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KÉPES Program –  megújult a Szeder utcai bölcsőde

Kovács Béla Sándor önkormányzati képviselő, Brájer Éva alpolgármester és Bozai István város-
gondnok szemrevételezi a megújult bölcsődeudvart

Gáspár péter

2013-ban hívták életre helyi cégek és Székes-
fehérvár önkormányzata a KÉPES Programot, 
ami azóta is sikeresen működik. A példaértékű 
összefogás célkitűzéseként idén elkezdődött a 
városi fenntartásban lévő bölcsődék felújítása. 
Elsőként Fehérvár egyik legnagyobb bölcsődéje 
újult meg a Szeder utcában. A 108 férőhelyes 
intézményben a programban résztvevő cégeknek 
és az önkormányzatnak köszönhetően egy közel 
negyvenmillió forintos beruházás valósult meg.

A KÉPES, azaz a Közösségi Értékte-
remtő Program – Együtt Székesfe-
hérvárért! elnevezésű kezdeménye-
zés célja, hogy a vállalati szféra és 
az önkormányzat összefogásában 
olyan megoldásra váró feladatok va-
lósuljanak meg, melyek maradandó 
értéket teremtenek a helyi közösség 
számára. Idén először indult bölcső-
dei program, melynek konkrét célja 
az önkormányzati fenntartásban 
lévő bölcsődék szükség szerinti 
felújítása. A város ezen intézménye-
iben több olyan munka is esedékes, 
melyek eddig nem kerülhettek 
kivitelezésre – a program résztvevői 
ezen felújítások megvalósítását, a 
bölcsődei környezet komfortosabbá 
tételét tűzték ki most célul. 
A KÉPES program eredményeként 
megújult a Szeder utcai 7. számú 
bölcsőde. A 108 férőhelyes bölcső-
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Kulturális megállapodás Eger városával

A Királyi Napok díszvendége az idén Eger városa volt

Vakler lajos

Az idei Királyi Napok díszvendége Eger városa. 
A találkozó keretében Habis László egri és 
Cser-Palkovics András fehérvári polgármester 
kulturális együttműködési megállapodást írt 
alá.

Cser-Palkovics András a megál-
lapodás aláírása után kiemelte, 
hogy Eger és Székesfehérvár közös 
történelmi gyökerei is megerősítést 
kaphatnak a kulturális kapcsolatok 
szorosabbá fűzésével: „Nagyon sok 
olyan város van, amelyekkel hasonlóak 
az elképzeléseink a kultúra, a gazdaság, 
a térségi szerepvállalás terén. Ezért is 
fontos, hogy ilyen együttműködések 
létrejöjjenek. Örülök a lehetőségnek, 
hogy Egerrel egy ilyen megállapodást 
aláírhatunk. Megyei jogú városokként 
az adott régió meghatározó központ-
jai vagyunk. Hasonló problémákkal 
küzdünk, vagy éppen hasonlóak az 
örömeink és a lehetőségeink is. Eger 
városával és Habis polgármester 
úrral egyébként is kiváló kapcsolatot 
ápolunk, de ez most nem az önkor-
mányzatok szintjén folytatódik. Az 
oktatási intézményeink, a gazdaság 
szereplői mellett a kulturális alkotókö-
zösségek is bekapcsolódhatnak ebbe az 
együttműködési megállapodásba. A két 
történelmi város az együttműködéssel 
járó felelősséget is felvállalja ezzel az 
aláírással.”
Habis László, Eger polgármestere 
úgy fogalmazott, a két település 
közös érdeke, hogy a gazdasági 
együttműködés mellett a kultúra 
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szereplői is közelebb kerüljenek 
egymáshoz: „Sok a hasonlóság a 
két város között, hiszen Szent István 
városa mindkét település. Eger büszke 
arra, hogy a püspökséget Egerben 
hozta létre az államalapító, és ennek 
köszönhető a város karaktere, az 
elmúlt ezer esztendő fejlődése. De a két 

város óriási lehetőségekkel rendelkezik 
a kulturális együttműködés területén 
is. Kiváló közlekedési kapcsolataink 
vannak, jelenleg mégis alig jutnak el 
a két település lakói a másik városba, 
egy-egy rangos eseményre. Ezért is 
vagyok biztos abban, hogy egy ilyen 
együttműködési megállapodás lehetősé-

get biztosít a szakmai tapasztalatcseré-
re. Mindkét városban kiváló közgyűj-
temény működik, így az intézmények 
megismerhetik, segíthetik egymást. 
Fontos ugyanakkor, hogy ezzel a 
megállapodással a civilszervezetek és a 
különböző szakmai alkotócsoportok is 
felvehetik egymással a kapcsolatot.”

dében a programban résztvevő 
cégeknek és az önkormányzatnak 
köszönhetően egy közel negyven-
millió forintos beruházás valósult 
meg. A résztvevő vállalatok több 
mint tizennégy millió forinttal 
támogatták a bölcsőde felújítását, 
Székesfehérvár önkormányzata 
ezt az összeget megduplázta és a 
Városgondnokság által elvégzett 
kivitelezés során a munkadíjat is az 
önkormányzat finanszírozta. 
A felújítás többek között érintette 
a bölcsőde udvarának akadály-
mentesítését, a sok helyen üveggel 
szennyezett talaj teljes cseréjét és 
füvesítését, a kiszáradt, beteg növé-
nyek, fatuskók és balesetveszélyes 
aknák, betonelemek eltávolítását 
illetve szárazságtűrő, egészséges 
növények telepítését. Kicserélték 
továbbá az udvari játékokat, az 
elavult nyílászárókat, kiépítettek 
egy motorospályát és felújították 
a teraszárnyékoló rendszert. A 
felújítási munkálatokat az előző 
évekhez hasonlóan a Városgond-
nokság szakemberei végezték a 
nyári szünet alatt, hogy ne zavarják 
a bölcsőde működését. 
„A KÉPES Programban minden szá-
munkra fontos és nemes gondolat ötvö-
ződik, hiszen benne van a közösségünk 
és az értékteremtés. Külön pozitívuma, 
hogy bölcsődék, óvodák, iskolák újul-

hatnak meg, ahol mi, szülők nemcsak 
jó pedagógiai körülmények között, de 
igényes és minőségi környezetben is 
tudhatjuk a gyermekeinket.” – hang-
súlyozta a program idei záróese-
ményén Brájer Éva, Székesfehérvár 
alpolgármestere.
Kertész Gabriella, a 7. számú 
bölcsőde vezetője elmondta, öröm-

mel tapasztalták, hogy jól sikerült 
a felújítás. „Amikor jönnek a gyerekek 
és szüleik, el fognak csodálkozni, meny-
nyi minden változott. Megszépültek a 
falaink, az átkötőfolyosó tágas, világos 
lett, a balesetveszélyes ablakokat kicse-
rélték, és folyamatosan érkeznek az új 
szabadtéri játékok is.” – számolt be a 
fejlesztésekről az intézményvezető.
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Helyére került a koronázási kard Fény és árnyék

A koronázási kard a király védő-óvó akaratának jelképe Zsoldos professzor előadása fontos adalék a középkor megismeréséhez

Vakler lajos Vakler lajos

A koronázási ékszerek újabb darabja „tért haza”: 
a koronázási kard másolata a városházán talált 
otthonra.

A Szent Korona és az Országalma 
után a koronázási jelvényegyüttes 
újabb tagja, a kard másolata is a 
székesfehérvári városházát díszíti. 
A magyar államiság jelképét hazánk 
történelmi fővárosának nevében 
Cser-Palkovics András polgármester 
vette át: „A székesfehérváriak büszkék 
arra a több mint ezeréves történelemre, 
ami nélkül a magyar nemzet nem lehet-
ne az, ami. Így az államiság szimbóluma-
inak Székesfehérváron van a helyük!”

Fény és árnyék címmel rendeztek szakmai kon-
ferenciát Székesfehérváron. A neves régészek 
és történészek a Királyi Napok programsoroza-
tának keretében a történelmi főváros középkori 
felépítését, a város struktúráját illetve a benne 
élők életét vették górcső alá. 

„Alapvetően a város középkori múltját 
idézzük meg, benne természetesen 
bemutatjuk Fehérvár kiemelkedő 
szerepét, hiszen a források az ország 
metropoliszaként, fővárosaként említik 
Székesfehérvárt. A következő években 
ezt a tevékenységet kívánjuk folytatni. 
A konferenciák mellett különösen fon-
tos, hogy az elért eredményeket kötetek 
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Az átadáson Szalai Gábor, a 
hiteles másolatot készítő Metal-Art 
Nemesfémipari Zrt. vezérigazgató-
ja köszönetet mondott a városveze-
tésnek a bizalomért, hogy a korona 
és az országalma után újabb míves 
feladattal bízták meg munka-
társait. Mint mondta, készen 
állnak arra, hogy a jogarral együtt 
immáron valamennyi koronázási 
jelképet elkészítsék.
Cser-Palkovics András bejelen-
tette: a város kötelességének 
érzi, hogy a koronázási jelképek 
a palásttal együtt méltó helyükre 
kerüljenek Székesfehérváron, az 
államalapító Szent István király 
városában. 

Magyarország felemelkedéséért Megújul a Varga-csatorna

A rendezvényen Patrubány Miklós, a MVSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket
A Varga-csatorna felett egy hét méter széles út megy majd el, ami alkalmas lesz arra, hogy 
autók közlekedjenek rajta, és járda is legyen mellette

szabó petra Gáspár péter

Egész napos plenáris üléssel kezdődött el 
hétfőn Székesfehérváron a Magyarok IX. 
Világkongresszusa.

A Magyarok Világszövetsége által 
szervezett rendezvényen értékel-
ték az elmúlt négy évet, valamint 
nemzetstratégiai, őstörténeti, a 
trianoni békeparanccsal foglalkozó 
konferenciák mellett az 1956-os 
szabadságharc témájának is külön 
előadásokat szenteltek a szervezők. 
Az előző tanácskozáshoz hasonló-
an a különböző országokból érkező 
küldöttek egy végső határozatot 
hoznak majd, amire iránymuta-
tásként kell tekintenie a magyar 
intézményeknek – hangsúlyozta 
Boór Ferenc, a Magyarok Világszö-

A munkaterület átadásával megkezdődhetnek 
a munkák a Bőrgyár utcában a Varga-csator-
nánál, ahol a meglévő földmeder burkolását 
építik ki beton burkolóelemekkel mintegy 
kétszáz méter hosszúságban.

A beruházás során a meglévő, 
Tobak utcai gyalogoshíd helyére 
vasbeton keretelemekből áteresz 
épül. A csatorna felett egy hét 
méter széles út megy majd el, ami 
alkalmas lesz arra, hogy autók köz-
lekedjenek rajta, és járda is legyen 
hozzá. A munkaterület átadásával 
jövő héten megkezdődhetnek a 
munkák a Bőrgyár utcában. 
Nagy vizek esetén a kialakuló ked-
vezőtlen áramlások a meglévő föld-
medret elbonthatják, a környezet-
ben pedig kárt okozhatnak. Ezek 
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formájában is bemutassuk. Ennek ered-
ményeként hamarosan megjelenik a 
Székesfehérvár az Árpád-korban című 
kötet a Városi Levéltár és Kutatóintézet 
gondozásában.” – mondta el Zsol-
dos Attila. A konferencián előadó 
akadémikus fontosnak tartja, hogy 
az Árpád-ház-program részeként 
a középkor elemzésével ne csak a 
szakemberek, hanem a nagyközön-
ség is betekintést nyerhessen Szent 
István városának életébe. 
A konferencia része annak a prog-
ramnak, amely a Városi Levéltár és 
Kutatóintézet vezetésével a 2013-as 
évtől 2022-ig, az Aranybulla kiadá-
sának évfordulójáig dolgozza fel 
Székesfehérvár történetét. 

vetségének megyei elnöke, majd 
hozzátette: „A magyarság egy olyan 
helyzettel áll szemben, amelyben vá-
laszt kell találnia, hogy emelkedik fel 
ez a nemzet a vezető hatalmak soraiba. 
Magyarország 1937-ben Európa ötödik 
legerősebb hatalma volt. Nem sok idő 
ez, de sikerült a „merjünk kicsik lenni” 
gondolatába űzni magunkat. Ebből ki 
kell emelni a magyarságot!”
A nap befejezéseként a világkong-
resszus résztvevői a valamikori vár-
megyék zászlóival, a Magyar Királyi 
Kardforgatók rendje vitézeinek 
kíséretében a Szent Korona hiteles 
másolatát követve közösen vonul-
tak végig a Fő utcán a Koronázó 
térig, ahol kegyeleti szertartással 
emlékeztek meg a hajdani koroná-
zótemplomban megkoronázott és 
eltemetett magyar királyokról.

elkerülése végett kiemelten fontos 
ez a beruházás, ami a városképet is 
javítja majd. A Bőrgyár úti fasorból 
a tervek szerint mintegy tizenkilenc 
fát vágnak ki, mert akadályozzák 
a csatorna burkolási munkálatait, 
de helyettük új fákat telepítenek. A 
Varga-csatorna nem lesz befedve, 
továbbra is nyílt csatorna lesz, a 
szélén szalagkorláttal. 
A munkaterület átadása kapcsán 
Szigli István önkormányzati kép-
viselő elmondta, hogy az 59 millió 
forintos beruházás keretében vár-
hatóan november elejére elkészül 
a csatorna feletti, több mint hét 
méter széles áteresz. Augusztus 19-
én pedig a közgyűlés dönt majd a 
beruházáshoz kapcsolódó útépítés 
kivitelezőjéről is. Az útépítési mun-
kák párhuzamosan folynak majd a 
csatorna felújításával. 
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Szűcs Erzsébet kapta a Deák Dénes-díjat

Szűcs Erzsébet vehette át a Deák Dénes-díjat

Gáspár péter

Szerdán délután a Bory-várban adták át 
a Lánczos-Szekfű-ösztöndíjakat, a Deák 
Dénes-ösztöndíjat és a Deák Dénes-díjat. 
A Lánczos-Szekfű-ösztöndíjat az alapítvány 
kuratóriuma minden évben azoknak ítéli a 
hozzá tartozó anyagi támogatással együtt, akik 
az oktatás, a tudomány, a művészet illetve a 
társadalompolitika terén munkálkodnak. A 
Deák Dénes-díjat az idei évben Szűcs Erzsébet 
művészettörtész vehette át, aki a város kulturá-
lis életében meghatározó szerepet tölt be.

Az ösztöndíjak átadásánál Székes-
fehérvár polgármestere felidézte, 
hogy Pozsony delegációját láthat-
ták vendégül a Királyi Napokon és 
Pozsony főpolgármester-helyettese 
külön kérte, hogy megtekinthesse 
a Bory-várat, ami jól mutatja, hogy 
ez a hely fontos értéke a városnak. 
„Ezt szimbolikusan is megmutatjuk 
azzal, hogy a város számára fontos 
díjak átadóünnepségére is itt kerül 
sor a Bory-várban, Fehérvár kulturá-
lis életének egyik központi helyén.” 
– mondta Cser-Palkovics András 
polgármester. – „Az ösztöndíjasokat 
ismerve a város számíthat arra, hogy 
olyan pályamunkák fognak elkészülni, 
melyekkel egy-egy közösség vagy az élet 
különböző területein dolgozó emberek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a város 
gazdagabb legyen.” – tette hozzá.
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Kincsek és titkok

A nagyszentmiklósi aranykincs ma is egyedülálló régészeti lelet

Vakler lajos 

Különleges tárlattal gazdagodott a Szent István Király 
Múzeum. A szegedi Móra Ferenc Múzeum együttműkö-
désével a Királyi Napok keretében városunkban vendé-
geskedik a nagyszentmiklósi kincs, a bécsi szablya és a 
prágai Szent István-kard hiteles másolata. 

Kulcsár Mihály, a múzeum igazgatója 
köszönetet mondott a szegedi és a székes-
fehérvári múzeum munkatársainak, hogy a 
páratlan tárlat berendezésével hozzájárul-
tak a Királyi Napok rendezvénysorozatának 
sikeréhez: „Második alkalommal csatlakoztunk 
a Királyi Napok rendezvénysorozatához. Ennek 
keretében láthatják az érdeklődők a Kincsek és 
titkok című kiállításunkat, mely azért is kuri-
ózum, mert ezek a tárgyak elkerültek Magyar-
országról, jelenleg Bécsben illetve Prágában, a 
Szent Vitus-székesegyházban tekinthetők meg. 
A kiállítás az ünnepségek alatt ingyenesen 
látogatható, utána még január 15-ig várja az 
érdeklődőket a múzeum nyitvatartási idejében.”
Szilágyi Kata, a kiállítás kurátora szerint 
az a lehetőség, hogy a 20. század elején 
készült másolatok Székesfehérváron is 
bemutatásra kerülnek, pozitív megerősítést 
adnak a muzeológusok és régészek számára 
is: „A nagy történelmi múlttal rendelkező Szé-
kesfehérvár megköveteli a közös gondolkodást, 
a patrióta szemléletet. A múzeumban dolgozó 
szakemberek tudják, hogy egy ilyen tárlat nem 
vándorkiállítás, sokkal inkább egy új otthon a 
tárgyaknak, ami új megközelítést kíván. Ennek 
tettünk eleget a kiállítás megrendezésével.”
A látogatóknak a kiállításon túl egy újabb 
leletet mutattak be, egy hatszáz éves sír 
fedőlapját, mely nemrégiben került napvi-
lágra a székesegyház déli tornyának feltárá-
sakor.
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A Deák Dénes-díj idei díjazottjá-
ról szólva Székesfehérvár polgár-
mestere elmondta, időszerű volt, 
hogy Szűcs Erzsébet kapja meg a 
díjat, hiszen tevékenysége, a város 
kulturális életében meghatározó 

szerepe egyértelművé tette ezt: „A 
díjazás nem gesztus, hanem annak a 
jelzése, hogy a díjazott személyének 
munkájára eddig is számíthatott a 
város, és számít a jövőben is. Ebben 
a városban lehet valamiben egyet-

értenünk vagy valamiben külön-
böznünk, de az egészen biztos, hogy 
mindenkinek a saját területén ezt a 
várost és annak közösségét szolgálnia 
kell.”
Bobory Zoltán a kuratórium nevé-
ben örömét fejezte ki, hogy ebben 
az évben rekordszámú pályázat 
érkezett az alapítványhoz: „Ennek 
megfelelően nagyon nehéz volt 
döntenünk, nemcsak a pályamunkák 
mennyisége, hanem színvonala miatt 
is. Ez abban a városban, melynek 
jelszava, hogy „Tele élettel”, nagyon 
fontos tényező, mert a város szellemi 
alkotóéletét jól példázza és bizonyít-
ja.” 
A Deák Dénes Alapítvány jövő 
évre vonatkozó ösztöndíját Dobó 
Gábor kutató, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Doktori Isko-
lájának hallgatója kapja. Dobó 
Gábor 2011 óta foglalkozik az 
avantgárddal, nem csak hazai, 
hanem olasz és francia nyelvte-
rületeken is. Tagja egy párizsi 
székhelyű kutatócsoportnak is. 
Munkájához, a témában való el-
mélyüléshez ad segítséget a Deák 
Dénes magánvagyonából alapított 
ösztöndíj. A Deák Dénes-ösztön-
díjjal évi ezerötszáz dollárnak 
megfelelő támogatás és egy II. 
kerületi budapesti lakás használa-
ti joga jár.
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Musica Sacra 

Az örök elégedetlen Rossini is bólinthatott fentről a fehérvári Stabat Materre

Drahos Béla tudja, hogyan kell elérni a magasságokat

A liturgikus mű tolmácsolásának méltó helyszíne volt a Nemzeti Emlékhely

Vakler lajos

Idén is a Nagyboldogasszony-bazilika romjai 
felett talált otthonra a Királyi Napok keretében 
a Musica Sacra. A Nemzeti Emlékhelyen Rossini 
Stabat Mater című remekművét hallhatták a 
klasszikus zene rajongói.

Rossini szakrális művét a Kos-
suth- és Liszt-díjas Rost Andrea 
mellett a világhírű moszkvai Bolsoj 
Színház szólistái, Szvetlana Silova, 
Pjotr Migunov és Makszim Paszter 
tolmácsolták. 
Rost Andrea, a világ operaszínpa-
dainak ünnepelt csillaga örömmel 
fogadta az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar felkérését, és tevőlegesen 
járult hozzá a mű kiválasztásához 
is: „Én ajánlottam ezt a darabot. 
Előtte gondolkodtunk, milyen mű 
illik a szakrális környezetbe ezen a 
jeles ünnepen. Úgy gondoltam, ez a 
szakrális darab szépen hangozhatna 
ezen a gyönyörű helyszínen. Örülök, 
hogy sikerült hozzá olyan fantasztikus 
szólistákat találnunk, akikkel hitelesen 
tudjuk megjeleníteni Rossini zenei 
gondolatait.” 
Szvetlana Silova, a mezzoszoprán 
szólam előadója számára nagy kihí-
vást jelent egy ilyen liturgikus mű: 
„Amikor egy fiatal lány lelke elkezd 
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énekelni, és rájön, hogy van hangja, 
arról álmodik, hogy megtanuljon 
bánni a hangjával és a világ legjobb 
színpadjairól közvetíthesse a zenét 
az embereknek a hangja segítségével. 
Szentpéterváron hatalmas befolyással 
volt rám a Mariinszkij Színház, amit 
gyakorlatilag el sem hagytam. Szinte 
minden estét a színházban töltöt-
tem, ahol néztem a kor nagyjainak 
előadásait és tanultam. Akkor volt 
pályája csúcsán Vlagyimir Goluzin, 
Irina Bogacsova, Olga Borogyina. Ez 
hatalmas befolyással volt énekesnővé 
válásomra. A Stabat Mater számomra 
egy nagyon érdekes munkaanyag. 
Mindamellett, hogy liturgikus mű, na-
gyon nehéz a nyelvezete, több helyen 
kibontott, összetett olasz áriákat tar-
talmaz. A szoprán duett, az acapella 
részek és az áriák is nagyon összetet-
tek, emiatt külön készülni kellett erre 
a stílusra.” 
Makszim Paszter, a kiváló tenor 
pályafutásában is fontos szerepet 

játszott Rossini egyházi műve: „A 
Stabat Matert már többször énekeltem, 

emiatt különösebben nem kellett ké-
szülni, csak vissza kellett emlékeznem 
az akkori előadásokra. Felelevenítet-
tem a kottákat, megnéztem a buktató-
kat, mert amikor korábban énekeltem, 
akkor egyféle buktatók voltak, most 
mások. Természetesen nagy örömmel 
fogadtam a meghívást, mivel a hasonló 
fesztiválokon való részvétel alkalmat 
teremt megmutatni a tudásunkat, és 
képviselni a Bolsoj színházat a világ 
színpadjain.”
Pjotr Migunov, a Bolsoj basszistája 
tudatosan készült az énekesi létre, 
s egy ilyen fellépés megerősíti a 
munkába vetett hitét: „Szerencsém 
volt, mert amikor a szüleim iskolába 
adtak, rögtön zeneiskolába is beírattak. 
Hazudnék, ha azt állítanám, hogy 
hatéves koromban nagyon szerettem 
zenével foglalkozni, hiszen amikor 
nyáron mindenki szórakozott, nekem 
otthon a zongoránál kellett ülni és 
gyakorolni. Lehet, hogy vannak olyan 
gyerekek is, akik már ilyen korban is 

szeretnek aktívan tanulni, de én egy 
átlagos srác voltam, aki az udvaron 
akart játszani. Később már a zene 
beszippantott, elkezdtem szeretni, és az 
életem szerves részévé vált. Szakmá-
mat a vizsgázáshoz szoktam hasonlíta-
ni: minden egyes alkalom egy vizsga, 
amelyre előzetesen készülünk, és ha 
teljesítettük azt, elkezdünk készülni a 
következőre, és még magasabbra tesz-
szük a lécet. Ezt a meghívást örömmel 
fogadtam, mivel Magyarország egy 
csodálatos ország, nagyon szeretem, és 
eddig sajnos csak Budapesten jártam. 
Amikor megtudtam, hogy ellátogatha-
tok a városukba, olvastam a város tör-
ténelméről. Őszintén szólva, korábban 
nem ismertem a várost, de megtudtam, 
hogy ez egy európai gyöngyszem, amit 
feltétlenül meg kell látogatnom. Ebben 
az értelemben szerencsés embereknek 
mondhatjuk magunkat, hogy lehető-
ségünk van összeegyeztetni a munkát 
és az élvezetet – megismerhetjük a 
világot.”
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Vak Béla, a fény koldusa

A fehérvári a korabeli Európa egyik legnagyobb, a középkori magyar királyság legnagyobb 
és legfontosabb temploma volt, amit I. István kezdett el építtetni. Magyarország király- és 
királyné-koronázásainak, királyi esküvőknek, temetkezéseknek a helyszíne lett. Itt őrizték 
évszázadokon át a koronát és a koronázási jelvényeket is.

Miután Könyves Kálmán fia, II. István gyermektelenül hunyt el, az Árpád-ház a kihalás szélére 
került. Vak Béla király érdeme, hogy regényes körülmények között fennmaradhatott a dinasz-
tia. II. Istvánt Sághy Tamás alakította.

„Felicián szerepe gyakorlatilag két szerep összevonása. Valószínűleg a múltban is úgy történ-
hetett, hogy II. Béla gyóntatópapja volt egyben a koronázóérsek is.” – nyilatkozta lapunknak 
Blaskó Péter, akit idén a koronázóérsek és II. Béla gyóntatópapja szerepében láthattunk. 
(Fotónkon Száraz Dénes és Blaskó Péter.)

Mihályi Győzőt idén a krónikás szerepében láthattuk Az óriásbábok idén is szerves részét képezték az előadásnak

látrányi Viktória

A Szent István ünnepe köré szerveződő esemé-
nyek egyik kiemelkedő programja a Koronázási 
szertartásjáték. Grandiózus díszletek között, 
az ország második legnagyobb szabadtéri 
színpadán az egykori koronázótemplom romjai 
fölött elevenedett meg szombaton és vasárnap 
a liturgikus királylegenda. Az idei szertartás-
játék II. (Vak) Béla életét mutatta be több száz 
résztvevővel, a fény, a zene, a hang és a kép 
eszközeivel.

Azt biztosan leszögezhetjük, hogy 
az idei szertartásjáték az előző 
évekhez képest még „színházibb” 
volt. Megjelent a koronázási palást, 
volt egy nagy ledrács, ami az élő és 
felvett videobejátszások felületéül 
szolgált, valamint volt egy füg-
gönyrendszer is. Eltűnt a korábbi 
évekből ismert világító korona, 
viszont felépült mindkét harang-
torony négy haranggal. A szertar-
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tásjáték zenéjét Márta István és 
Szirtes Edina Mókus komponálta. 
Klasszikus és világzenei motívu-
mokkal gazdagították a középkori 

zenei forrásokat. Horváth Csaba 
koreográfus munkája nyomán 
erőteljesen érzékelhető a mozgás-
színházi jelleg a produkción. 
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Hófehérben, lelküket kitárva

„Miután pedig a magyarok állandóan igaztalanságból háborognak, akár a sós tenger: a levi-
atán e gonosz fiai követek útján behívták a fattyú Boricsot, jöjjön be és segítségükkel foglalja 
el a királyságot, mert Kálmán király fiának hitték őt.” (Részlet a Képes Krónikából.) Borisz, a 
trónkövetelő szerepében ismerős arcot köszönthettünk, a Fehérvári Versünnepből is jól ismert 
Börcsök Olivért.

Ilona (Závodszky Noémi), az erőskezű asszony az Árpád-házi királynék egyik legizgalmasabb 
nőalakja. Összesen hat gyermeket szült a vak királynak.

Ilona uralkodásra született, és a sors megadta neki ezt: vak férje helyett uralkodhatott. Ilona 
nevéhez fűződik az aradi vérontás, ahol lemészároltatta a magyar nemesség Kálmán-párti 
szárnyát. Ez nem sokkal II. Béla beiktatása után történt.

A király fejére került a korona. Ismét megdobogtatta a szívünket a szertartásjáték üzenete: „A 
leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg!”
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II. Béla uralkodása, ami fájdalmasan korán, harminchárom esztendős korában ért véget, a király testi fogyatékossága ellenére minden téren 
pozitívumokat hozott hazánk számára

A magyar államiság megteremtőinek örökösei ma sem feledhetik az elődök tetteit

Vakler lajos, szabó petra

Beethoven István király nyitányára készült 
fényjátékkal kezdődött el péntek este a Székes-
fehérvári Királyi Napok rendezvénysorozata a 
Városház téren. 

A Fény utca mozgó történelmi 
képregénye idén II. (Vak) Béla 
király életének legfontosabb 
mozzanatait mutatja be a Fő utcai 
épületek falain, ahol megelevened-
nek életének legfontosabb hely-
színei: Pécsvárad, Székesfehérvár, 
Szekszárd és Arad.
Hagyományőrző harcosok, óriás- 
bábok, boszorkányok töltötték 
meg Fehérvár belvárosát augusz-
tus második hétvégéjén, ugyanis 
szombaton kezdődött a háromna-
pos programkavalkád, a Koronázá-
si Ünnepi Játékok.
Már szombaton délelőtt nyüzsgött 
Fehérvár, hiszen kezdetét vette a 
középkori forgatag, ahol az érdek-
lődők lépten-nyomon a középkori 
élet mozzanataiba botlottak. Közel 
két tenyérnyi, ínycsiklandozó 
sülteket kínáló kofák, érdekes 

A hagyományoknak megfelelően a Királyi Napok keretében a Nemzeti 
Emlékhelyen kialakított osszáriumnál, az egykori királyi bazilika 
csontleleteinek megőrzését szolgáló sírnál emlékeztek városunk köz-
életi szereplői a szent családra, az uralkodói családtagokra, egyházi 
személyiségekre. 

Demeter Zsófia történész, Székesfehérvár díszpolgá-
ra visszatekintő gondolataiban azokat a történelmi 
pillanatokat elevenítette fel, amikor megteremtették 
annak lehetőségét, hogy mi, kései utódok méltó 
módon emlékezhessünk államalapító eleinkre: „Szé-
kesfehérváron a romkert kialakítása egyszerre eredője és 
következménye is egy tudatos városfejlesztési koncepci-
ónak. Az egykori koronázóváros dicsősége, gazdagsága, 

az ország történelmében betöltött szerepe általa volt a 
legjobban bemutatható.”
Demeter Zsófia a szent hely méltóságát, a ma 
nemzedékének legfontosabb feladatait vette sorba, 
azokat a közös dolgainkat, melyek megvalósításával 
megőrizhetjük ezeréves örökségünket:
„Szent kövek ezek, mert boltíveik alatt szenteket koronáz-
tak, mert a nemzet, ha öröm érte, közöttük rótta le háláját, 
ha baj érte, közöttük mondta el panaszát. Itt talált vigaszt 
és reményt, amire talán soha nem volt nagyobb szükség, 
mint manapság, mikor a lét és a nemlét damoklészi kardja 
lebeg felettünk. Valóban minden értékünket latba kell 
vetnünk, hogy mások előtt a megbecsülés, magunkban a 
nemzeti öntudat erősbödése legyen osztályrészünk.”

Életre kelt történelem
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mesterségek, kézműves portékák, 
masírozó katonák – többek között 
ez várta a Fehérvárra látogatókat a 
hétvégén. 
A Városház téren az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is a középkori 
piac és a vásári forgatag elevene-
dett meg. A Szabad Színház utca-
színházi produkciókkal keltette 
életre egy középkori város életét, 
amibe a bátrabbak bekapcsolód-
hattak. A Ciszter templom melletti 
Szent János köz a boszorkányok 
sikátorává vált, ahol a főszerep a 
mágiáé volt. Bosziseprűk, hörcsög-
jósda, bájitalkeverés és szerelmi 
jóslás is várta a kíváncsiakat, a 
kisebbek pedig kipróbálhatták ma-
gukat a kavicsfestésben. 
A belvárosban természetesen az 
Árpád-ház királyi alakjait megfor-
máló ötméteres óriásbábokkal is 
lehetett találkozni. Több helyszí-
nen olyan érdekességek várták a 
gyerekeket, mint a célbadobó-táb-
lák, a játszósarkok, de megismer-
kedhettek a szinte elfeledett népi 
mesterségekkel, mint például a 
puzdrakészítés: a puzdra a nyilak 
és a tartozékok tárolására és szál-
lítására használt tok, az ősmagya-
rok fontos felszerelése volt, övre 
csatolva hordták. 
Egy másik sikátorban a gabonák 
feldolgozásának mozzanatait 
sajátíthatták el a kicsik. A kevésbé 
korhű kukorica morzsolásától a 
búza őrléséig, majd a liszt külön-
választásáig mindent kipróbálhat-
tak. 
A Koronázási Ünnepi Játékok 
programsorozata nemcsak a 
belvárosban várta az érdeklődő-
ket, hanem a Zichy-ligetben is. A 
ligetet a hagyományőrzők foglaltál 
el a hétvégére, hogy színes bemu-
tatókkal, előadásokkal kápráztas-
sák el a közönséget. A bemutatók 
és a látványos ütközetek során 
mindenki bepillantást nyerhetett 
abba, hogy a középkorban milyen 
fegyvereket használtak a katonák, 
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A célba dobás ma is ugyanolyan izgalmas, mint századokkal ezelőtt

Fényben úszó Országalma

Középkori humor Szabad Színház módra

Amikor a díva utcai jós leszA klasszikus mesterségeket is bemutatták
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és hogyan is zajlottak a vitézi gya-
korlatozások, sőt az is kiderül, mit 
kellett tudnia egy lovagnak. Aki 
nem híve a harcnak, a középkori 
játékokkal és zenével is megismer-
kedhetett. Sokakat vonzott a Zichy 
ligetbe a Kurul dobosok koncertje, 
de népszerűek voltak a jurták és a 

pónilovaglás is. A Jávor Ottó téren 
hagyományőrző lovastáborok élete 
elevenedett meg. Az interaktív 
foglalkozások mellett a gyerekek 
lovagolhattak is, látványos lovas-, 
madarász- és vadászbemutatókat 
valamint párviadalokat is szervez-
tek. 
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Argentína, Baszkföld, Egyiptom, Grúzia, Horvátország, Indonézia, Moldova, Szlovákia 
folklóregyüttesei valamint erdélyi, felvidéki és vajdasági csoportok a meghívott 
vendégei a XXI. Nemzetközi Néptáncfesztiválnak. A csoportok előadásait öt napon 
keresztül élvezhetjük.

Hol találkozhatunk a táncosokkal?

Késő délutánonként és az esti órákban a Városház téren valamint a Zichy liget 
Zenepavilonjában a külföldi zenekarok térzenével illetve zenés műsorral kedves-
kednek a fehérváriaknak. Esténként 18 órától a Zichy színpadon a táncegyüttesek 
több műsorszámos előadásait tekintheti meg a közönség, míg a Táncházban minden 
este más-más nemzet folkestjére invitálják az érdeklődőket, ahol lehetőség nyílik a 
hozzánk érkezett vendégek táncait kipróbálni, valamint ételeiket is megkóstolni.

Gyerekprogramok a Királyi Játéktéren

A Mátyás király-emlékműnél délelőttönként a Királyi Játéktéren ismerkedhetnek meg 
a gyerekek a nemzetközi csoportok kultúrájának eszközeivel, játékaival. Délutánonként 
pedig a Fesztiválliget ad otthont a Királyi Gyermekjátszónak, ahol a vendégegyüttesek 
hazáik mondókáival, dalaival, körjátékaival ismertetik meg a közönséget.

lászló-takács krisztina

Táncra perdült a világ

Az indonéz lányok is megérkeztek, és máris hódítottak kecses táncukkal

Mi ez, ha nem rock ’n’ roll?

Telt ház a Zichy színpadnál: minden este hasonló nézőszám várható, mert a világ táncait nem lehet megunni

A hagyományoknak megfelelően idén is a rendezvényen résztvevő valamennyi táncegyüttes 
közös fellépésével indult útjára a fesztivál, hogy a közönség az összes csoport tánckultúrájából 
egy kis ízelítőt kaphasson. A magyar legényes a helyi virtus legjobb kifejezője.

Utcatánccal és a nyitógálával kezdődött meg szerdán este a XXI. Királyi Napok Nemzetközi Nép-
táncfesztivál. A tizenegy meghívott táncegyüttes öt napon keresztül szórakoztatja majd a fehérvá-
riakat, betekintést engedve kultúrájuk, szokásaik, gasztronómiájuk rejtelmeibe. A világ különböző 
pontjairól városunkba érkező táncosok és zenészek igazi fesztiválhangulatot varázsoltak a Fő utcára 
és a Hotel Magyar Király előtti térre.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: B

ác
sk

ai
 G

er
ge

ly
Fo

tó
: B

ác
sk

ai
 G

er
ge

ly



11közéleti hetilap FehérVárKultúra

bácskai gergely

Fergeteges katonazenekari fesztivál volt

Az előadók látványos elemekkel tették még élvezetesebbé a katonazenét

Újra pergő katonazenével telt meg a belváros a 
IV. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari 
Fesztiválon. A program a helyőrségi zenekarok 
térmuzsikájával kezdődött, amit a szakalaki 
bemutatók és az összevont produkciók követtek 
a Városház téren. Az idei eseményen Kaposvár, 
Tata és Székesfehérvár katonazenekarainak 
koncertjét élvezhették az érdeklődők.

A fesztivál névadója, Fricsay Ri-
chárd alezredes a magyar katona- 
zene történetének emblematikus 
egyénisége. Fricsay Richárd 1897. 
októberében családjával együtt 
érkezett Székesfehérvárra, ahol 
ebben az időszakban állították fel 
az 5. Honvédkerület zenekarát a 
17. Honvéd Gyalogezred keretein 
belül. A tehetséges fiatal karmes-
ter példaértékű kulturális életet 
teremtett, ápolta a magyar zenei 
hagyományokat, zenekarának kon-
certjeivel meghódította az egész 
Dunántúlt. 
A róla elnevezett nívós kulturális 
rendezvény idén is a zenekarok 
térzenéjével kezdődött. Az Alba 
Plaza előtti téren a Tatai Helyőrségi 
Zenekar szórakoztatta a közönsé-
get. A több mint öt évtizedes múlt-
ra visszatekintő Kaposvári Hely-
őrségi Zenekar az Országalmánál 
muzsikált, a házigazda Székesfe-
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A FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• LAKATOS

• ÚSZÓMESTER

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

hérvári Helyőrségi Zenekar pedig 
a Zichy ligetben játszott. A térzene 
után a zenekarok a Városház térre 
vonultak, ahol Fricsay Richárd 
„Magyar vér” című indulóját adták 
elő. 
Ezt követően Vargha Tamás 
köszöntötte a megjelenteket. A 
fesztivál a tisztelgést, az elisme-

rést, az emlékezést és a köszönetet 
fejezi ki Fricsay Richárd életpályája 
valamint a közel- és régmúlt kato-
nazenészei előtt – hangsúlyozta a 
Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkára. 
A köszöntő után látványos be-
mutatót adtak a katonazenészek. 
Már jóval a szakalaki bemutatók 

előtt óriási tömeg gyűlt össze a 
Városház téren, ahol szinte egy 
gombostűt sem lehetett leejteni. 
A katonazenészek pedig ezúttal is 
kitettek magukért, hiszen ütemér-
zékükről, ének- és tánctudásukról 
is számot adtak a népes közönség 
előtt, mely vastapssal jutalmazta a 
pazar produkciókat.
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Gáspár péter

Ünnepi fogadalom Szűz Máriának

Szent Imre ujjának csontereklyéje 1930-ban, Boldog Gizella csontereklyéje pedig 2011-ben 
került Fehérvárra

Spányi Antal püspök megújította Szent István fogadalmát

A bazilika teljesen megtelt, így sokan a templom előtt hallgatták végig a misét 

Körmenetben vitték át a Szent Család ereklyéit a Püspöki Palotából a Szent István-bazilikába

Augusztus 15-én kora este ismét ünnepi szentmisét tartottak a bazilikában, hiszen 
hazánkban Nagyboldogasszony Szent István óta parancsolt ünnep, bár a mennybevétel 
dogmáját XII. Pius pápa viszonylag későn, 1950-ben hirdette csak ki. Az ősegyházig 
visszanyúló hagyomány szerint az Úr Jézus Mária holttestét nem engedte át a földi 
enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és magához emelte a mennyei 
dicsőségbe. Magyarországon ez a nap 1948-ig munkaszüneti nap volt.

Szent István országfelajánlásának évfordu-
lóján fogadalmi szentmisét celebrált Spányi 
Antal megyés püspök a székesegyházban. 
A misén a főpásztor megújította hazánk 
felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent 
István király tette 1038-ban a halála előtti 
napon, miután trónörökös nélkül maradt az 
ország. A szentmisét megelőzően ünnepé-
lyes keretek között vitték át a Szent Család 
ereklyéit a püspökségről a Szent István-ba-
zilikába.

A szentmisét megelőzően ünne-
pélyes keretek között vitték át a 
magyar Szent Család ereklyéit a 
Püspöki Palotából a bazilikába. 
Székesfehérváron őrzik 1777 óta 
Szent István fejereklyéjét, fia, 
Szent Imre ujjának csontereklyéje 
pedig 1930-ban került az egykori 
magyar királyi székhelyre. Szent 
István hitvese, Boldog Gizella 
csontereklyéjét 2011-ben, a csalá-
dok éve alkalmából ajándékozta a 
passaui püspök a székesfehérvári 
egyházmegyének. A hajdani ko-
ronázóvárosban így ereklyéikben 
újra egyesült az első magyar szent 
család.
Fehérvár fogadalmi miséjén részt 
vett Székesfehérvár polgármes-
tere, a város alpolgármesterei, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
Gyulafehérvár és Tengerfehérvár 
(Biograd na Moru) polgármesterei 
és Pozsony főpolgármester-helyet-
tese is. 
„Fehérvár fogadalmi ünnepét üli a 
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mai napon. Erre az ünnepre készült 
a város, sok munkával és egyéb áldo-
zattal kívánta méltóvá tenni az emlé-
kezést. Megnyitottuk az osszáriumot, 
hogy nemzetünk nagyjainak földi 
maradványai előtt tiszteleghessünk. 
Alkalmakat teremtve szeretnénk ün-
nepet hozni a városba, de még inkább 
a város lakóinak lelkébe, a polgárok 
szívébe. Hisz ennek megérzése, 
megtapasztalása nélkül csak múló 
búcsúi mulatság, amit teszünk. Érté-
kek vannak ránk bízva, ezekkel kell 
nekünk okosan sáfárkodni. Nem elég 
csak őrizni, több kell: továbbadni, 
éltetni, mert ezek szent dolgok. Erőt 
adnak, megmaradáshoz segítenek.” 
– fogalmazott szentbeszédében 
Spányi Antal.
A megyés püspök arról is szólt, 
hogy korunk sok feszültsége bel-

ső lelki elégedetlenségből fakad, 
ez okozza azt, hogy nem hallgat-
juk meg a másik embert, nem 
fogadjuk el a véleményét és nem 
tudjuk életünket értékek szolgá-
latába állítani. „Sokszor magunknak 
élünk. És aki az életét magának meg 
akarja tartani, az elveszíti azt. Ez az 
élet törvénye. Szeretnénk mi is boldo-
gok lenni, és tudjuk mélyen, hogy ez 
nem elsősorban az anyagiaktól függ. 
Tudjuk, hogy jó a családban, hiszen 
erre vágyunk. Szeretjük a gyermeket, 
hiszen róla álmodnak a fiatalok. De 
mégsem tudunk úgy élni a hétközna-
pokban, hogy ezek a vágyak, értékek 
a mieink legyenek.” – hívta fel a 
figyelmet a püspök.
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A mi augusztus huszadikánk

1988-ban furcsa díszletbe csomagolt augusztusi ünnepség volt a városháza, azaz tanácsháza előtt, de már ott lüktetett a múlt 
elfeledett vénája

A király fejereklyéje végigvonul Fehérvár főutcáján 1938-ban, 
amikor először döbbentünk rá, hol is élünk

Ez a kisfiú mára már serdülő, hiszen 2009. augusztus huszadi-
ka előtt szaladt így a nemzeti lobogóval

A tanítás nem ér véget, ahogy ezt Szent Gellért is gondolta, 
amikor Imre herceget okította

naGy zoltán péter

Ez a város, ahol élünk, évszázadokon át zarándokhely volt au-
gusztus huszadikán. Szent István ünnepéről hol is lehetett volna 
méltóképpen megemlékezni, ha nem a nagy király városában, az 
általa alapított Nagyboldogasszony-koronázótemplom tövében? 
Ám a történelem sok mindent elsodort, összekevert.

E béketűrő nép által büszkén viselt barokk 
stílus kezdetén Székesfehérvár történelmének 
elhantolása kezdődött meg. A FehérVár közéleti 
magazin lapjain többször is leírtuk, hogy bár a 
török uralmat itt senki nem sírja vissza, az osz-
mán mégis huszonnyolc templomot hagyott meg 
nekünk a százötven éves hódoltság alatt, míg az 
osztrák csak egy templomnak illetve kápolná-
nak kegyelmezett, a ma Anna-kápolnának neve-
zett épületnek, annak is csak azért, mert félhold 
és csillag állt a tetején. A romjaiban is fenséges 
Nagyboldogasszony-koronázótemplomhoz az 
1700-as évekig zarándoklatok jöttek augusztus-
ban. A Habsburg ennek gyorsan véget vetett, 
hiszen köveit széthordta, emlékét betemette, és 
zseniális cinizmussal építette rá az új püspökség 
palotáját. 
A vágy mégis tovább élt a nemzetben. Az Alföl-
dön, a Vajdaságban, a Mátra ormain, Székely-
földön, Felvidéken, a Munkács környéki kis 
tanyákon élt a hit a „nagy városról”, a koronázó 
fővárosról. Az ideológiai változások, a törté-
nelemhamisítások miatt ez a hit már csak az 
emberek szívében létezhetett tovább. A zarán-
doklatok megszűntek, a szent köveket por fedte. 
Ugyanezen újság hasábjain írtuk meg, hogy az 
1848-as forradalom kirobbanásakor senkit sem 
érdekelt annak a régésznek a hallelujája, aki 
megtalálta III. Béla király sírját. 
Székesfehérvárt a százötven év osztrák uralom 
eltemette. Születtek újabb koronázó ideológiák, 
új helyekkel, pilisi álmokkal, szívcsakrákkal, és 
ebből származhatott a pokol, amikor az élő nem-
zetet kívánták föld alá vetni. A nagy háborút 
követő diktátum halált mondott ki a magyarra, 
amelyik szétszabdalva is élni akart. Az élni aka-
rás visszanyúlt őseihez, és az egykori koronázó-
templom romos alapjairól letakarították a földet. 
1938-ban visszakapta egykori rangjának fakó 
képét Székesfehérvár, de már akkor elkezdték 
szervezkedésüket azok, akik alig tíz esztendő 
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múltán szerették volna a múltat eltörölni. Csen-
des gödörré lett az egykori koronázótemplom, 
Szent István emléke nélkül. Titokban, kocsmák 
mélyén suttogták az itteniek, hogy augusztus 
huszadika annak a királynak az ünnepe, akit ott 
hantoltak el a romok közt, a Romkertben. 
Aztán 1988. augusztus huszadikán vörös csil-
lagos címer alatt vitték el Szent István jobbját. 
Még senki nem mondta ki a változást, de min-
denki érezte: a múlt a mienk, azt nem vehetik 
el! Jött a se meleg, se hideg időszak, de csak 
óvatosan tértek vissza az emberek a Pilisből. 
Mi van ma? A romok romoknak látszanak, de 

élnek itt emberek, akik tudják, érzik, hogy szent 
földön lépkednek. A püspök tanult emberként 
rutinosan kezeli az életet, ám ha belegondol a 
lába alatt fekvő kőre, könnybe lábad a szeme. A 
szabadelvű író könnyedén kimondja az igazsá-
got, de ha az egykor mosórongyot csavaró cseléd 
életéről ír, nem mulasztja el megemlíteni: „szent 
kőre hullt a szenny”.
Székesfehérvár nagyon csendben, de annál 
biztosabban talált magára. Már nem feszíti szét 
ostoba ideológia, itt a többség hiszi, tudja, Szent 
István városában él, és ezt minden esztendő 
augusztusában meg is ünnepli!
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Vakler lajos

Sztárparádé a Királyi Napokon

Miklósa Erika ismét megmutatta könnyűzenei vénáját

Miklósa Erika és Szolnoki Péter egy hullámhosszon

A Rúzsa Magdi-misszió Fehérvárra is megérkezett

Szabó Attila, Csík János és Majorosi Marianna a magyar népi kultúra őrzői

Igazi sztár- és stílusparádét hozott a Királyi 
Napok könnyűzenei hangversenysorozata. Mik-
lósa Erika és a Bon-Bon, Fenyő Miklós, Rúzsa 
Magdi, a Csík zenekar és Charlie fellépésével 
felejthetetlen estéket tölthettek el a Zichy 
színpadhoz látogatók.

Miklósa Erika és a Bon-Bon

Egy huszonöt éves barátság egyik 
tetőpontja volt a Királyi Napok 
zenei rendezvényeinek sorában az 
első koncert. Miklósa Erika és régi 
barátai, Szolnoki Péter és Török Ta-
más, a Bon-Bon együttes tagjai igazi 
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örömzenével hódították meg az 
ünneplő közönséget. A repertoáron 
ezúttal Szolnoki Péterék klasszikus 
slágereivel párban olyan dalok is 
felcsendültek, melyek a zeneiroda-
lom kincsei a dallamos ágról. 
Miklósa Erika ezúttal sem tagadta 
meg önmagát, háromezer mosoly-
gós szempár kísérte műfajváltá-
sának sikerét: „Lokálpatriótaként 
nagyon sokat jelent nekem ez az 
ünnep, természetes, hogy itt vagyok, 
és ilyen módon is közösen ünneplünk 
a székesfehérváriakkal. A Bon-Bon 
vendégeként ez a találkozó egy régi 
kapcsolat megerősítése, hiszen Szol-
noki Pétert még komolyzenészként 
ismertem meg, mintegy negyedszáza-
da. Együtt kezdtük a pályafutásunkat, 
ő a Lehár Zenekar tagja volt abban 
az időben. Örülök, hogy az idén 
húszéves zenekaruk születésnapján 
ezen a gyönyörű ünnepen együtt 
játszhattunk.”

Csík Zenekar

A Csík Zenekar a magyar autenti-
kus népzene tolmácsolása mellett 
a világzenei stílusok ötvözésével, a 
népi kultúra gyökereit megragad-
va varázsolták el közönségüket a 
Zichy színpadon. Repertoárjukban 
ezúttal is bebarangolhattuk a törté-
nelmi Magyarország legeldugottabb 
tájait, hogy az ottani dallamokkal 
megérkezhessünk a 21. század 

világába. Az együttes összetétele az 
elmúlt években nem változott, ami 
továbbra is biztosíték arra, hogy 
ugyanolyan magas színvonalú pro-
dukciókkal jelentkezzenek, mint 
tették ezt Fehérváron is. Majorosi 
Mariann, a néptáncosból lett kiváló 
énekesnő egyedülálló érzékenysé-
ge varázslatos, a két prímás, Csík 
János és Szabó Attila a legjobbak 
közül való hazánkban, mint a 
kontrás Kunos Tamás és a cimbal-
mos-tangóharmonikás Barcza Zsolt 
is. Sztárvendégként ezúttal Lovasi 
Andrást láthattuk, aki bizonyítot-
ta: bármely műfajban otthonosan 
mozog.

Rúzsa Magdi

„Szent István napja minden 
magyar ember számára az egyik 
legnagyobb ünnep. Ahogy felidé-
zem a gyermekkoromat, vajdasági 
gyermekként másként ünnepeltük 
ezt a napot, de hogy mennyire 
bennünk volt a határon túl is a 
Szent István-ünnep tisztelete! 
Fiatalként arról álmodoztam, hogy 
egyszer majd Magyarországon 

nézhetem végig, mi minden törté-
nik egy ilyen ünnepen. Számomra 
ez maga a beteljesedés, mikor 
látom, hogy az emberek is más-
ként tekintenek erre a napra, és 
együtt ünnepelnek velem, velünk. 
Erre készülök a hétköznapokon, 
ezért írom a dalokat, próbálom az 
írásokból azt a lényeget kiszűrni, 
amiket bele tudok írni egy dalba. 
Ebből táplálkozom, ezt hoztam 
magammal Székesfehérvárra is.” – 
a koncert előtt fogalmazott így 
Rúzsa Magdi, hogy aztán dala-
iban megjelenjék az a végtelen 
tisztaság, ami minden egyes 
akkord és dalrészlet sajátja 
volt ezen az estén, és mindany-
nyiunk számára ajándék. A 
tündöklő tehetség mellett a 
végtelen alázat, a gondolko-
dó, gondoskodó, a leírt, majd 
elénekelt történetek igazságai 
tiltottá tették a lehajtott fejet. 
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Lovasi András is a Csík Zenekar vendége volt

A külcsín és a belbecs párban jár

Egy hely, ahol élünk

Jelen volt a város apraja-nagyja Charlie hazajött Fehérvárra

Angyal volt mellettünk, előt-
tünk, velünk.

Charlie

Volt egyszer egy kis srác valamikor 
a hatvanas években, amikor – mint 
tudjuk – tetőzött az ifjúsági prob-
léma. Ezt a fiatalt az különböztette 
meg leginkább a nagy átlagtól, az 
akkor is elit gimnázium, a József 
diákjaitól, hogy a zene volt a 
mindene. Az iskola zenekarának 
oszlopos tagjaként a maga sajátos 
hangjával az énekkarban nem 
jeleskedett ugyan, de a pódiumon 
olyan varázslatos atmoszférát 
teremtett, ami társait, tanárait és 
egyre több rajongóját is lenyűgözte. 
Mikó Péter, az ügyvéddé avanzsált 
tiszteletbeli báty és barát, az együt-
tes lelke és szellemi atyja – s nem 
mellesleg billentyűse – segítette az 
istenáldotta tehetség kibontako-
zását. 
A József Attila Gimnázium szín-
padra született növendékét Hor-
váth Károlynak hívták. A Károly-
ból lett Charlie gyorsan sztár lett, 
és ahogy ő mondja, gyakran gondol 
az útkeresésre, arra az időszakra, 
amikor a célt és az odavezető utat 
kereste. Világvándor sztár lett 
belőle, aki nem feledi gyökereit, és 
tiszta szívvel jön Székesfehérvárra. 
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Öreghegyi Mulatság és Aranybulla Művészeti Napok
Programok augusztus 19-től 28-ig

szabó petra

Augusztus 19.
25. Öreghegyi Mulatság
15 óra, Bory tér
Lesznek táncos és énekes produk-
ciók, kenyér- és boráldás, színpad-
ra lép többek között Nagy Feró és 
Danics Dóra.

Péntek esti hangtárlat
18 óra, Agárd, Velencei-tavi Galé-
ria (Sigray u. 1.)
„Ezeréves Ámen” – magyar törté-
nelmi előadás régi hangszereken.

Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
18 óra, Velence, Tópart utca 47.
Előadás a Velence Korzó tetőtera-
szán.

Három kívánság
19 óra, Velence, Tópart utca 47.
Gyermekműsor a Velence Korzón.

Hepp Impró Színház
20.30, Velence, Tópart utca 47.
Az Esztrád VíziSzínház Velence 
előadása.

Augusztus 20.
Az államalapítás ünnepe Gár-
donyban
10.30, Gárdony, Bóné Kálmán 
utca

Velence születésnapja és Szent 
István-ünnep
Velence, Velence Korzó (Tópart 
utca 47.)
14:30: a Szabad Színház előa-

dása: „Szent István király 
legendája Hartvik püspök 
nyomán”

15:30: a Hungarikum együttes 
koncertje

16:30: a székesfehérvári Nem-
zetközi Néptáncfesztivál 
fellépőinek műsora: Baszk-
föld, Moldávia és Szlovákia 
táncosai adnak ízelítőt 
kultúrájukból

Látogatható kiállítások
Mackókiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Szóda Józsefné magángyűjtő 
ezerhatszáz macit számláló 
gyűjteményéből illetve Varga 
Magdolna kézzel készített 
mackóiból létrejött kiállítás. A 
tárlat augusztus 31-ig látogat-
ható.

„Gyöngyházfényű ragyogás” 
(Szolnoki Művésztelep 1900-
1950)
Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
A tárlat a Szolnoki Művész-
telep első ötven évéből ad 
válogatást. A szolnoki Dam-
janich János Múzeum kép-
zőművészeti gyűjteményének 
ötvenhárom műtárgya mellett 
a Deák-gyűjtemény hét ide 
kapcsolódó alkotása látható. 
A tárlat huszonhárom művész 
életművébe ad betekintési 
lehetőséget. Látogatható: szep-
tember 11-ig.

Luna
Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épület
Iski Kocsis Tibor képzőművész 
kiállítása. Látogatható: szep-
tember 18-ig.

Az Alföld vonzásában
Csók István Képtár
Válogatás az alföldi festészet 
alkotásaiból. Látogatható: 
szeptember 18-ig.

Kiállítás a képtár múzeumpe-
dagógiai foglalkozásain készült 
alkotásokból
Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
Megtekinthető: október 30-ig.

Változatok véletlenre
Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
Végh Júlia festőművész kiállí-
tása. Megtekinthető: november 
13-ig.

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

19:00: a Pákozdi Kulturális 
Egyesület „Napraforgók” és 
„Pipacsos” néptánccsoport-
jának néptáncbemutatója

19:50: a Kákics együttes zenél és 
hívja táncba a közönséget

21:00: tűzijáték és lézershow.
A nap zárásaként DJ Smash várja 
a bulizni vágyókat.

Kenyérszentelés
15 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az új kenyér megszentelése Kis-
faludon.

Pato Hill Rock Band és No Neim
19 óra, Agárd, Agárden sétány
Koncert Agárdon.

RockOn-koncert
20.30, Agárd, Agárden sétány

90-es évek bulija
21 óra, Paraba
Zenél: Embryo és Peti

Augusztus 21.
Rosszcsont felhő
11 óra, Koronás Park
Bábelőadásra hangoló kézműves 
foglalkozások.

Nincs felhő az égen
18 óra, Velence, Velence Korzó 
(Tópart utca 47.)
Versszínházi előadás és interaktív 
gyermekkoncert.

L’aura Band: Villanások
20.30, Velence, Velence Korzó 
(Tópart utca 47.)
Tradicionális népzenei alapokon 
nyugvó versfeldolgozások.

Gyermek Tánc-Szín-Ház
21 óra, Velence, Velence Korzó 
(Tópart utca 47.)

Máté Péter-emlékest
20.30, Agárd, Agárden sétány
A koncerten a felejthetetlen ma-
gyar énekes dalait hallhatják az 
érdeklődők.

Augusztus 22.
Fehérvári gyermek fafaragók 
alkotótábora
Augusztus 22–26., Mesterségek 
Háza
A táborban résztvevők megismer-
kedhetnek a fafaragás alapfogása-
ival és egyszerű fajátékok készí-
tésével.
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EMF EURO 2016 kispályás 
labdarúgó Európa-bajnokság

Augusztus 21-27. Alba Plaza – murvás parkoló
A Királyok Városában lépnek pályára a kontinens 
kispályás válogatottjai. Harminckét nemzet közel 
nyolcszáz játékosa küzd majd meg – 64 mérkőzé-
sen – a világ legnépszerűbb amatőr sportágának 
felnőtt Európa-bajnoki címéért.

A Barátság mozi műsora17. Aranybulla Művészeti Napok

Székesfehérvári Királyi Napok

A klán
Augusztus 25. 20 óra
Feliratos argentin-spanyol 
thriller.

A kis kedvencek titkos élete
Augusztus 23. és 27. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.

Frankofónia
Augusztus 23. 20 óra
Feliratos francia-német törté-
nelmi film.

Elliott, a sárkány
Augusztus 19. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi kalandfilm.

Ben-Hur 3D
Augusztus 19. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
történelmi film.

Ben-Hur
Augusztus 23. és 27. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
történelmi film.

A hegedűtanár
Augusztus 25. 18 óra
Feliratos brazil filmdráma.

A barátságos óriás
Augusztus 26. 18 óra, augusz-
tus 27. 16 óra
Magyarul beszélő ameri-
kai-angol-kanadai családi 
film.

Ponyvaregény
Augusztus 26. és 27. 20 óra
Feliratos amerikai krimi.

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

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Szeptemberben induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Emelőgép-ügyintéző
• Tűzvédelmi előadó

• Munkavédelmi technikus
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Frizbiedzés
18 óra, MÁV-pálya
A Fehérvár Lionz egész nyár folyamán 
nyitott edzésekkel várja azokat a 
fiatalokat, akik szeretnék kipróbálni 
az ultimate frizbi csapatsportot.

Augusztus 23.
Hétvezér est
19 óra, Országzászló tér
Dévai Elemér Attila Az asztrológia 
születése című előadása.

Augusztus 26.
Függöny fel! – könyvbemutató
18 óra, Agárd, Velencei-tavi Galéria 
(Sigray u. 1.)
A vendég Szakonyi Károly Kossuth-dí-
jas író, drámaíró, dramaturg, aki 
most megjelent könyvét bemutatja. 
A szerzővel beszélget: Bakonyi István 
irodalomtörténész.

Időomlás – az emlékek labirintusa
20.30, Velence, Velence Korzó (Tópart 
utca 47.)
Az Esztrád VíziSzínház Velence 
előadása.

Fáklyás körbevezetés
21 óra, Országalma
Fáklyás körbevezetés a Nemzeti Em-
lékhely Szent István-mauzóleumában.

Augusztus 27.
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
10 óra, Országalma

Öreghegyi Közösségi Ház
Augusztus 26.
20 óra: Medve Színpad: A köznapiról és a látomásról – Márai Sándor 
Füveskönyve alapján. Szereplő: Benkő Nóra színművész. Hegedűn köz-
reműködik: Baranyi Zoltán. Zeneszerző: Balázs Barnabás. Szerkesztő, 
rendező: Halmy György.
Augusztus 27.
17 óra: Ujváry Lajos (1925-2006) Munkácsy-díjas festőművész emlékki-
állítása
20 óra: Ferenczy György és a Rackajam

Agárd, Agárdi Popstrand 
(Chernel I. u. 1.)
Augusztus 19. 19 óra
A Magna Cum Laude és Király 
Viktor koncertje.

Az érdeklődők megismerhetik a 20. 
századi romantikus lovagvárat, Székes-
fehérvár legkülönösebb építményét, 
mely a hitvesi szeretet örök példája és 
a szerelmespárok kedvelt helye.

Tücsök Szabi
18 óra, Velence, Velence Korzó (Tópart 
utca 47.)
Cseke Szabolcs zenepedagógus és 
népzenész előadása.

Madárhang-tanulás az alkonyatban 
Dinnyésen
19 óra, Dinnyés, Rózsa utca–Rákóczi 
utca-sarok
Madárhang-tanulásra várnak minden 
érdeklődőt a dinnyési Madárdal 
Tanösvényen.

Örkény: Tóték
20.30, Velence, Velence Korzó (Tópart 

utca 47.)
Az Esztrád VíziSzínház Velence 
előadása.

Augusztus 28.
Százszorszép Bóbiska
10 óra, Koronás Park
Bábelőadásra hangoló kézműves 
foglalkozások, majd 11 órától báb- 
előadás.

L’aura Band: Villanások
19 óra, Velence, Velence Korzó (Tó-
part utca 47.)
Tradicionális népzenei alapokon 
nyugvó versfeldolgozások.

Purparlé Velencében
20.30, Velence, Velence Korzó (Tópart 
utca 47.)
Az Esztrád VíziSzínház Velence 
előadása.

Augusztus 19.
XXI. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál
11 óra

25. Öreghegyi Mulatság
15 óra, Bory tér

Fény utca
21 óra

Augusztus 20.
Szent István városa – Tele élettel!
10 óra, belváros
Családi programok a belvárosban.

Szent István-napi ünnepi szentmise
10.30, Szent István-bazilika
A misét követően Spányi Antal megyés püs-
pök megáldja az új kenyeret.

XXI. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál
14.30

Fehérvári királyok menete – Kárpát-meden-
cei magyar néptáncosok zarándoklata Szent 
Istvánhoz
17 óra, belváros
Történelmi felvonulás a tizenöt közel öt 
méter magas királyi óriásbábbal, a hagyo-

mányőrzőkkel és a Kárpát-medencei meg-
hívott vendégekkel. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a program elmarad.

Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál
17 óra, Nemzeti Emlékhely

Ünnepi közgyűlés
18 óra, Szent István tér
Esőhelyszín: Városháza, Díszterem.

A XXI. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál gálaműsora – „Táncra magyar”
19 óra, Zichy színpad
A határon túli táncegyüttesek az emberiség 
legegyetemesebb nyelvén, zenével és tánccal 
emlékeznek a múltra, s köszöntik a vendége-
ket a Zichy színpadon. Esőhelyszín: Vörös-
marty Színház. A táncos mulatság a Zenepa-
vilonnál és a Táncházban folytatódik.

Fény utca
21 óra, Fő utca

Augusztus 21.
Szent István városa – Tele élettel!
10 óra, belváros
Családi programok a belvárosban

Székesfehérvár köszönti a EMF EURO 2016 kis-
pályás labdarúgó Európa-bajnokság résztvevőit

15 óra, Városház tér
A rangos sportesemény hivatalos meg-
nyitóját 16.30-kor a Palotai úton felállított 
labdarúgópályán tartják, ahol 17 órakor 
elkezdődik a verseny a magyarok első mér-
kőzésével.

Magyarországi borrendek országos találko-
zója
18.30, Zichy színpad
A borrendek felvonulása a Fő utcán, színpa-
di köszöntők, püspöki boráldás, borlovag- 
avatási ceremónia.

XXI. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál
18.30
A néptáncfesztivál zárásaként a táncosok 
és az óriásbábok a Malom utcai Táncházból 
először a Szent István térre, majd a Zichy 
színpadhoz vonulnak, ahol 20 órától külön-
leges gálaműsorukkal búcsúznak a vendé-
gektől.

Fény utca
21 óra

Ünnepi tűzijáték
22.30, Palotaváros
Esőnap: a EMF EURO 2016 kispályás labda-
rúgó Európa-bajnokság zárónapja.
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„Mindig a maximumot kell nyújtani!”

... és most

A távmérős Leica fényképezővel akkor…

lászló-takács krisztina

Szelényi Károly története 1943-ban kezdő-
dött. Egy kor határán, egy értékváltás kellős 
közepén született, s mint a többi háborús 
gyerek, édesapját csak akkor ismerhette 
meg, amikor az hazajött a hadifogságból. 
Elindult az élet, amely bár hivatalosan 
egészen másképpen festett, mint a háború 
előtt, a valóságban a legtöbb család ugyanott 
folytatta, ahol a háború félbeszakította. 
Az illegális cserkészettől ötvenhaton át 
jutottunk el a magyar koronázási ékszerek 
fotózásáig, Budapesttől Európán át Fehérvá-
rig, az idegentől az otthonig. Szelényi Károly 
fotóművésszel, Székesfehérvár tiszteltbeli 
polgárával beszélgettem.
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Emlékszem, apám titokban – már 
amennyire akkoriban titokban 
lehetett tartani valamit – összejárt 
a háború előtti cserkésztársai-
val. A Margit körúti kegytemp-
lomban volt szentmise, utána a 
Szabadság-hegy oldalába fölment 
az egész társaság családostul, 
gyerekestül. Csúzliztunk, a fel-
nőttek táncoltak, társasjátékokat 
játszottunk.
Ez azt jelenti, hogy azt az értékren-
det, amelyben az édesapja a háború 
előtt felnőtt, valamennyire továbbvit-
te, átadta a gyerekeinek is?
Emlékszem, azt is megsúgták, 
hogy a cserkészzászló hová lett 
befalazva. Nekünk ezek az ille-
gális cserkészélmények nagyon 
bevésődtek, jó emlékek voltak, 
apáméknak pedig a régi barátok-
kal való együttlétet jelentették, az 
összetartozást, a közös értékeket. 
Amikor eljött a rendszerválto-
zás, és újra lehetett cserkészetet 
szervezni, azt gondoltam, hogy ez 
a fajta közösségi együttlét nagyon 
berobban majd, de csalódnom 
kellett. Cserkészetet ugyan nem 
szerveztem, de néhány biciklitúrát 
igen, és ott is látszott, hogy mások 
már ezek a gyerekek. Amikor 
mondtam nekik, hogy hozzanak 
magukkal egy darab szalonnát, 
mert majd megsütjük ebédre, a 
gyerekek szülei közölték velem, 

hogy ezek a gyerekek nem esznek 
szalonnát. Olyan is volt, hogy öt-
száz méter után odavágták a bicik-
lit, hogy fáradtak. Azt gondolom, 
azt a fajta természetszeretetet, 
strapabírást, érdeklődést, amely 
bennünket az ötvenes években jel-
lemzett, a mai gyerekekben óriási 
kihívást jelent feléleszteni.
Talán a pedagóguson is múlik…
Éppen azon gondolkodtam a 
minap, hogy a gyerekkori taná-
raim mennyi privát időt áldoztak 
a gyerekekkel való foglalkozás-
ra. A Ménesi Dezső bácsi, aki a 
Márvány utcai iskolának volt az 
igazgatója, heti két alkalommal 
tartott fotószakkört.
Itt ismerte meg a fényképezést?
Nem, ugyanis nálunk családi 
hagyomány volt a fényképezés, 
sohasem volt idegen a gép mű-
ködése. Nagyapám fotóamatőr 
volt, apám is nagyon szeretett 
fényképezni. Inkább csak hobbi 
volt, hiszen apám tisztviselő volt a 
fővárosnál. Akkoriban a fotó-
amatőröket engedték fényképez-
ni, s ha csináltak néhány felvételt 
a május elsejei felvonulásról, 
még támogatta is a város az ilyen 
jellegű munkákat.
1956-ban tizenhárom éves volt. Elő-
vette a fényképezőgépét a forradalmi 
események során?
Nem voltam annyira vagány gye-
rek, bár igaz, hogy mi a barátaink-
kal mindenfelé mászkálhattunk, 
és érdekes, engedtek bennünket. 
Nem volt egyfolytában tűzharc, de 
ha éppen lőttek a környéken, be-
álltunk egy kapualjba. Fényképe-
zőt nem vittem magammal soha, 
azt már akkor lehetett tudni, hogy 
a fotónak óriási jelentősége van, 
hiszen dokumentál, le is lőhettek 
volna miatta. Főleg utólag volt 
sorsdöntő egy-egy fotó, amikor a 
leszámolás során azonosították a 
forradalmárokat. Egyik emlékeze-
tes jelenet volt számomra, amikor ‚
56-ban egyszer a barátomnál ebé-

deltünk, és megjelent három mű-
szaki egyetemista gépfegyverrel, 
posztókabátban, és csatlakoztak 
hozzánk. Az egyikük a barátom 
unokatestvére volt. Később csu-
pán az volt a szerencséje, hogy bár 
róla és két társáról készült híradó-
fotó, ahogy egy kocsival mennek 
felfegyverezve, de neki csak a keze 
került a képre, s egyedül ő tudta, 
hogy az hozzá tartozott.
Milyen volt a forradalom atmoszfé-
rája? Mit tudott ebből a közösségi 
lelkületből egy tizenhárom éves pesti 
fiú érzékelni?
Azt a fajta összefogást, amit 1956 
őszén tapasztalni lehetett, azóta 
sem láttam. A háború akkor még 
jócskán benne volt a levegőben, 
és érdekes, de egy pillanatig sem 
volt az embernek olyan érzése, 
hogy többesélyes a dolog. Azok 
az emberek, akik megjárták a 
frontot, majd az orosz hadifogsá-
got – bár a végsőkig lelkesedtek, 
kidíszítették a kapukat, kitették 
a piros-fehér-zöld lobogót – azt 
hiszem, a lelkük mélyén érezték, 
tudták, hogy ennek tragikus 
kimenetele lesz.

Milyen pályát szántak önnek a 
szülei?
Az az egy biztos, hogy képbe 
sohasem került a fotózás. A 
nagyapám tanárember volt, apám 
tisztviselő, valami efféle tisztes-
séges pályára szántak engem is. 
Volt a családban, aki nem ezt az 
utat választotta, de annak nem 
nagyon ejtették ki a nevét, nem 
dicsekedtek vele. Emlékszem, 
egyszer beállítottam biciklivel a 
nagynénémhez, aki épp a ba-
rátnőivel teázott, és letagadta, 
hogy én az unokaöccse vagyok. A 
nagyanyám előtt egyszer mond-
tam, hogy fényképész szeretnék 
lenni, de a nagyanyám rögtön ki-
igazított, hogy belőlem tisztviselő 
lesz, meg fogom látni. Akkoriban 
nyaranta pár hetet dolgoztunk, én 
mindig a fővárosnál segítettem, 
például az adóellenőrnek vittem a 
táskáját, a fényképező pedig min-
dig a nyakamban lógott. Szilágyi 

bácsi, a pénzügyi osztályvezető 
vette egyedül komolyan, hogy én 
fényképész szeretnék lenni. Az 
első képem a helyi szakszerveze-
ti hetilapban jelent meg, amely 
azt ábrázolta, hogyan épül a 12. 

kerületi tanács kiegészítő szárnya. 
Sziszi bácsi nagyon elégedett volt, 
azt mondta, menjek bármikor, ő 
mindig fizet annyi pénzt, hogy 
meg tudjak vacsorázni.
Egy szakszervezeti laphoz képest a 
Szent Korona és a koronázási éksze-
rek fotózása óriási pályaívet jelent.
Ha az embernek vannak tervei, 
ha komolyan érdeklődik valami 
iránt, akkor előbb-utóbb célba ér! 
Évekig dolgoztam a Forte gyárban 
Vácott, Berty Imre és Radó Aurél 
vezető színestechnikai szakembe-
rek mellett. Ez nem volt egyszerű 
mutatvány, mert reggel három-
negyed nyolcra kellett ott lenni 
– a vonat úgy hat-fél hét között 
indult Budapestről. A Forte gyár 
a háború előtt Kodak terméket 
gyártott. Neves szakembergár-
dájából 1956-ban sokan disszi-
dáltak, és vezető nyugat-európai 
fotóanyaggyáraknál helyezkedtek 
el, majd később, amikor lehetett 

utazni, rengeteg szakmai dolog-
ban segítettek nekünk. Aztán jött 
1965, amikor egy nagyon kedves 
kolléga, Herédi Ferenc, a Forte 
kereskedelmi igazgatója együtt 
kártyázott Beliczay Lászlóval, a 
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Szelényi Károly és a korona

Corvina kiadó főkönyvelőjével, 
és kártyázás közben fölmerült, 
hogy milyen fontos lenne egy 
fotóarchívumot létrehozni a 
Corvina mellett. Ilyen akkor már 
volt az olaszoknál, a németeknél 
és minden jelentős országban. 
Herédi Ferenc mondta, hogy van 
egy fiatalember, aki ezt meg tudja 
csinálni, ez voltam én. Akkor ez 
óriási lehetőség volt számomra. 
Radocsay Dénes világhírű profesz-
szor a freskókról írt egy könyvet, 
és ehhez a nevelt fia segítségével 
pénzt tudott szerezni London-
ból, az UNESCO-tól. Hát el lehet 
képzelni, hogy huszonnégy éves 
koromban ehhez a munkához 
megrendelhettem a legprofibb 
eszközöket húszezer dollárért, 
akkor, amikor egy Volkswagen 
körülbelül háromezer dollárba 
került. Ennél nagyobb dolog csak 
az volt ebben az időben, hogy a 
saját magam által épített fotólabo-
ratóriumot megvizsgálva felvettek 
a Fotószövetségbe. Ez a magyar 
fotósoknak a legmagasabb köre, 
ha ebbe valaki bekerül, komoly 
szakembernek számít, akit 
komoly megbízásokkal keresnek 
meg. A fotózás, a kiadói kapcso-
latok révén benne tudtunk lenni 
a nyugati szakmai életben. Ez 
általában kölcsönös segítséget 
jelentett, jó kapcsolatokat.
Mennyire érezte azt huszonévesen, 
hogy megfogta az isten lábát?
A lehetőséget megkaptam, de 
azért közel sem volt minden 
egyértelmű és rózsás, hiszen 
állandóan a maximumot kellett 
nyújtani, és az embernek folyama-
tosan feszegetni kellett a határa-
it – akár a fizikai határait is. A 
korábban említett freskókönyv 
fotózásánál például a Hidegségbe 
lejutni fél éves szervezést jelen-
tett: megszerezni az engedélyeket 
a határzónába való bejutáshoz, 
majd utána szerezni egy lovas-
kocsit, amelyik a lámpákat és 
a többi fotós eszközt elviszi az 
adott helyre, miközben a ha-
tárőr végig ott van. És bármilyen 
körülmények között tökéletesen 
megvilágított, megkomponált ké-
peket készíteni. Akkor is, amikor 
például Moszkvában egy szállodá-
ban kellett fényképeket készíteni, 
és az összes felszerelésem 220 
volttal működött, miközben ott 
110 voltos konnektorok voltak. 
Elmentem egy áruházba, ahol 
köztudott volt, hogy semmit nem 
lehet kapni, de transzformátor 
véletlenül volt, így meg tudtam ol-
dani a problémát. Számtalan ilyen 
helyzet adódik munka közben.
Az MTI-s protokollfotózás után a 
mai napig ön az egyetlen, aki lefotóz-
hatta a Szent Koronát és a koroná-
zási ékszereket. Mi kellett ahhoz, 
hogy 1978-ban egy ilyen megbízást 
megkapjon?
Esztergomban van Európa egyik 
leghíresebb egyházi kincstára, és 
a korona hazahozatala idején en-
nek a kincstárnak a színes fotóit 
ekkor már évek óta én csináltam. 
A fekete-fehér felvételek készí-
tése Kárász Judit feladata volt, 
kinek segítőkészségéért ma is 
hálás vagyok. Kovács Éva művé-
szettörténésszel is itt kerültem 
munkatársi, majd később baráti 
kapcsolatba. Akkori munkámat 

tanítványom, Mudrák Attila ma 
is folytatja. Eredetileg úgy volt, 
hogy a koronázási jelvények 
fotózásának feladatát az MTI 
kapja meg. Bár lett volna köztük 
olyan fotós, aki el tudta volna 
készíteni a fotókat, ők olyan 
valakit küldtek ki, aki az akkori 

rendszerben „jól feküdt”. Amikor 
az MTI által letett anyagot Kovács 
Éva és Lovag Zsuzsa – A magyar 
koronázási jelvények című könyv 
írói – meglátták, mondták, hogy 
akkor most hívják a Karcsit, vagy-
is engem. Akkoriban egy Szent 
László-hermát egy hétig fényké-
peztünk, például szórófejes fes-
tékkel fújtuk minden beállításnál 
a megfelelő színűre a hátteret, és 
ehhez már a festékbeszerzés sem 
volt egyszerű. A korona első fény-
képezésénél nagyon nagy volt a 
körültekintés, a körzeti megbízott 
a házunkban még a szomszédokat 
is végigkérdezte, hogy szoktunk 
otthon viselkedni.
Tehát lekáderezték.

Igen. Féltek, nehogy baj legyen. 
Ez nem is volt teljesen alaptalan, 
hiszen a korona visszatértét nem 
mindenki tartotta helyénvalónak. 
A nyugatra szakadt magyarok kö-
zül többen nem is értették, hogy 
az Egyesült Államok miért tesz 
ilyen jelentős gesztust Magyaror-

szágnak. Nagy értékű műkincsek 
fényképezésekor rendkívül kö-
rültekintőnek kell lenni, például 
figyelni a berendezések távolsá-
gára: ha felrobban egy lámpa, ne 
sérüljön a tárgy, és hasonlók. Ha 
megteremtettük a körülményeket, 
akkor már csak a szakmai munká-
ra kellett figyelnünk. Egy műtét-
hez tudnám hasonlítani. Imádtam 
csinálni ezeket a képeket! Ha 
megnézzük a palástkönyvet, 
láthatjuk, mennyire befolyásolják 
a fényviszonyok a képet, mert ez 
a finoman szövött palást mindig 
más és más.
A közelmúltban a FehérVár magazin 
több cikkben is foglalkozott a pa-
lásttal annak kapcsán, hogy polgár-

mesteri kezdeményezésre Fehérvár 
szeretné, ha az visszakerülne eredeti 
helyére, vagyis városunkba. Ekkor 
kerültünk mi kapcsolatba, hiszen a 
palástról öntől kértünk fotót. Ismeri 
a törekvést, ismeri a palástot, annak 
történetét. Mi a véleménye arról, 
hogy a koronázási palást Székesfe-
hérváron kapjon újra helyet?
A palást az egyetlen olyan koro-
názási ékszer, amelyen szerepel 
keletkezésének időpontja, és az is 
egyértelmű, hogy a székesfehér-
vári koronázóbazilikának készült. 
Én azt gondolom, ha a palást Fe-
hérvárra kerül, az sem baj, ha egy 
kicsit utazni kell, mert kultikus 
szempontból ennél sokkal fonto-
sabb, hogy az egykori koronázó-
helyen kapjon helyet, ott, ahová 
eredetileg szánták.
Fehérváron ön is sokszor dolgozott, 
több, a várost bemutató könyvet is 
fotózott. Milyen kapcsolata van a 
várossal?
Fehérvárnak ugyan kicsi a bel-
városa, de tulajdonképpen egy 
ékszeres doboz. Az sem mindegy, 
hogy az embert kik veszik körül 
adott helyen. Számomra na-
gyon kedves élmény volt Kovács 
Péterrel és Kovalovszky Mártával 
együtt dolgozni, miattuk lett szá-
momra ez a város otthonos hely. 
Rendkívül jó múzeumi anyagot 
hoztak itt létre, és nagyon jó 
művészeti társaságot vonzottak. 
Olyan helyeken fotózhattam, mint 
a Ciszter-templom sekrestyéjében 
lévő pálos faragásoknál vagy a 
Maulbertsch-freskóknál a karme-
lita templomban. Utóbbi az egyik 
kedvenc könyvem. Óriási munka 
volt, kiállítás is született ezekből a 
fotókból a Szépművészeti Mú-
zeumban. Nagyon szép munkák 
kötnek tehát a városhoz.
Annyi fotót készített Székesfehérvár-
ról, hogy tulajdonképpen akár egy 
portrét is összerakhatna a városról. 
Szavakban meg lehet fogalmazni, 
milyen Fehérvár az ön szemével?
Rendkívül sok múlik azon, hogy 
milyen atmoszféra veszi körül az 
embert, mennyire tud otthono-
san mozogni egy helyen. Nekem 
mindig az a mércém, hogy elgon-
dolom, ha évtizedekre külföldre 
szakadnék, hova jönnék vissza 
mindenképpen. Fehérvár olyan 
város, ahová visszatérnék.
Mennyire érzi teljesnek az életmű-
vét?
Az ember sok mindent tud, és sok 
minden szerencsésen vagy éppen 
szerencsétlenül történik vele. Ha 
belegondolok, hogy milyen nagy 
szerencsém volt sok olyan dolog-
ban, amelyek sorsdöntőek, akkor 
nem panaszkodhatok. Persze az 
embernek mindig több terve van, 
mint amit meg tud valósítani, így 
állandóan van olyan feladat, amit 
még nem csinált meg, pedig sze-
retné. Jelenleg leginkább a szín-
tan foglalkoztat, ebben a témában 
végzek kutatásokat, kísérleteket. 
A színtannak, amellyel foglalko-
zom, Goethe színtani kutatásai 
adják az alapját. A tanulmányom 
Németországban is megjelent, 
és mostanában egyre többen 
érdeklődnek, egyre több helyen 
publikálják. Úgy gondolom, hogy 
ebben a színtanban még sok 
lehetőség van, és persze rengeteg 
feladat is.
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Három tipp sulikezdés előtt
látrányi Viktória

Már csak néhány nap, és újra megszólal a 
csengő a város iskoláiban. Nem kis feladat vár 
a gyerekekre, hiszen a nyári szünet szabad-
ságáról vissza kell rázódniuk az iskola, az órai 
szabályok követésére. Az iskolakezdés előtt sok 
szülő a szükséges felszerelések beszerzésén 
fáradozik, azonban ahhoz, hogy a gyermek a 
kihívásokra felvértezve kezdje az évet, egyéb 
dolgokra is szükség van. Léteznek módszerek, 
melyekkel könnyebbé válik az átállás, és 
elkerülhetők a stresszhelyzetek. 

Kis odafigyeléssel és rákészüléssel 
enyhíthető az iskolakezdés trau-
mája. Bár a nyári szünet az iskolá-
soknak a pihenésről, lazításról szól 
leginkább, érdemes a gyerekeket 
a szünidő végén felkészíteni az új 
körülményekre, legyen szó elsős 
vagy akár nagyobb tanulókról. 
Még a tanévkezdés előtt be lehet 
csempészni a napirendbe olyan 
trükköket, melyekkel észrevétle-
nül készíthetjük fel a gyerekeket 

HALLÓKÉSZÜLÉK-TESZTELŐKET KERESNEK
Ingyenes, kötelezettség nélküli próbalehetőség hallássérülteknek
Idén nyáron országosan is egyedülálló 
lehetőséget kínálnak az Auditus Hallás-
pontok a hallásproblémákkal élők szá-
mára. Budapesti, 18 év feletti felnőttek 
jelentkezését várják egy hivatalos halló-
készülék-vizsgálatban való részvételre. 
Az első 50 jelentkező 2 hétig ingyenesen 
kipróbálhatja az egyéni hallásállapotá-
hoz speciálisan beállított, professzioná-
lis Beltone Ally hallókészülékeket, ame-
lyek közül egyet akár meg is nyerhet. 

Egy kutatás a hallássérültek kényel-
méért

Az Auditus új hallókészülék-vizsgálatának 
elsődleges célja a hallássérültek valós 
igényeinek minél alaposabb felmérése, 
amely elősegíti a tökéletesen komfortos, 
egyénre szabott és természetes hal-
lástechnikai megoldások megtalálását.

Ennek érdekében a tesztalanyok először 
egy ingyenes hallásvizsgálaton vesznek 
részt. Ezt követően a szakemberek felhe-
lyezik a hallásvesztés jellegének és mér-
tékének megfelelően kiválasztott, illetve 
beprogramozott hallókészüléket, amelyet 
a résztvevők 2 héten át tesztelnek min-
dennapi élethelyzetekben. Végül írásban 
számolnak be tapasztalataikról, a kutatók 
pedig feldolgozzák az eredményeket.

Mitől jó egy hallókészülék?

Az egyénre szabott hallókészülék kiválasz-
tását segítő kutatás jogosan veti fel a kér-
dést, hogy melyek pontosan egy célszerű 
készülék ismérvei. A választást minden 
esetben egy alapos hallásvizsgálat kell, 
hogy megelőzze. Ezt követi a próbahordás 
időszaka, amire most a kutatás 2 hetes 
tesztperiódusa kínál remek lehetőséget. 
Próba nélkül semmiképpen se válasz-
szunk készüléket! Mivel szuperérzékeny 
műszerről van szó, ezért érdemes kiemelt 
fi gyelmet szentelni a tesztelésbe bevont 
Beltone Ally innovatív tulajdonságaira. 
Köztük a csepp- és izzadtság-álló kialakí-
tásra, a környezeti hatásoktól (pl. szél, zaj) 
független kifogástalan működésre, illetve 
a kényelmi funkciókra (pl. okostelefon-
kompatibilitás, távirányíthatóság, vezeték 
nélküli kiegészítők).

Zsák a foltját, avagy: egyéni igények és beállítások

Minden hallást érintő állapot más és más, ezért testre sza-
bott gondozást igényel. Ezt segíti elő a legkorszerűbb halló-
készülékek által kínált számtalan beállítási lehetőség, ame-
lyekkel a segédeszköz tudása alkalmazkodni képes viselője
állapotához. Ezt szolgálja többek között a hétféle készülék
forma, amelyek közül a hallásállapotnak és az egyéni
igényeknek megfelelően lehet választani. Hasonlóan fontos
funkció a beszédkiemelés, amely a beszédhangokat ki-
hangsúlyozva könnyíti meg a kommunikációt. A zajcsökken-
tés a másik alapvetően fontos elvárás, hiszen a háttérzajok 
hangereje sokat ronthat a készüléket viselő komfortérzetén. 
Hasonló célt szolgál a visszacsatolás-gátlás, amely a korábbi 
készülékekre jellemző zavaró sípolást minimalizálja. 

Ha további segítségre van szüksége az igényeihez passzoló, 
tökéletes hallókészülék kiválasztásához, akkor jelentkezzen 
az Auditus Halláspontok tesztjére, és segítse Ön is a ku-
tatásokat! tatásokat! 

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

 

Ha hallás, akkor

Beltone AllyTM

PRÓBÁLJON KI INGYEN EGY ÚJ
HALLÓKÉSZÜLÉKET, ÉS NYERJE MEG!

                      Csatlakozzon az
                      Auditus Halláspontok
                      hivatalos kutatásához!

Várjuk jelentkezését, ha Ön Fejér megyei,18 év feletti, hallásproblé-
mákkal küzd, és szívesen tesztelne egy piaci bevezetés előtt álló,

professzionális                    hallókészüléket.
A kutatásban részt vevők között
kisorsoljuk a kipróbált terméket! 

A résztvevők 2 héten át tesztelhetik a hallásállapotuknak meg-
felelően kiválasztott és beprogramozott hallókészülékeket.

Tapasztalataikat a gyártó felhasználhatja
a tanulmány elkészítéséhez.

Mit tegyen, ha szeretné 
tesztelni a készüléket?

- Jelentkezzen mielőbb!
- Jöjjön el egy ingyenes hallásvizsgálatra.
- Viselje 2 hétig a hallókészüléket.
- Ossza meg velünk személyes tapasztalatait.

Siessen, mert csak az első 50
    jelentkezőnek tudunk halló-
       készüléket biztosítani!

a tanulási időszakban rájuk váró 
feladatokra. 

1. Alvás

Ahhoz, hogy a gyerek időben ágyba 
kerüljön és reggel kipihenten éb-
redjen az iskolakezdés napjaiban, 
fontos, hogy már augusztus máso-
dik felében megkezdje a család az 
átállást. Érdemes fokozatosan öt-tíz 
perccel korábban ágyba küldeni a 
gyermeket, és vele együtt korábban 
ébredni.

2. Reggeli

Sok gyereknek az új környezet 
vagy a rövid szünetek miatti 
feszültség elveszi az étvágyát. Azt, 
hogy esetleg alig eszik egész nap, 
ellensúlyozhatja egy kiadós, fehér-
jében gazdag reggeli. Így érdemes 
átállnunk a közös reggelikre.

3. Ismétlés, készülődés

Az iskolára hangolódás során jól 
jön a tantárgyi alapozás, az ismét-
lés is. Szerezzük be közösen az 
iskolaszereket, hiszen ez is segíthe-
ti a feszültségoldást és a kellemes 
kezdést! Hagyjuk, hogy gyerme-
künk válasszon ki egy-két dolgot, 
ami később mindennapjainak része 
lesz! Ha gyermekünk most kezdi 
az első osztályt, hasznos lehet, ha 
még iskolakezdés előtt elmegyünk 
együtt, és ha lehet, körüljárjuk 
kívül-belül az épületet. Így ottho-
nosabban mozoghat a gyermek az 
első iskolai napon.

A közösen kiválasztott taneszközök jó ráhan-
golódást jelentenek az iskolára
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látrányi Viktória

Normál időjárásban is elpárolog a bőrön keresz-
tül észrevétlenül fél-egy liter folyadék, nagy 
melegben viszont izzadás formájában ennek a 
többszöröse. A kellemes nyári napokat elronthat-
ja a fokozott izzadás elleni folyamatos küzdelem, 
pedig számos dolgot tehetünk ellene. Ezek közül 
gyűjtöttünk össze néhány hasznos praktikát.

Az izzadás természetes jelenség. A 
verejtékezés feladata a testhőmér-
séklet szabályozása, valamint az 
anyagcsere során felhalmozódott 
káros méreganyagok kiválasztása. 
Amikor a szervezet belső hőmér-
séklete emelkedik – a külső hőmér-
séklet növekedése, sportolás vagy 
hormonális változások, így például 
a menopauza miatt – az serkenti a 
verejtékmirigyek működését. Az iz-
zadékonyság lehet örökletes, de be-
folyásolhatják külső körülmények 
is. Minden olyan hatás, ami növeli a 
bőr vérbőségét, izzadást vált ki.

Segíthetnek a gyógyte-
ák (zsálya, bazsalikom, 
citromfű, levendula, 
galagonyavirág, szu-
rokfű). Túlzott izzadás 
esetén elengedhetetlen, 
hogy minden nap akár 
többször is alaposan 
tisztálkodjunk. Érde-
mes zsályás szappant 
választani a mosdás-
hoz. Távolítsuk el hó-
naljszőrzetünket, mert 
így könnyebb a bőr-
felület tisztán tartása. 
Hordjunk pamutból, 
lenből vagy selyemből 
készült szellős ruhákat, 
természetes anyagból 
készült alsóneműket és 
természetes anyagú, jól 
szellőző cipőt!

Praktikák az izzadás ellen

Tudta-e?

A bőrben található verejtékmirigyek száma 
kettő- és ötmillió között van. Így az, hogy 
ki mennyire izzad, részben attól is függ, 
mennyi verejtékmiriggyel rendelkezik. 
Egyes testtájakon, például a tenyéren, a 
talpon és az arcon különösen nagy sűrű-
ségben találhatók verejtékmirigyek.

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.

A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra augusztus 25-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 6.000 Ft.

ESG 3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően.
70 klinikai paraméter elemzésével

A vizsgálat díja 14.000 Ft 

www.lifecentrum.hu

Ultrahang vizsgálatok széles spektrumban
a hét minden munkanapján: a LIFE Egészségcentrumban!
Az elmúlt esztendőkben nagy tapasztalatra tettünk szert a különböző egészségügyi szűrések, 

ezek között kiemelten az ultrahangos vizsgálatok területén, a Székesfehérváron és 
a régióban élők között egyre nagyobb igény mutatkozott vizsgálataink iránt, ezért:

Ultrahangos rendeléseink számát megdupláztuk!
A LIFE Ultrahang Centrumban a következő ultrahangos vizsgálatok folyamatosan elérhetők:

hasi és hüvelyi 2D-3D-4D magzati genetikai ultrahang, kismedencei (hasi és hüvelyi 2D-3D-4D) UH,
hasi áttekintő UH, epehólyag kontrakció ultrahangos vizsgálata, kardiológiai UH, pajzsmirigy UH,

lágyrész és here UH, koponya UH, ízületi UH, nyaki verőerek vizsgálata, alsóvégtagi erek vizsgálata.
Ha panasza van, forduljon hozzánk bizalommal! Minimális várakozási idő, modern vizsgálati eszközök!

Székesfehérvár, Huszár utca 2.
(az OBI mögött) 

Bejelentkezés és információ:
22/340-048, 20/561-6501

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

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

• Szakrendelések rövid előjegyzéssel, nyáron is
• Vérvétel minden pénteken 7-9-ig,

sorban állás nélkül

Az étrend változtatása is segíthet

Ha hajlamosak vagyunk az 
izzadásra, hatásos lehet, ha az 
étrendünkön változtatunk. Máris 
kevesebbet verejtékezünk, ha 
kerüljük a csípős, fűszeres étele-
ket. A bors vagy a chili piperint 

illetve kapszaicint tartalmaznak, 
ezek pedig nemcsak csípős ízt 
okoznak, hanem a verejtékmi-
rigyeket is működésre ösztönzik. 
Jobb, ha lemondunk az alkoholról, 
a kávéról és a dohányzásról is, 
ezek ugyanis szintén fokozzák a 
verejték kiválasztását. A jéghi-

deg italokkal is jó, ha óvatosan 
bánunk, fogyasszunk inkább szo-
bahőmérsékletű vizet vagy gyógy- 
teát. A rendszeres testmozgás is 
javíthat állapotunkon, ugyanis ha 
sportolunk, akkor könnyebben 
dolgozzuk fel a stresszt, nem 
verejtékezünk annyira.

Természetes izzadásgátlás
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T Á J É K O Z T A T Ó
A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazásról

A Magyar Köztársaság Elnöke az országos népszavazást 2016. október 2-ára tűzte ki. 

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?
A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott és eredményes, ha az érvényesen szavazók 
több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

Milyen előkészületek történtek eddig?
A szavazókörök felülvizsgálata – a népszavazás kitűzését megelőzően – megtörtént, Székesfehérváron továbbra is 92 szavazókör működik. A 
korábbi szavazásokhoz képest változás, hogy az 54-es számú szavazóhelyiség címe megváltozott a Comenius Általános Iskola Óvoda út 4. 
(bejárat: Asztalos köz) címre. 

Azok a választópolgárok akik a lakóhelyüktől eltérő településen tartózkodnak és átjelentkezési kérelmük elfogadásra kerül, vagy csak tele-
pülésszintű lakcímmel rendelkeznek, tehát a személyi azonosító igazolványukban lakcímként csak Székesfehérvár van megjelölve, a 33. sz. 
szavazókör: KÖDU KÖVÍZIG Klubhelyiség Balatoni út 6. szám alatt szavazhatnak.

Mire szolgál az értesítő szelvény?
Az értesítőt a Posta augusztus 15-ig kézbesíti azoknak a választópolgároknak, akik a szavazóköri névjegyzéken szerepelnek. Abban az esetben 
amennyiben a választópolgár nem kapott értesítést, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi és Vállalkozá-
sigazgatási Irodájánál (Székesfehérvár, Városház tér 2.) érdeklődhet személyesen.

Mit kell tudni a szavazás helyéről?
A lakóhelye szerint kijelölt, és az „Értesítőn” feltüntetett szavazókörben szavazhat a választópolgár.

Ki szavazhat az országos népszavazáson?
Az országos népszavazáson az szavazhat, aki

• magyar állampolgár,
• nagykorú, azaz a 18. életévét betöltötte, vagy 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és
• a bíróság nem zárta ki a választójogból.

Fontos szavazási tudnivalók: 
Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.
A választópolgárnak a szavazás során érvényes igazolvánnyal igazolnia kell

• személyazonosságát 
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes sze-

mélyazonosító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
- magyar kártyaformátumú vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
- fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

és

• lakcímét
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, 

ha tartalmazza a lakcímet),
- fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

vagy

• személyi azonosítóját
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolással.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazo-
lására!
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.
Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Fogyatékossággal élők által igényelhető segítség: 

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.



A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújt-
ható be személyesen, levélben vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül (https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszagosNepszava-
zas01.xhtml). 
A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu/hu/ovi/content/2016-10-02_kerelem_atjelent-
kezessel_torteno_szavazas.pdf címről. 

Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyúj-
tani a helyi választási irodának.
A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.
A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két 
tagja.

Mozgóurna igénylése: 

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mert
- egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy
- fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni, 

mozgóurnát igényelhet. 

Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni!
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott, a 
szavazókör illetékességi területén lévő címen. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a tele-
pülésen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát, de ebben az esetben először át kell jelentkeznie 
a tartózkodási helye szerinti településre, s ezt követően lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szava-
zás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy a 
(https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszagosNepszavazas01.xhtml) címen.  A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához 
a formanyomtatvány letölthető http://valasztas.hu/hu/ovi/content/81-mozgourna.pdf címről. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik:

Ha Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, a jegy-
zőtől kapott igazolással szavazhat.

Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy elektronikusan a (https://kerelem.valasztas.hu/vareg/Or-
szagosNepszavazas01.xhtml) címen. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu/hu/ovi/
content/2016-10-02_kerelem_atjelentkezessel_torteno_szavazas.pdf címről. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő 
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

Hogyan lehet szavazni, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik a választópolgár?

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátu-
sán adhatja le szavazatát. A külképviseletek címéről és a szavazás időpontjáról a http://valasztas.hu/hu/download/900/Kuvi_lista_20160705.
pdf címen tájékozódhat. 

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt a lakcím szerinti jegyzőnél lehet kérni oly módon, hogy a kérelem legkésőbb 2016. szeptem-
ber 24-én 16.00 óráig megérkezzen a jegyzőhöz. A kérelem személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott útján, ajánlott levélben, valamint elektronikusan a https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszagosNepszavazas01.
xhtml címen nyújtható be. A kérelemnyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu/hu/ovi/content/2016-10-02_kerelem_kulkepviselei_nevjegy-
zekbe_vetel.pdf címről. 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok szavazása:
 
Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy országos népszavazáson 
részt vegyen. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta 
regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt. A választási regisztráció 
folyamatosan zajlik. A népszavazáson azonban csak az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár vehet részt, akinek 
a választási regisztrációs kérelme 2016. szeptember 17-ig eljut a Nemzeti Választási Irodába. A kérelem letölthető a http://valasztas.hu/
hu/ovi/content/nevjegyzekbe_veteli_kerelem.pdf címről, a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország címre 
kell eljuttatni. 

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben az országos népszavazással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, vagy ke-
resse fel - a választási jogszabályokat is tartalmazó - www.valasztas.hu internetes oldalt, valamint a www.szekesfehervar.hu honlapot, melyen 
folyamatos tájékoztatást nyújtunk a választással kapcsolatos aktuális eseményekről.

Kérjük éljen a választójogával!

Helyi Választási Iroda
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00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok.

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Egész napos élő 
műsor a Királyi Napok 
eseményeinek helyszínéről, 
a Panorama Stúdióval.

 Ünnepi forgatag 
Horváth-Winter Diával

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Konyhaműsor receptekkel. 
Vendég: Kurucz Tünde.

13:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsi
13:40    Mámoros szerelem. 

Vendég: Koller Krisztián
14:10    Ringató, masszázs, 

számmisztika; A belső 
hangom. Vendég: 
Horváth Irma

15:40 Bőségtudat vs. 
pénzgazdálkodás. Vendég: 
Galántai Gergely.

16:10 Tűzijáték. Vendég: 
Csepregi Zsolt.

17:10 Boldogító szokásaink 
– teremts szinergiát! 
Vendég: Garai Orsolya.

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 8. 21. VASÁRNAP

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Egész napos élő 
műsor a Királyi Napok 
eseményeinek helyszínéről, 
a Panorama Stúdióval.

 Ünnepi forgatag 
Bokányi Zsolttal.

 Műsorajánló, hosszú 
távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
kalendárium, névnapok, 
lottószámok, 
programajánló

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi (HEROSZ).

15:10 Ünnepi forgatag 
Sasvári Csillával

15:40 Fehérvár TV – műsorajánló. 
Vendég: Látrányi 
Viktória hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka – 
Informatika. Műsorvezető: 
Barabás Ferenc, 
Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus.

17:10 Moziműsor Horváth-
Winter Diával

18:10 Beszélgetés 
Csepregi Évával

19:00   Tudósítás a XXI. 
Nemzetközi Királyi 
Napok Néptáncfesztivál 
résztvevőinek 
felvonulásáról

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 22. HÉTFŐ

00:00 Válogatás a hétvége 

műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Szent István-emlékérem. 

Vendég: Deresné 
Tanárki Mária.

 Kiállítás. Vendég: 
Borbély Béla fotós.

 Sajtlovagrend. Vendég: 
Szabovik Tibor.

21:00 Hangoskönyv: Karinthy 
Frigyes – Tanár úr 
kérem és más írások

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 23. KEDD

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok.

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés programokról, 
moziról, aktualitásokról. 
Vendég: Tornyai 
Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt.

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Asszertív kommunikáció. 

Vendég: Tamás Kata.
 Pilinszky költészete. 

Vendég: Dr. Janka 
Ferenc teológiatanár.

21:00 Hangoskönyv: Karinthy 
Frigyes – Tanár úr 
kérem és más írások

22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 8. 24. SZERDA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok.
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem órája
14:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. 
 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség. 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Baltikum. Vendég: 

Igari Antal építész.
 Kötélhúzás. Vendég: 

Pipó Péter.
21:00    Hangoskönyv: Karinthy 

Frigyes – Tanár úr 
kérem és más írások

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 8. 25. CSÜTÖRTÖK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok.

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr. 
Lorászkó Gábor állatorvos

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

  Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: László-
Takács Krisztina szerkesztő

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt 

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Mozgásterápiák. Vendég: 

Fekete-Cseri Zsuzsanna.
 Csikung. Vendég: 

Tábori László.
 Archetípusok. Vendég: 

Grúsz Róbert.
21:00 Hangoskönyv: Karinthy 

Frigyes – Tanár úr 
kérem és más írások

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 26. PÉNTEK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok.

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, sport 
és fontos, aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
 Környezetvédelmi óra. 

Vendég: Mihály Gyula 
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég: 

Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 Portré. Vendég: Martony 
Klára énekes.

 Műterem galéria. Vendég: 
Ónodi Károly festőművész.

 MÁV fotókör. Vendég: 
Hambalgó Mihály. 

21:00 Hangoskönyv: Karinthy 
Frigyes – Tanár úr 
kérem és más írások

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora 2016. augusztus 20-tól augusztus 26-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
2016. 8. 20. SZOMBAT

 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 
nyitógála

12:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Milus Mariann

12:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:15 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Varga	
Zoltán,	Lőrincz	Beáta

14:15 Öreghegyi Mulatságok
14:55 Napi színes – ismétlés
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Wittner Mária

15:30	 IV.	Fricsay	Richárd	
Katonazenekari Fesztivál

16:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Varga	Anna

17:40 Tele Élettel programok
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	Fa	Nándor
18:25	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
18:45 Jó estét, Fehérvár!
19:00 „Táncra magyar!” 

– Határon túli 
táncegyüttesek 

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
gálaműsora

21:30	 Ünnepi	közgyűlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:15 Képes hírek, benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 8. 21. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	Fa	Nándor
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Varga	
Zoltán,	Lőrincz	Beáta

11:40 „Táncra, magyar!”
14:10 Megkopott harangszó 

– Misztrál 1456-1956
15:50 Napi színes
16:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Wittner Mária

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:		Vakler	
Lajos.	Vendég:	Varga	Anna

17:00	 Ünnepi	közgyűlés	–	ism.
17:30	 Fricsay	Richárd	

katonazenekari fesztivál
18:40	 Fehérvári	Beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Wéhli-Regős	Dóra

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Napi színes
20:00 Nemzetközi 

Néptáncfesztivál zárógála
22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek

2016. 8. 22. Hétfő

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

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Wéhli	
Regős	Dóra

17:00  A szomszéd vár – ismétlés 
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Neubauer	
Tamás és Neubauer Eliza

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Öreghegyi Mulatságok
20:40	 Fehéredő	Múlt	

II.	–	dok.	film
21:30	 Rúzsa	Magdi-koncert	
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 8. 23. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Neubauer	
Tamás és Neubauer Eliza

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Csepregi Éva

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 IV.	Fricsay	Richárd	

Katonazenekari Fesztivál
21:30 Miklósa Erika és a 

Bon	Bon	koncertje
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 8. 24. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Csepregi Éva

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Wéhli	

Regős	Dóra.	Vendég:	
Horváth	Renáta	és	
Bialkó	László	Gergő

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Bajnokok	városa	–	

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 Fehéredő	Múlt	

III.	–	dok.film
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 8. 25. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Wéhli	
Regős	Dóra.	Vendég:	
Horváth	Renáta	és	
Bialkó	László	Gergő

17:00	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Novák	

Rita.	Vendég:	Révy	
Orsolya	és	Fiers	Gábor

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Aqvital FC Csákvár 

–	Budaörs	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 8. 26. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Novák	
Rita.	Vendég:	Révy	
Orsolya	és	Fiers	Gábor

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	Fa	Nándor
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Musica Sacra 2016
21:05	 Rossini:	Stabat	Mater
23:05 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:30 Köztér – ismétlés 
00:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 23. 21:30 Miklósa Erika és a BonBon koncertje
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Legutóbbi keresztrejtvényünk a koronázási szertartásjátékhoz kapcsolódó-
an II. Vak Béla életével foglalkozott. Az első kérdésünk azt vizsgálta, melyik 
király vakíttatta meg a még gyerek Bélát és apját: Könyves Kálmán. A má-
sodik megfejtés arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért tették ezt vele: 
Mert apja, Álmos herceg összeesküvést szervezett. Az 1131-ben Arad mellett 
tartott országgyűlésen kegyetlenül meggyilkolták azokat a főembereket, 
akikről feltételezni lehetett, hogy felelősek Béla megvakításáért. A harmadik 
megfejtésből kiderült, hányan vesztették életüket: A vérengzésben hatvan- 
nyolc főúr halt meg. A negyedikből pedig, hogy az esemény megszervezésé-
ben és kivitelezésében kinek volt meghatározó szerepe: Ilona királynénak.

Újra a Királyi Napoktól hangos a belváros, külföldi táncos vendégeink 
estéről estére elkápráztatják a nagyérdeműt. Első feladványunkban 
arra keressük a választ, hány országból érkeznek fellépők a fesztiválra.
A gyerekek a fesztivál alatt napközben a Mátyás király-emlékműnél 
ismerkedhetnek a nemzetközi csoportok kultúrájának eszközeivel, 
játékaival. Milyen nevet visel a fesztivál ideje alatt ez a terület?
Az idei néptáncfesztivál nagy hangsúlyt helyez a helyi és a határon 
túli magyar néptáncegyüttesek bemutatásának. Külön estét kapnak 
a magyar együttesek – az est címét megtalálják a harmadik megfej-
tésben.
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Laci bácsi szerint a sajtos-tejfölös a tökéletes lángos

A kórháznál extra fokhagymát is lehetett kérni

Marikához sokan járnak a kórházból lángosozni

kurucz tünde

A nagy belvárosi lángosteszt óta folyamatosan 
kaptuk  a tippeket, hol vannak a városban azok 
a félig elfelejtett vagy éppen közszájon forgó 
lángossütödék, ahová feltétlenül el kell men-
nünk. A gyomrunkra való tekintettel ismét csak 
három lángost kóstoltunk meg, plusz a nyári 
szünet miatt két gyereket is magunkkal vittünk: 
Olafot, a hóembert és Csokit, a plüsskutyát!

Ikarus egyes porta – parádés 
aranybarna

Többen is dicsérték a város most 
már nem annyira frekventált 
helyén, az Ikarus egyes portája 
mellett lévő lángossütőt. A kicsit 
kihaltnak tűnő gyártelepi út (ami 
régen illegális gyorsulási pályaként 
is üzemelt) és a vasúti sínek mel-
letti házikót már messziről észre 
lehetett venni. Jó, parkolt előtte 
egy zsír új traktor is, melynek a 
sofőrje is megkívánt a munka után 
vagy közben egy lángost, így rögtön 
kiszúrtuk, hová kell menni. 
Laci bácsi, a lángossütő már több 
mint harminc éve űzi a szakmát. 
Igaz, most már csak fél műszakban, 
11-ig, hiszen nyugdíjas, meg már 
nem olyan nagy a forgalom, mint 
amikor még több ezren dolgoztak 
a buszgyárban. De szerencsére a 
törzsvendégek a mai napig lelkesen 
visszajárnak.

A nagy fehérvári lángosteszt
2. rész: Az Ikarustól az Ybl-lakótelepig
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Horoszkóp
augusztus 18. – augusztus 24.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az utóbbi hetek okoztak némi fejtörést, melyek most 
már oldódni látszanak. Ha a hét során utazást ter-
vezne, most minden adott lesz hozzá, hogy jól süljön 
el, akár magánútra, akár üzleti útra megy. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A közúti forgalomban legyen fokozott figyelemmel 
a közlekedésre, ez még a biciklizésre is érvényes! 
Fontos, hogy alaposan vizsgálja meg az időigényét. 
Karrierjében a kívánt eredményekhez többszintű 
stratégiát alkalmazva, kisebb energiabefektetéssel több 
témában is remekelni tud.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Sok elintézni valója akad. Könnyedén azon kaphatja 
magát, hogy mindent megtett érte, amit csak tudott, 
de önmagára nem gondolt. Kínosan érezheti magát a 
túlvállalás következményeitől. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Olyan zsúfolt az ideje és feszített a tempó, hogy alig 
bírja tartani az ütemet munkahelyén. Ez valóban 
kihívás, még az Ön mérhetetlen teherbírásának is, 
habár azért szereti a felpörgetett tempót. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ezen a héten néhány megpróbáltatással szembe kell 
ugyan néznie, de kellő odafigyeléssel és türelemmel 
szépen fel tudja oldani ezeket. Egyedi módszerrel old 
meg egy kritikus feladatot is, igen nagy sikerrel.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság mintha kicsit megingott volna az önbizal-
ma. Tudnia kell azonban, hogy ez csak egy átmenti 
állapot, ami gyorsan elmúlik és nincs valós alapja. 
Érzelmi téren egy kicsit érzékenyebb, könnyedén 
megsértődhet semmiségeken. 

„Ha bejövünk Fehérvárra ügyet 
intézni, mindig erre kanyarodunk, és 
eszünk egy lángost. Én a sima fok-
hagymásra esküszöm, de a feleségem 
a sajtos-tejfölöset szereti.” – mondta 
két harapás és egy szőlőlé között a 
szabadbattyáni Bársony László.
„Itt olyan kedves a kiszolgálás! Meg 
hát a lángos jól ki van dolgozva és vé-

Laci bácsi kijelentette, hogy ne 
ragaszkodjunk annyira az elképze-
lésünkhöz, ezért ne simát, hanem 
sajtos-tejfölöset együnk, mert 
úgy tökéletes. Szót fogadtunk, és 
nagyon-nagyon jól tettük!

A tészta parádésan aranybarnára 
sült, amiről szinte leugrott a tejföl 
és a sok-sok sajt. A teteje egy picit 
ropogott, de belül kellemesen lágy 
maradt. Egy paraszthajszálnyit 

a fokhagyma levont az élvezeti 
értékéből, mert sajnos nem volt 
ereje, de ezen kívül nem találtunk, 
még ha akartunk volna sem hibát. 
Mindenkinek muszáj volt egy picit 
csípnie a tésztából, így pillanatok 

kony a tésztája. Pont olyan, amilyen-
nek lennie kell!” – folytatta a szak-
mai elemzést Bársony Lászlóné. 
Ennyi felvezetés után már mi is 
ácsingóztunk egy tesztpéldányra. 
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Valéria szerint ezt csak szívből lehet csinálni

Olaf és Csoki lángost eszik

Az Ybl-lakótelepi lángos kívül puha, belül ropog
A cikkhez készített videót tekintse 
meg az fmc.hu oldalon!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kiváló formában van ebben az időszakban. Egy fon-
tos ügye kivitelezésében számíthat a barátai segítségé-
re. Amennyiben valamilyen hatósági ügye van, annak 
is kedvezően alakul a kimenetele. Kifinomult ízlése 
nem kerüli el a leendő üzleti partnere figyelmét sem.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Hosszú távú terveket dolgozhat ki, ezeknek már amúgy 
is itt az ideje, hogy elindítsa őket a gyakorlatban. Ezen 
a héten az otthoni teendőin, a baráti kapcsolatain és a 
szerelmi életének javításán lesz a hangsúly. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kerülnie kell rokonaival a nemkívánatos beszélge-
téseket, elégedetlenségének a kinyilvánítását, mert 
könnyen kirobbanhat egy váratlan és komoly vita. 
Szellemileg nagyon felpörög a héten. Ne lepődjön 
meg, ha az Ön körül élők nem bírják követni! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Amennyiben nagyobb kiadást fontolgat ezekre a 
napokra, alaposan fontolja meg a pénzügyeit érintő 
döntéseit! Készítsen elemzést arról, hogy mit vállalhat 
és mit nem! Több lehetőséget is vizsgáljon, még mielőtt 
döntene!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Több lehetőség is felkínálkozik ebben az időszakban 
arra, hogy élete minőségén javítson. Többszörösen 
fontolja meg a hirtelen jött ötleteket, mert félő az, 
hogy több kárt okozhat a megfontolatlanul hozott 
döntés, mint amennyi hasznot tartogat. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Amennyiben lényeges változásokat tervez az életében, 
még nem látszik elérkezettnek az idő a cselekvésre. 
Egy kicsit még várnia kell, addig is finomítson tervei 
részletein. Legyen óvatos és megfontolt minden dön-
tése kapcsán, mert objektivitása nincs a tetőfokán! 

alatt elfogyott. Pedig elég tisztes-
séges volt az adag, pláne feltéttel 
együtt.
„Egyszer fogadtam valakivel, ha négyet 
megeszik, akkor meghívtam, de ha 
beletörik a bicskája, akkor a dupláját 
fizeti. Az illető bele is ment, de a má-
sodik után feladta, és inkább kifizette 
a kettőt.” – nosztalgiázott Laci bácsi, 
majd egy szomorkás mosollyal 
elköszönt tőlünk.

Kórház melletti parkoló – nagy 
és vékony

A kórház felé vettük az irányt, hi-
szen az olvasók szerint az ott készü-
lő lángost feltétlenül ki kell próbálni. 
A parkolóval szemben nagy betűk, 
egy megállítótábla és egy bezacs-
kózott lángos is hirdette, hogy a 
pléhbódéban mit is lehet kapni. 

Marika még csak másfél éve van a 
szakmában. Korábban több min-
dennel próbálkozott, volt turkálója 
is a szomszéd házban, de aztán 
átvette a sütödét.
„A jó lángos titka, hogy az olajat napon-
ta kell cserélni, és a tésztát alaposan 
ki kell dolgozni. Télen a lángos lassan, 
nyáron gyorsan kel. Ezért ha legyúrom 
előre a masszát, és nem készítem el rög-
tön, akkor a nagy melegben sütés előtt 
még egyszer átdolgozom az egészet, 
hogy a végeredmény tökéletes legyen.” 
– magyarázta Marika, majd gyorsan 
kisütötte a lángosokat. A rend ked-
véért egy simát meg egy sajtos-tej-
fölöset is kértünk. A különleges 
ínyenceknek való debreceniset vagy 
a káposztásat nem mertük megkós-
tolni, mert tudtuk, még egy negyed-
lángosnyi helyet a gyomrunkban 
minimum hagyni kell.

A kórházas lángos tésztája az 
előzőhöz képest nagyobbra, véko-
nyabbra, talán egy kicsit könnye-
debbre sikeredett. Ebből fakadóan 
viszont gyorsabban kihűlt, és nem 
kellett öt percen keresztül fújni, 
hogy egy kis darabot le lehes-
sen belőle törni. Az egyszerűség 
kedvéért a sütöde előtte lépcsőn 
kóstolgattunk, pedig hátul takaros, 
árnyékos sörasztal és sörpad várta 
a vendégeket. Mivel már mozdulni 
sem bírtunk, ezért a lángost egy 
kis vízzel és Traubival csapattuk 
szét.
Az ízek és az életérzés a balatoni 
kempingeket juttatta eszünkbe. 
Csak most az autók mögött nem 
a víz hullámzott, hanem a kór-
ház épülettömbje magasodott, és 
NDK-s turisták helyett két fekete 
bőrszerkós motoros falatozta a 
sajtos-tejfölös lángost.

Ybl-lakótelep – lágyan ropogós

Az utolsó lángos hátránnyal indult, 
hiszen nemcsak mi, de a gyerekek 
is teli voltak. Azt hittük, hogy leg-
feljebb Olaf, a hóember és Csoki, a 

plüsskutya lesz képes a lángosevést 
imitálni, de ismét tévedtünk. Az 
Ybl-lakótelepi Nero büfé nem a 
klasszikus lángossütők közé tarto-
zik, hiszen a hamburgertől kezdve 
a palacsintán át egészen a fagyiig 
mindent lehet kapni.
Ahogy az ablakon bekukucskál-
tunk, láttuk, hogy a „konyha” olyan 

vakítóan patyolattiszta, hogy akár 
a földről is lehetne enni. A lángos-
sütőnek, Valériának ez a világon a 
legtermészetesebb dolog, hiszen ő 
csak rendes körülmények között 
tud dolgozni.
„Ezt csak úgy lehet napi szinten 
csinálni, ha valaki tiszta szívből szeret 
főzni és sütni. Én ilyen típus vagyok. 
Bár ha elfáradok egy nap, akkor 
otthon már nem állok neki munkaigé-
nyes ételnek...” – mondta csillogó 
szemmel Valéria, aki mellesleg 
szívesen kísérletezik az ízekkel, így 
a hagyományos változatok mellett a 
jóval bonyolultabb, virslivel töltött 
lángost is elkészíti, ha a vevő éppen 
valamilyen egzotikusabb lángosra 
vágyik.
A lángost elvileg csak éppen 
megkóstolni akartuk, de a kelleme-
sen fokhagymás illat foglyul ejtett 
bennünket. Beletéptünk a vastag, 
omlós tésztába, és nem bírtunk 
leállni. Ahogy haladtunk a belseje 
felé, a lágy kelt tészta hirtelen ropo-
gósba csapott át, úgy, hogy közben 
nem lett a fülünk hegye is olajos. 
Valéria szerint ennek a pálmazsír 
az oka, mert sokkal könnyebb 

lesz tőle a tészta. El sem tudtuk 
képzelni, hogy a korábbiakhoz 
képest kisebbnek tűnő, ámde sok-
kal tartalmasabb lángos mennyire 
lenne laktató, ha rendes zsírban 
sütnék ki!



28 2016. augusztus 18.FehérVár sPort

A magyar kispályáslabdarúgó-válogatott

A tavalyi tornán még szövetségi kapitányként, idén már játékosként segíti a válogatottat Csernai Gábor

Már az utolsó simításokat végzik a minifoci-arénában

Indul a futballfieszta!
saMu Miklós

Élvezetes meccsek, látványos megoldások, 
izgalmas kísérőprogramok és futballfiesz-
ta – vasárnap kezdődik a 2016-os Kispályás 
Labdarúgó Európa Torna! A rangos eseményen 
harminckét nemzet válogatottja méri össze 
tudását Székesfehérváron. Szerdán délelőtt 
helyszíni bejárás keretében adtak tájékoz-
tatást az előkészületekről illetve a magyar 
csapat esélyeiről.

Az Alba Plazával szemközt épülő, 
2500 fő befogadására alkalmas 
stadion ékes bizonyítéka annak, 
hogy augusztus 21. és 27. között 
(vasárnaptól egészen jövő szomba-
tig) igazi futballfesztivál-hangulat 
lesz Székesfehérváron! Harminc-
két nemzet legjobbjai mérik össze 
tudásukat az ingyenesen látogat-
ható Kispályás Labdarúgó Európa 
Tornán. A mérkőzések mellett 
számos kísérőprogram, így több 
ügyességi játék és teqballasztal is 
gondoskodik majd a kiváló hangu-
latról.
„Csupán néhány nap választ el minket 
a 2016-os Európa Torna megnyitójától. 
A pályázat benyújtásától eltelt idő-
szakban nagyon sokan dolgoztak azért, 
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hogy ma itt állhassunk a szinte teljesen 
kész arénában, amely azt hirdeti: vasár-
nap újra nagy sportrendezvénynek lesz 
házigazdája Székesfehérvár! Felemelő 
érzés látni a tribünön a harminckét 
ország zászlaját, melyek jelzik: a sport 
képes arra, hogy összehozza a nem-
zeteket. A rendezvény teljes idejére 
ingyenes lesz a belépés, ráadásul a 
meccseken kívül számos kísérőprogram 
is színesíti majd a kínálatot. Minden 
adott ahhoz, hogy fiesztahangulat 
uralkodjon a városban!” – mondta 
Cser-Palkovics András, Székesfehér-
vár polgármestere, aki köszönetét 
fejezte ki a főtámogatónak és az 
ötletgazdáknak a szervezőmunká-
ért, illetve az Alba Plazának, mely 
rendelkezésre bocsátotta a murvás 
parkoló területét az Európa Tornára.
Tibor Dávid, az Országos Minifut-
ball-szövetség elnöke felelevenítet-

te a 2015-ös horvátországi Európa 
Tornát, hiszen akkor merült fel 
először annak a lehetősége, hogy 
Magyarország legyen a házigazdája 
a rangos eseménynek: „Az elmúlt 
egy évben rengeteg munkát és energi-

át áldoztunk arra, hogy létrejöhessen 
a vasárnap kezdődő Európa Torna. 
Reményeink szerint az elvégzett mun-
kának minél többen élvezhetjük majd 
a gyümölcsét, és egy pazar nyarat zár-
hatunk a nívós sportrendezvénnyel!”

A válogatott szövetségi kapitánya 
lapunknak elmondta, hogy a mai 
nappal lezárult a közvetlen fel-
készülés az Európa Tornára: „Egy 
háromnapos összetartáson vagyunk 
túl, ahol kialakult az a végleges, tizen-
öt fős keret, mely hazánkat képviseli 
az Európa Tornán. Izgalommal és 
felkészülten várjuk a megmérettetést. 
Mindenképpen esélyesként lépünk 
pályára, a célkitűzéseknek pedig 
megfelelünk!” – mondta Reveland 
Zoltán, aki a legjobb négy közé 
várja csapatát.
Az együttes oszlopos tagja, Jenei 
Ottó kiemelte: csapattársaival 
egyetemben ő is nagyon várja 
már, hogy a pályán bizonyíthas-
son a lelkes magyar közönség 
előtt. Mint mondta, a felkészülés 
során mindenki odatette magát, 
és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy méltóképpen 
képviseljék a magyar színeket. 
Vasárnap délután 15 órakor Szé-
kesfehérvár köszönti a Kispályás 
Labdarúgó Európa Torna résztve-
vőit a Városház téren, majd ezt 
követően 16.30 és 17 óra között 
tartják a hivatalos megnyitót a 
minifoci-arénában. A torna első 
meccsén, vasárnap 17.30-kor a 
magyar válogatott Szlovénia leg-
jobbjaival küzd meg.
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Kovács Sarolta hivatalban lévő világbajnokként szeretne a dobogó legfelső fokára lépni Rióban is. Ez 2004-ben Vörös Zsuzsának sikerült, a 
sporttörténelem most ismételheti magát!

Porondra lépnek az öttusázók is!
néMeth zoltán

A riói olimpia utolsó napjai is rengeteg izgalmat 
tartogatnak számunkra, hiszen augusztus 19-én 
például az öttusázók is megkezdik szereplésüket. A 
fehérvári sportbarátok Kovács Sarolta és Demeter 
Bence sikeréért szurkolhatnak majd a szinte 
biztosan izgalmak sorát hozó hétvégén.

A fehérvári olimpikonok közül első-
ként Sebestyén Dalma mutatkozott 
be Rióban, a Hullám 

‚
91 fiatal úszója 

200 mellen végül a 19. helyen zárt 
2:27.97-es idővel: „Jobb eredményben 
reménykedtem, de utólag azt mondom, 
kezdésnek, olimpiai bemutatkozásnak 
nem rossz ez. Elemezni kell még ezt az 
úszást később, hogy miben kell fejlőd-
nöm, ezt meg is tesszük majd edzőmmel, 
Sárdi Ákossal. Nagyon sajnálom, hogy ő 
nem lehetett velem Rióban, megéreztem a 
hiányát, ez egy nehezítő körülmény volt. 
Másfél másodperccel gyengébbet úsztam 
az egyéni csúcsomnál, ami egy előfu-
tamban összességében nem lenne rossz, 
de ugyanakkor bosszant a tudat, hogy 
egyéni csúcs körüli idővel ott lehettem 
volna az elődöntőben. De a lelkiismere-
tem tiszta, elvégeztem azt a munkát, amit 
terveztünk, kiúsztam magamból mindent 
az olimpián, így nincs rossz szájízem a 
verseny miatt.”
Sebestyén Dalma számára most jön 
a megérdemelt pihenés ideje, amit 
igyekszik is maximálisan kihasz-
nálni: „Nagyjából egy hónap pihenőm 
lesz, igyekszem kihasználni: elutazunk a 
családdal Horvátországba, a Balatonhoz is 
elmegyek a nagymamámhoz, és a baráta-
immal is szeretnék több időt tölteni. Aztán 
bő egy hónap múlva újra belevágunk a 
munkába, készülünk a következő szezon 
versenyeire.”
Sebestyén Dalma számára tehát befe-
jeződött az olimpia, öttusázóink azon-
ban még csak ezután küzdenek meg 
az érmekért. A magyar küldöttség egy 
héttel a sportág versenyeinek kezdette 
előtt elutazott Rióba, ahol Pálvölgyi 
Miklós szövetségi kapitány elmondása 
szerint jó körülmények között készül-
hetnek Kovács Saciék. A vívóedzések 
során más nemzetek (japán, ukrán, 
lengyel, egyiptomi, angol, török, 
mexikói) öttusázóival is gyakoroltak 
a magyarok, majd egy rövid buszozás 
után az uszodában csobbantak vízbe. 
A szövetségi kapitány tájékoztatása 
szerint a lövészet és a lovaglás edzései 
is megfelelő időbeosztásban zajlanak, 
így a versenyt megelőző közvetlen 
felkészülés zökkenőmentes.
„Ideálisak az edzési lehetőségek, amiket 
maximálisan ki is használunk. A hangulat 
remek, a versenyzőink mentálisan és fizi-
kailag is jó állapotban vannak. Mindenki 
nagyon várja már a csütörtöki versenyt!” 
– adott rövid helyzetjelentést Rióból 
Pálvölgyi Miklós a Magyar Öttusaszö-
vetség hivatalos honlapjának.
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Kovács Sarolta és Demeter Bence magyar 
idő szerint csütörtökön délután a vívással 
kezdi meg szereplését Rióban, a sportág 
versenyei három napon át zajlanak majd 
az olimpián.

Augusztus 18. csütörtök
Youth Arena

15-18 óra – női vívás (Kovács Sarolta, 
Földházi Zsófia)

19:30-22:30 – férfi vívás (Demeter 
Bence, Marosi Ádám)

Augusztus 19. péntek
Multiple Venues, Deodoro Stadium

17-24 óra – női döntő (Kovács Sarolta, 
Földházi Zsófia)
17 óra – úszás
19 óra – vívás
20:30 – lovaglás

23 óra – kombináció

Augusztus 20. szombat
Multiple Venues, Deodoro Stadium

17-24 óra – férfi döntő (Marosi Ádám, 
Demeter Bence)
17 óra – úszás
19 óra – vívás
20:30 – lovaglás
23 óra – kombináció

6 db teniszpálya vár Rád a hét minden napján  7 órától 21 óráig.
Telefonszám: 30-947-3402

Megtalálsz Minket a facebook-on is „Kiskút Tenisz Klub Székesfehérvár” néven.

Az öttusaversenyek programja
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Tavaly, az első Bence-hegyi rock 
‚
n’ roll f utáson is nagyon sokan voltak

Center és hátvéd a tengeren túlról: James Farr és Justin Edwards már az Alba Fehérvár mezében készül

Ismét beveszik a Bence-hegyet

Légiósokkal a fedélzeten kezdett az Alba

kaiser taMás

soMos zoltán

Augusztus 20-án rendezik meg a II. Bence-he-
gyi rock 

‚
n’ roll futást. Az esemény szerve-

zője és atyja Kaufer Tamás, aki ígéri: nagyon 
kemény verseny lesz a szombati!

Több mint tíz évvel ezelőtt Vér-
teskozmán indult útnak a Kaufer 
Tamás-féle rock ‚n’ roll futásőrület. 
A fehérvári futó azóta már túl van 
a második lépcsőfutóversenyen, 
illetve idén amolyan szezonnyitó 
félmaratont is rendezett már. Álla-
mi ünnepünkön pedig a Velencei-tó 
északi oldalán, a Bence-hegyen 
immár második alkalommal várja 
a fehérvári és környéki futókat. 
A Bence-hegyi kilátó parkolójából 
előbb le kell futni, majd ugyanoda 
vissza. Egy kör 5,2 kilométer, igazi 
embertpróbáló pályán: a szintemel-
kedés 2,6 km-en 95 méter! Kaufer 
Tamás ígérete szerint ruhanemű 
nem marad szárazon, annyira ke-
mény a pálya. 
„Aki szeret futni és egy kicsit – vagy 
még inkább nagyon – szenvedni, an-
nak ott a helye a rajtnál! Azt szoktam 
mondani, mindenki hozza el a legkel-
lemetlenebb ismerősét, érezze magát ő 
is rosszul! Viccet félretéve: nagy buli 
lesz, lebontjuk a Bence-hegyet! Most 
először dübörögni fog a rock ‚n’ roll, 
ezzel is segítve és minél jobb teljesít-
ményre ösztönözve a futókat. Várunk 
mindenkit, aki szereti az igazi, férfias 
kihívásokat, mert ez bizony az lesz!” 
– mondta Kaufer, aki valamennyi 

Idén nem bíz semmit a véltelenre a TLI-Alba 
Fehérvár vezetősége: az öt légiós helyből négyre 
már szerződtetett kosarast. Ketten meg is érkez-
tek közülük, és a csapattal kezdték a felkészülést 
az új szezonra.

Augusztus 15. volt az első fontos dá-
tum a 2016/17-es idényben: hétfőn 
kezdték a felkészülést a fehérvári 
kosarasok. Pontosabban egy részük, 
hiszen a válogatottnál érdekelt Kel-
ler Ákos, a kicsit hosszabb pihenőt 
kapó Lóránt Péter és két légiós csak 
ezután kapcsolódik be a munkába. 
De a külföldiekkel kapcsolatos 
legfontosabb hír, hogy négyet is iga-
zolt már a klub, vagyis idén aligha 
fordulhat elő, ami az előző szezon-
ban. Akkor még a bajnokság felénél 
is érkezett játékos, a közös munka 
pedig jóval rövidebb volt. Ki is emel-
te Dzunics Braniszlav vezetőedző, 
hogy most előrébb jár a csapat, már 
az igazolások által is. Legutóbb a 
huszonkét éves irányító, Brandon 
Taylor szerződtetését jelentették be, 
aki első európai idényét tölti majd 
Fehérváron. 
Ugyanez igaz arra a két kosaras-
ra, akik már kedden új társaikkal 
edzettek az Alba Regia sportcsar-
nokban. A kanadai Justin Edwards 
és az amerikai James Farr egyaránt 
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saját rendezésű futóversenyének 
pályáját többször is lefutja, tehát 
pontosan tudja, mi vár a résztve-
vőkre. 
A gyönyörű kulissza ezúttal is adott 
lesz, hiszen a Bence-hegyi kilátó, 

vagy ahogy még ismerik, a Nadapi 
kilátó gyönyörű helyen fekszik, 
állítólag jó időben még a budapesti 
tűzijátékot is lehet onnan látni. A 
szervezők szombaton reggel 7:45-
től várják már a nevezni vágyókat, 

akik három táv közül választhat-
nak: egy (5,2 km), két (10,4 km) 
vagy három (15,6 km) kör vár a 
futókra. A rajtra 9-kor kerül sor, 
a verseny után távonként az első 
három helyezett ajándékot kap. 

huszonhárom éves, vagyis az életkor 
és az európai rutin tekintetében is 
igencsak fiatal légiósállománya lesz 
az Albának. (A negyedik, már szer-
ződtetett külföldi Bradford Burgess 
ellenben játszott már a kontinen-
sen, legutóbb Szombathelyen.) 
A fiatalság persze általában 

sebességet, erőt is jelent, vagyis a 
jól ismert dzunicsi kosárfilozófia 
mentén alakul majd a csapat játéka. 
Az összecsiszolódás sok időbe telik, 
a felkészülési mérkőzések pedig jól 
szolgálják ezt a folyamatot. Először 
jövő szombaton lép pályára az Alba, 
itthon a Rieker Komárno ellen, 

aztán ellenfél lesz a Veszprém, a 
MAFC, a Kecskemét, a Kaposvár 
is az előszezonban, és kolozsvári 
tornára is utaznak Tóth Péterék. Ne 
feledjük, dupla megmérettetés vár 
az Albára idén, hiszen az Európa 
Kupában is szerepel a magyar baj-
nokság legutóbbi ezüstérmese.
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Nagyüzem a C pályán

A szerb Danko Lazovics két gólnál jár a bajnokságban, de az MTK ellen ő sem tudott betalálni

Újra jégen

Egyelőre csak az újoncok ellen…

tóth dániel

soMos zoltán

Megkezdték a felkészülést a következő szezonra 
Székesfehérvár jégkorongcsapatai.

Komoly átalakuláson ment át 
a nyáron a Fehérvár AV19. Az 
EBEL-csapat élére a tavaly a MOL 
Ligában induló együttest elődön-
tőig vezető Tyler Dietrich került, 
segítője pedig Énekes Lajos lett. A 
keretből távozott a magyar váloga-
tott Bartalis István, Kovács Csaba, 
Benk András és Sikorcin Ladislav 
is, a légiósok közül egyedül Anto-
nin Manavian maradt hírmondó-
nak az előző évből.
Nem volt azonban hiány válogatott 
érkezőkből sem, közülük hárman 
régi ismerősként tértek vissza a 
koronázóvárosba. Vas János hat, 
Sofron István három, míg Erdély 
Csanád egy év légióskodás után 
döntött úgy, hogy ismét magára ölti 
a fehérvári szerelést. A hátsó alak-
zat megerősítésére a szentpétervári 
A csoportos világbajnokságon 
magabiztos teljesítményt nyújtó 
Kalvin Sagert érkezett Miskolcról. 
Rajtuk kívül  Chris Owens, David 
Makowski és Justin Maylan igazolá-
sát jelentették be a Raktár utcában.
A MOL Ligában induló együttes 
háza táján is komoly változások 
történtek. A csapat a régi-új Fe-
hérvári Titánok néven vág neki a 
szezonnak. A főleg fiatalokra épülő 
gárda irányítását Kóger István és a 
tavaly még a jégen bizonyító Hegyi 

A rossz bajnoki rajt után sikerült javítania a 
Videotonnak, de az élvonal újoncai ellen szerzett 
hat pontot nem tudta újabbakkal megfejelni, 
mert kikapott az MTK-tól Dunaújvárosban.

„Sokat kell még dolgoznunk, fejlődnünk, 
hogy folyamatosan azon a szinten tel-
jesítsünk, ami elvárható.” – nagyjából 
így lehetne összefoglalni Henning 
Berg mérkőzések utáni nyilatkozata-
it a szezonban. A Vidi norvég edzője 
legutóbb az MTK elleni, keddi mér-
kőzés után volt kénytelen elismerni, 
hogy nem úgy teljesített csapata, 
ahogy a fehérvári szurkolók és per-
sze a szakmai stáb is szerette volna, 
és újfent előkerült a még elvégzendő 
sok munkáról szóló mondat. Nem 
csoda, hiszen a magyar mércével 
mérve is gyenge iramú és hangulat-
talan meccsen a különösebben nem 
jól futballozó fővárosiak egyszerűen 
azzal megoldhatatlan feladat elé 
állították a Vidit, hogy fegyelmezet-
ten védekeztek. Bántóan hiányzott 
az ötlet és a fantázia a betömörülő 
ellenféllel szemben Suljićék játé-
kából. Passz sok volt, ritmusváltás 
alig, ez pedig kedvező forgatókönyv 
a védekező csapat számára. Az MTK 
egyszer végigvitt egy kontrát, és 
ezzel megszerezte a három pontot. 
Torghelle Sándor fejelte a gólt, akit 
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Ádám vették át. Az edzőpárosnak 
nem lesz könnyű dolga, hiszen az 
előző évadban magasra került a léc 
az elődöntőbe jutással. 
„Nehéz célokat kitűzni, mert látjuk, 
hogy a MOL Liga minden csapata 
erősödött a nyáron. Emellett nagyon 
nehéz fiatalgondozást véghezvinni 
úgy, hogy közben figyelni kell az ered-
ményre is. Az elsődleges cél az, hogy 
a fiatalok önmagukhoz képest minél 
többet tudjanak fejlődni, minél több 
játéklehetőséget kapjanak. Mindenki-
nek méltó ellenfelei leszünk, és képesek 
lehetünk meglepetést okozni a baj-

nokságban!” – vélekedett a Titánok 
vezetőedzője, Kóger István. 
Augusztus elején az EBEL és a 
MOL Liga kerete még együtt ké-
szült, mostanra azonban már kör-
vonalazódni látszik, hogy ki melyik 
együttesben kaphat szerepet. Tyler 
Dietrich csapata már első felké-
szülési mérkőzésén is túl van. Az 
osztrák pontvadászat médianapja 
miatt több játékosát is nélkülöző 
együttes kedden Érsekújváron 
aratott 2-1-es győzelmet a szlovák 
Extra Ligában érdekelt ellenfelével 
szemben. 

„Hiányos, de lelkes csapattal és 
közel sem teljesen kész játékstruk-
túrával játszottunk. A mérkőzés 
jó részében tudtuk gyakorolni az 
emberhátrányos szituációkat, és 
ezek kivédekezésében kifejezettem 
jól teljesített a csapat. A kevés 
emberelőnyből egyet kihasználtunk. 
Emellett végig agresszíven, harco-
san játszottunk a négy sorral felálló 
ellenfelünkkel szemben.” – értékel-
te a látottakat Énekes Lajos.
Nincs azonban megállás, mindkét 
együttesre sűrű napok várnak a 
szeptemberi bajnoki rajtig.

az előző idény végén éppen a Vidi 
ellen állítottak ki, hosszabb eltiltásá-
ból visszatérve nemes bosszút állt. 
Bergnek van másik visszatérő 
gondolata – ahogy fogalmazott, nem 
mentségként, de magyarázatként. 
Ez pedig a fáradtságról szól, mert a 
Vidi több meccset játszott a sze-

zonban, mint a magyar riválisok. 
Kétségtelen tény, ám erre már sokáig 
nem lehet hivatkozni. A Gyirmót 
és a Mezőkövesd legyőzése után 
reménykedtünk, hogy elindul felfelé 
az élmezőnybe várt csapat. Vasárnap 
a Debrecen elleni rangadón lehet 
javítani. A két csapat rendre szoros 

meccseket játszik, így lehet lélektani 
jelentősége, sikerül-e felülmúlni az 
utóbbi évtized legnagyobb vidéki 
riválisát. Ha igen, meg is előzi a 
táblázaton az eddig egy ponttal töb-
bet gyűjtő Lokit a Vidi, és üldözőbe 
veheti az első helyeken tanyázó 
budapesti négyest.
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;
• Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2 iroda;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(132  m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság


