lesz a fehérvári 
csapat ellenfele. A skandinávok 
sem tűntek kisebb falatnak a raz-
gradiaknál, hiszen a svéd futball 
legnagyobb tradíciókkal rendelke-
ző együtteséről van szó, a klubban 
nevelkedett többek között Zlatan 
Ibrahimovic is. Ráadásul az utóbbi 
években Európában is felhívták 
magukra a figyelmet a világoské-
kek: 2014-ben és 2015-ben is a Baj-
nokok Ligája főtáblájára jutottak. 
A két csapat hétszer találkozott 
korábban tétmérkőzésen az UE-
FA-kupában és az azóta megszűnt 
Intertotó-kupában, de a legutolsó 
összecsapás is 1993-ban volt. 
A Vidi jól járt az UEFA szabá-
lyával, mely szerint egy csapat 
két mérkőzése között hetvenkét 
órának el kell telnie. Így ugyanis a 
Ludogorec és a Malmö elleni selej-
tezők közé nem fért be a hétvégi 
bajnoki a Mezőkövesd ellen, en-
nek elhalasztásával a fehérváriak 
száz százalékban a BL-párharcra 
tudtak koncentrálni.
És nem is okozott csalódást a 
Vidi! A mérkőzés első félidejé-
ben jobban futballozott Marko 
Nikolics gárdája, szép akciókat 
vezetve, a gól azonban nem jött 
össze. Szünet után feljavult a 
Malmö, többször is veszélyeztettek 
a hazaiak, ez pedig a 62. percben 
góllá érett: Christiansen talált be 
az egyébként magabiztosan védő 
Kovácsik kapujába. 
Kis híján azonnal felelt a Vidi, de 
Lazovics szabadrúgásból a felső 
lécet lőtte telibe. A 71. percben 
viszont már a szerencse is a fehér-
váriakkal volt: Juhász felívelését 
Nego két védő között is megtartot-
ta, majd gyönyörű góllal tette fel 
a koronát ezúttal is remek telje-
sítményére. A végeredmény 1-1 
lett, ezzel pedig a MOL Vidi került 
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kedvezőbb helyzetbe – az idegen-
ben lőtt gól rengeteget érhet még. 
Marko Nikolics a találkozót 
követően nagyon elégedett volt a 
látottakkal, ugyanakkor hangsú-
lyozta: nagyon kemény visszavágó 
előtt áll csapata, még semmi sem 
dőlt el. 
A Vidi gólszerzője, Loïc Nego is 
kitért erre, illetve a remek hangu-
latról is beszélt: „Ritkán fordul elő 
velünk, hogy húszezer ember előtt 
játszunk, de ez nem hatott ránk béní-
tóan, sőt én külön élveztem. Köszön-
jük azoknak, akik eljöttek Malmőbe 
szurkolni! Biztos vagyok benne, hogy 
a visszavágón is sokan leszünk!” – 
mondta a francia szélső. 
Ebben reménykedik Juhász 
Roland is, aki szerint jó úton jár a 
Vidi: „Nagyon fontos ebben a hely-
zetben a türelem. Nem szabad abba a 
hibába esnünk, hogy elragad bennün-
ket a hév! Ugyanilyen szervezetten 
kell játszanunk, és eredményesek 
leszünk!” 
A szervezettségre nem is lehet 
panasz: régen láthattunk ilyen 
egységes, fegyelmezett magyar 
csapatot nemzetközi szinten. A 
Vidi taktikája eddig kétségkívül 
eredményesnek bizonyult, hiszen 

egyetlen mérkőzés választja el a 
fehérváriakat attól, hogy hat év 
után ismét megérjék a kupaőszt. 
Ezúttal ez még nagyobb bravúr 

lenne, mint amit 2012-ben a Paulo 
Sousa vezette csapat ért el, hiszen 
akkor három kört kellett mennie a 

piros-kékeknek a főtáblához. 
A visszavágó előtt azonban egy 
másik megmérettetés is vár még a 
Nikolics-gárdára. Pénteken (előre-

hozott időpontban) a Debrecent 
fogadja a Vidi Felcsúton, az NB I 
negyedik fordulójában.

Tisztelt RBD Ultras! Kedves Szurkolók! 
Hosszan írhatnám, miért lenne jó és 
fontos, hogy ott legyetek a stadionban a 
csapatunk Malmö elleni BL-visszavágó-
ján. Mindenki érzi, tudja, mekkora súlya 
van ennek a mérkőzésnek, ami már biztos 
csoportkörös meccseket eredményezne 
vagy a Bajnokok Ligájában vagy az Euró-
pa-ligában, ami óriási eredmény lenne. 
A lényeg azonban egy mondatban 
összefoglalható: a város nevében 
kérem, hogy szurkoljatok a stadionban a 
csapatunknak úgy, ahogy csak ti tudtok, 

csináljatok olyan hangulatot, amit csak 
ti tudtok, és zengjenek a fehérvári nóták 
úgy, ahogy csak ti tudjátok énekelni 
azokat, hogy „megvalósuljon egy régi 
álom”! Sorsszerű talán az is, hogy ez az 
álom éppen a város történelméről szóló 
legbüszkébb ünnepségsorozatnak, a  
Székesfehérvári Királyi Napoknak az 
idején valósulhat meg. Kérlek bennete-
ket, hogy legyetek lokálpatrióták a sta-
dionban! Nem azért, mert a polgármester 
kéri, hanem mert ez most a városnak 
fontos, ez a csapat pedig megérdemli!
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Edzenek, készülnek, ismerkednek

A játékosok a taktika mellett egymással is ismerkednek. Mindkét folyamat jól halad!

Hannu Järvenpää remélhetőleg a győztes taktikát rajzolja a táblára

kaiser taMás

Már a második hetét kezdte meg jégen a 
Fehérvár AV19. Az EBEL-szezon rajtjáig még 
nagyon sok van hátra, de a fehérvári játéko-
sok minden perccel egyre jobban megismerik 
egymást.

A Volán egyik új igazolása, 
Zack Philips számára egy régi 
ismerős is segít abban, hogy 
minél hamarabb beilleszkedjen: 
„Svédországban játszottam két évvel 
ezelőtt, majd az Egyesült Királyság-
ban, Nottinghamban töltöttem egyet, 
szóval ez lesz a harmadik szezonom 
Európában. Ismerem az EBEL-t, több 
barátom is játszik a ligában. Erős, 
gyors bajnokság, izgatottam várom 
a rajtot. A Fehérvárról is csak jókat 
hallottam. Jonathan Hartyt ismerem 
a csapatból, sokat beszélgettem vele 
a döntésem előtt. Tudom, hogy a 
szurkolók fantasztikusak, minden 
együtt van ahhoz, hogy sikeres évünk 
legyen. A srácok barátságosan fogad-
tak. A város is tetszik, közel lakom a 
belvároshoz, így már volt időm kicsit 
körbenézni. Magamról annyit, hogy 
vérbeli csatár vagyok, gólerősnek tar-
tom magam, de a gólpasszokkal sem 
állok hadilábon. És persze ha kell, a 
védőharmadban is be tudok segíteni. 
Alapvetően támadó szellemű játékos 
vagyok, de a pálya egész területén 
hasznosnak tartom magam.”
Ha Philipsnek nagy segítség, 
hogy Hartyval ismerik egymást, 
akkor mit mondjon a fehérváriak 
friss finn légiósa, Harri Tikka- 
nen, aki a következő szezonban 
Székesfehérváron több honfi-
társával is együtt játszhat majd? 
„Ellenfélként is jó volt itt játszani, 
hiszen a szurkolók remek hangulatot 
teremtenek! Sosem játszottam ilyen 
hangos közönség előtt, szóval nagyon 
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izgatott vagyok, hogy hétről hétre itt 
játszhatok majd. Az edzőnket, Hannu 
Järvenpää-t ismerem már, korábban 
Finnországban dolgoztunk együtt. 
Felhívott, és csupa jó dolgot mondott 
a klubról, a városról. Nem volt nehéz 
a döntés, hogy itt folytassam. Több 
finn csapattársam is van, és bár az 
öltözőben angolul beszélünk, azért 
megkönnyíti az életemet ez. Hogy 
jégen mennyit számít majd, az a 
sorok összetételétől is függ, de Tero 

Koskirantával tavaly együtt játszot-
tam, nagyon jól ismerjük egymást, 
és Arttu Luttinen ellen is játszottam 
már. Meglátjuk, ebből a jégen mit 
tudunk kihozni! Minden meccsen a 
legjobbat akarom nyújtani, elkövetek 
mindent, amit csak lehet, hogy a Fe-
hérvár ott legyen a rájátszásban. Ha 
ez sikerül, nagyon boldog leszek!”
Ryan Glenn, a Fehérvár AV19 új 
kanadai légiósa sem gondolkodott 
sokat, amikor befutott a Volán 

ajánlata: „Hallottam már másoktól 
a csapatról, könnyű döntés volt ide 
igazolnom. Tisztában vagyok vele, 
hogy az idősebbek közé tartozom, 
az a dolgom, hogy a tapasztalatom-
mal segítsek a csapatnak. Abszolút 
profi körülmények és szervezettség 
vesz körül, mindenre odafigyelnek. 
Elsőre azt kérdeztem, hol vagyok, de 
Fehérvár egy remek város, az embe-
rek nagyon kedvesek, szóval boldog 
vagyok itt!”
Tero Koskiranta számára nem is-
meretlen a fehérvári közeg, hiszen 
a finn légiós a Medveščaktól érke-
zett Székesfehérvárra, a zágrábiak 
mezében pedig már játszott az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ban: „Amikor a Medveščakkal itt 
játszottunk, éreztem, hogy remek 
az atmoszféra. A szurkolók nagyon 
összetartók. Mindig pozitív élmény 
volt itt jégen lenni, a legjobb meccsei- 
met itt játszottam. Végiggondoltam 
a lehetőségeimet, Hannu Järvenpää 
hívott, én meg igent mondtam. 
Komoly céljai vannak a klubnak, az 
idei keret pedig nagyon jónak tűnik. 
Úgy érzem, meg tudunk felelni az 
elvárásoknak. Jó játékosokat igazolt a 
csapat, ezt láthatjuk a statisztikákból 
is. Jó csapatunk van, amely ebben a 
ligában is jónak számít. Szeretek gólt 
szerezni és lehetőséget teremteni a 
csapattársaimnak. A titkom legin-
kább annyi, hogy keményen dolgo-
zom. Akik láttak, tudhatják: minden 
meccsen beleadok mindent!”
A jeges edzések tehát elkezdődtek, 
a játékosokat pedig nem kíméli 
Hannu Järvenpää vezetőedző. 
Nem véletlenül, hiszen együtte-
sével szemben kimondva, kimon-
datlanul a szurkolók elvárása a 
rájátszásba kerülés. Pénteken 
pedig jön az első edzőmeccs: a 
Volán Nyitrán lép pályára.
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2018. 8. 11. SZOMBAT

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 
magazin – ismétlés

10:50 Fehérvári beszélgetések 
extra – „Mi egy vérből 
valók vagyunk!”

 Beszélgetés Galambos 
Nándorral, az Ismerős 
Arcok zenekar alapítójával

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Halmay Tivadar

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

– ismétlés
 Műsorvezető: Schéda 

Szilvia. Vendégek: Klupács 
Péter és Mészáros Zalán 

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

– ismétlés 
 Műsorvezető: Schéda Zoltán. 

Vendég: Németh Mariann
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: Hagymásy 
László: A nők és a diabétesz 

15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 
16:45 Székesfehérvári Királyi Napok 

ünnepélyes megnyitója – 
élő közvetítés ismétlése

17:15 Art Café Fehérvár – a szerdai 
közvetítés ismétlése 

18:05 Rock’n Roll Táncház
 Könnyűzenei koncert 

Szalonna és bandája, 
valamint Ferenczy 
György és a Pesti Rackák 
lemezbemutató koncertje

18:30 Híradó
19:00 A XXIII. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 
nyitógálája – élő közvetítés 
a Zichy színpadról

21:00 Székesfehérvári Királyi 
Napok – Belvárosi forgatag

21:25 Gyógyult utakon
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2018. 8. 12. VASárnAp 2018. 8. 13. Hétfő 2018. 8. 14. Kedd 2018. 8. 15. SZerdA 2018. 8. 16. CSüTörTöK 2018. 8. 17. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Halmay Tivadar

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

Szilvia. Vendégek: Klupács 
Péter és Mészáros Zalán 

11:40 Turisztikai magazin 
– ismétlés 

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Schéda Zoltán. 
Vendég: Németh Mariann

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: Hagymásy 
László: A nők és a diabétesz 

15:15 Parlami d’Amore – 
Olasz nyáresti koncert 
a belvárosban 2017

17:00 XXV. Öreghegyi 
Mulatságok 2016

17:40 Székesfehérvári Királyi Napok 
ünnepélyes megnyitója – 
élő közvetítés ismétlése

18:10 Rock’n Roll Táncház – ism.
18:35 Székesfehérvári Királyi 

Napok – Belvárosi 
forgatag – ismétlés 

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 XXIII. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál Nyitó Gála 
– élő közvetítés a Zichy 
színpadról – ismétlés 

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 híreiismétlése

07:20 Köztér – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 

hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés

11:00 Épí-Tech Magazin 

11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:00 Képes hírek

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Székesfehérvári Királyi 

Napok ünnepélyes 

megnyitó – ismétlés 

16:40 Épí-Tech Magazin 

17:10 Köztér – ismétlés

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Danka Attila

18:30 Rock’n Roll Táncház – 

összefoglaló ismétlése 

19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne: 

Híradó, Esti mérleg, 

Együtt magazin és Hírek

20:15 Aqvital FC Csákvár – BSS 

Monor labdarúgó-mérkőzés 

közvetítése felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

22:40 Képes hírek  – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Danka Attila

17:00 Együtt magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:55 Hírek
18:00 Fogadalmi szentmise – 

élő közvetítés a Szent 
Imre-templomból

19:30 Jó estét, Fehérvár! - benne: 
Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek 

20:45 Folkjam – összefoglaló 
21:10 Székesfehérvári Királyi 

Napok – Belvárosi forgatag 
– összefoglaló ismétlése 

21:35 Gyógyult utakon
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Székesfehérvári Királyi 
Napok – Belvárosi forgatag 
– összefoglaló ismétlése 

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Folkjam – összefoglaló 

ismétlése 
18:30 Szent István-év 1938 
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:00 A XXIII. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
zárógálája – élő közvetítés 
a Zichy színpadról

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:00 VI. Fricsay Richard 
Katonazenekari Fesztivál 
– élő közvetítés a 
Városház térről

17:10 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Bölcső – Szent 

István-ünnepek
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Bazilika 250
20:40 Fogadalmi szentmise 

– ismétlés 
22:10 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése 

10:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 

magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

17:00 Bajnokok városa 

magazin - ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés

18:00 Hírek

18:05 Rock’n Roll Táncház – 

összefoglaló ismétlése 

18:30 Bazilika 250 – ismétlés 

19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó, Köztér, Turisztikai 

magazin és Hírek

20:30 Koronázási Ünnepi 

Játékok – összefoglaló 

21:00 A XXIII. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 

nyitógálája – ismétlés 

23:00 Híradó és Köztér  – ismétlés

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 11. 19:00 A XXIII. Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitógálája – élő közvetítés a Zichy színpadról


