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Fehérvár történetét gazdagítják

Idén húszan kaptak Lánczos-Szekfű-ösztöndíjat, köztük lapunk három munkatársa, Séllei 
Erzsébet, Asztalos Tamás és Vakler Lajos

Igari Antal jól ismert műemléki felújítási terveiről, elsősorban megyénk egyházi épületeit illetően

Bácskai GerGely

Fizetett a francia cég

A terület továbbra is az autósokat szolgálja

DáviD renáta

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 terén 
munkálkodnak. A Deák Dénes-díjat az idei 
évben Igari Antal vehette át Fehérvár építészeti 
környezetének tervezésében való kiemelkedő 
munkásságáért valamint városszépítő és -védő 
tevékenységéért.

Immár tíz éve annak, hogy nem épül meg az új 
pláza a murvás parkoló területén. Mivel nem 
kezdődtek el időben a munkálatok, a beruházó 
négymillió euróval tartozott Székesfehér-
várnak. A francia cég fizetett, megérkezett a 
kötbér az önkormányzat számlájára.

A város július 30-án perelte be azt 
a francia céget, mely tíz év után 
sem építette meg az új bevásárló-
központ épületét. A murvás par-
koló területét egyébként az Alba 
Plazát is üzemeltető francia cég 
vásárolta meg. Ekkor vállalták, 
hogy felépítik az új bevásárlóköz-
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pontot, és ha határidőben nem 
valósul meg a beruházás, úgy 
kötbért fizetnek. Így aztán négy-
millió euróval tartozott a városnak 
a tulajdonos. 
A pénzösszeg megérkezett, a cég 
átutalta a Székesfehérvárt megille-
tő összeget – jelentette be Cser-Pal-
kovics András polgármester. A 
város bízik a további jó együtt-
működésben mind az Alba Plaza, 
mind a központot üzemeltető fran-
cia cég részéről, hiszen már eddig 
is számos közös kezdeményezés 
valósult meg az elmúlt években. 
Az önkormányzat a pénzzel a költ-
ségvetés tartalékát emeli.

Köszöntőjében Székesfehérvár 
polgármestere, Cser-Palkovics 
András arról beszélt, hogy a Deák 
Dénes-díj és -ösztöndíj illetve a 
Lánczos-Szekfű-ösztöndíj díja-
zottjai olyan személyiségek, akik 
kötődnek a városhoz, és akik Szé-
kesfehérvár újabb és újabb rétegeit 
tárják fel munkásságukkal. 
A Deák Dénes-díjat idén Igari 
Antal építészmérnök, műemlékvé-
delmi szakmérnök, megyei főépí-
tész kapta. Igari Antalra megyei 
főépítészként súlyos felelősség 

hárul, hiszen a kezében van azon 
települések építésszakmai irányí-
tása is, melyek nem rendelkeznek 
főépítésszel.
A Szent István Király Múzeum 
munkatársa, Gärtner Petra mű-
vészettörténész kapta a Deák Dé-
nes-ösztöndíjat. Aba Novák Vilmos 
falképeinek kutatása témájában 
pályázott és kapott ösztöndíjat az 
elmúlt esztendőben, s idén ismét 
támogatja terveit a kuratórium. 
Szeretné e témát kiterjeszteni, és a 
vizsgálata tárgyát képező magyar-
országi faliképeket összevetni azon 

olaszországi murális alkotások stí-
lusával, motívumkincsével, melyek 
hatással voltak Aba-Novák Vilmos 
festészetére. A művészettörténész 
szerint szükséges rekonstruálni 
Aba Novák Vilmos utazásait, fotó-
dokumentációt kellene összeállí-
tani az általa meglátogatott itáliai 
műemlékekről is, nem elég csupán 
az írásait, a levelezéseit áttekinteni.
Bobory Zoltán a Lánczos-Szekfű 
Alapítvány kuratóriumának elnöke 
köszönetet mondott a pályázóknak 
a munkákért és a bizalomért, ami-
vel az alapítványhoz fordultak.
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Megszépül a III. Béla király tér

A tér burkolatainak felújítása után kezdődik a Művészetek Háza mellett az Ányos Pál utcai 
parkoló felújítása is

Új parkolóhelyeket is kialakítottak a téren

Bácskai GerGely

Már látogatható az északi tó Sóstón Készülnek az évkezdésre

Székesfehérvár legnagyobb egybefüggő zöldfelülete helyi és országos védettséget is élvez Igazi csapatként dolgoztak a fiatalok az óvodaudvar karbantartásán

schéDa szilvia novák rita

Szeptember elejéig várhatóan elkészül a III. 
Béla király tér felújítása. A csaknem nyolcvan-
milliós beruházás keretében új parkolók épül-
tek, új burkolatot kap a parkot körülvevő út, és 
ősszel felújítják a zöldfelületet is, ahova egy 
kétnyári és egy egynyári virágágyás is kerül.

A III. Béla király tér felújítása a 
Városgondnokság Út 2017-19. 

Fontos állomásához érkezett a Sóstó Termé-
szetvédelmi Terület rehabilitációja: szombat 
óta birtokba vehetik a látogatók az északi tó 
környékét.

Megszépült környezetben tudnak 
tartalmas időt tölteni a Sóstóra 
érkezők: mostantól bárki túrázhat, 
sétálhat vagy csak szemlélheti a 
gazdag növény- és állatvilágot. 
„Bár egy-két évre szükség van, mire 
beáll az ökoszisztéma, de az már most 
látszik, hogy a fertős jellegű, sokszínű 
vidéket a nyílt vízfelületekkel, a mocsa-

Megszépül az Ybl Óvoda udvara. A Fiatal Civil 
Kurázsi Egyesület és az egyik fehérvári útépítő 
cég önkéntesei ragadtak csiszolót és ecsetet 
annak érdekében, hogy a gyerekeket minél 
rendezettebb körülmények között fogadhassa 
az intézmény.

Gőzerővel csiszolták a fiatalok 
az óvodások egyik faházát, de 
nemcsak a drótkefének volt nagy 
keletje az udvaron az elmúlt napok-
ban. A Fiatal Civil Kurázsi Egyesü-
let és az egyik fehérvári útépítő cég 
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rakkal és az új költőszigetekkel kedvelik 
a madarak.” – mondta Csete Gábor, a 
Városgondnokság természetvédelmi 
referense. 
A szakember hozzátette: a tavat 
szeretnék természetes környezetében 
megtartani, emiatt csónakázásra 
és horgászatra a jövőben sem lesz 
lehetőség. A természetvédelmi terület 
környezetében lévő utak, járdák, par-
kolók megújulnak, valamint a Vadma-
dárkórház kialakítása és a Zöld tanya 
felújítása mellett létrejön egy oktatási 
célokat szolgáló látványközpont is. 
A hétszázmillió forintos beruházás 
befejezése a jövő évben várható.

önkéntesei a padokat is lefestették, 
sőt a gumipadló is a helyére került. 
Kovács Jánosné óvodaigazgató la-
punknak elmondta: nagyon hálás a 
fiataloknak az önzetlen segítségért, 
sokat tesz a csapat azért, hogy a 
gyerekek komfortosabban érezzék 
magukat az intézményben. 
Pletser Ádám, a Fiatal Civil Kurázsi 
Egyesület elnöke szerint azért dön-
töttek a társadalmi munka mellett, 
mert segíteni szeretnének, és a 
közösség hasznos tagjaivá akarnak 
válni. Az Ybl Óvoda augusztus 27-
én nyitja meg kapuit.

programja keretében valósul meg. 
A májusi munkaterület-átadást 
követően júliusban kezdődött el 
az építkezés. A 3/A-C épületek 
között tizenkilenc új parkoló és 
járdák is épültek. A parkot körül-
vevő, rossz állapotú út burkolata 
pedig szintén megújul, és a belső 
szegéllyel párhuzamosan több 
parkolót is létesítenek. A várha-
tóan szeptember elejéig befeje-

ződő építkezést követően ősszel 
kezdődhet el a park megújítása, 
igazodva a növények igényeihez. 
A parkolóépítés tizenhatmillió, a 
burkolatcsere negyvenhatmillió, a 
parkosítás további tizenhatmillió 
forintba kerül, így a teljes beke-
rülési költség csaknem eléri a 
nyolcvanmillió forintot.
A kedd délelőtti bejáráson 
Cser-Palkovics András hangsúlyoz-
ta: az elmúlt években több lakossá-
gi fórumon jogos igényként merült 

fel a III. Béla király tér felújítása. A 
lakók ugyan szeretnek a tömbösí-
tett, szép környezetben élni, azon-
ban a tér meglehetősen elavult. A 
kéréseknek eleget téve kezdődött 
el a tér felújítása. 
Kovács Béla Sándor önkormányzati 
képviselő hangsúlyozta, hogy a 
tér megújulása a lakókon kívül a 
Fejér Megyei Művelődési Központ 
Művészetek Házának is fontos, 
mely a város egyik leglátogatottabb 
intézménye.
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Ahol a királyok találkoznak

Cser-Palkovics András és a rendezvény díszvendége, Aros János, Sárospatak polgármestere 
együtt kapcsolták fel a fényjátékot

A nyitórendezvényen az Alba Regia Táncegyesület és a Székesfehérvári Balettszínház közös, látványos produkciójában elevendett meg Mátyás király fehérvári esküvője és uralkodásának legdi-
csőbb tettei

A Városház tér ünnepi fényjátékának felkapcsolása amellett, hogy látványos show, az idei 
Királyi Napok kezdetét is jelentette

lászló-takács krisztina

Még csak a közepén tartunk a Királyi Napoknak, de már rengeteg élménnyel, szellemi értékkel, 
kulturális sokszínűséggel és történelmi ismerettel lettünk gazdagabbak. A hagyományos 
Szent István-i ünnepkörhöz tartozó szertartások, megemlékezések, programok múltat és jelent 
kötnek össze, hogy a maiak is értsék: fontos helyen élnek, különleges helyre látogattak. 
Összeállításunkban megmutatjuk a Királyi Napok eddigi eseményeit, melynek csúcspontja 
augusztus huszadikán lesz.
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Az osszáriumnál tartott megemlékezés végén a résztvevők egy-egy szál virággal rótták le 
kegyeletüket királyaink emléke előtt

Együtt utazhatnak a fehérváriak az időben, mozgó történelmi képregény részesei lehetünk 
a belvárosban. A káprázat a Ciszterci templomon és a Szent István Király Múzeum Rendház 
épületén látható. A megnyitóünnepség résztvevői elsőként láthatták a II. András életét és ural-
kodását megelevenítő mozgó történelmi képregényt. A vetítés augusztus huszadikáig minden 
nap kilenctől éjfélig tart.

Ünnepélyes keretek között nyitották meg szombaton reggel az osszáriumot, királyaink csont-
kamráját a Nemzeti Emlékhelyen. A Királyi Napok idején, augusztus huszadikáig minden nap 
ingyenesen látogatható a magyar uralkodók földi maradványait rejtő csontkamra.

II. András uralkodásának megítélése a mai napig megosztó a tudományos körökben. Az 
Árpád-ház leghosszabb ideig, harminc évig uralkodó királya modern uralkodó volt. Kevesen 
tudják, hogy a jogrendszer megreformálása mellett döntései közel száz évig meghatározták 
a magyar pénzverés képét. Többek között erről is szó esett azon a tudományos konferencián, 
amit két Székesfehérváron nyíló kiállítás bevezetőjeként szerveztek. Az egyik a II. András életét 
bemutató tárlat, ami már látható a Szent István Király Múzeumban, a másik a jövő évben nyílik 
meg, és a prépostság történetét mutatja majd be. 
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Továbbra is temérdek programmal várja a Királyi Napok az ünnepség-
re látogatókat! Csütörtökön a VI. Fricsay Richárd Regionális Katona- 
zenekari Fesztiválra látogathatunk el a Városház térre. A sport szerel-
mesei a Zichy színpadnál tekinthetik meg a Tour de Hongrie befutóját 
és díjátadóját. Este Magna Cum Laude-koncert várja az érdeklődőket 
ugyanezen a helyszínen, majd mozgó történelmi képregénnyel zárul a 
nap a Ciszter templomnál. 

Pénteken megkezdődnek a Koronázási Ünnepi Játékok a belvárosban, 
ahol a középkori piac és városi élet bemutatása közben hagyomány-
őrző táborok, kardforgatók, régizene-együttesek szórakoztatják majd a 
látogatókat, késő délután pedig a Szent István-díj talál gazdára, de az 
óriásbábok is felvonulnak a Fő utcán. 

Szombaton folytatódnak a játékok: lovagrendi bemutató, a Fehérvári 
Hagyományőrző Íjászegyesület bemutatója valamint a lovagrendek 
felvonulása és borrendi rendezvény következik három helyszínen. A 
Zichy színpadon a Fehérvár Big Band showműsora, az Egy este New 
Yorkban lesz megtekinthető. Ezt követően a Nemzeti Emlékhelynél a 
Koronázási Szertartásjáték zárja a napi programot. 

Vasárnap kezdődik az Öreghegyi Mulatság a Bory téren, este pedig 
Szabó Balázs Bandája várja az érdeklődőket a Zichy színpadnál. 

Hétfőn a Fő utcán megkezdődik a Dunán innen, Dunán túl népmű-
vészeti fesztivál, amit a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Fejér 
Megyei Népművészeti Egyesület bemutatói követnek. Ünnepi közgyű-
lésen adja át Cser-Palkovics András polgármester a város kitüntetéseit, 
majd a programsorozatot ünnepi tűzijáték zárja.
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Féláron Fehérvárra!

Kiváló olasz énekesek vendégfellépésével csendült fel vasárnap este Gioachino Rossini 
csodálatos egyházzenei alkotása, a Petite messe solennelle. A Musica Sacra idei koncertjén 
az egyesített kórusok és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában, az olasz operazene 
világhírű szakértője, Ács János vezényletével hallhattuk a klasszikus dallamokat.

A mise műfajának e különleges darabja egyedülálló élmény volt, Rossini művét az édesanyák-
nak ajánlotta Ács János karmester a koncert elején

Fiatalok számára hirdették meg azt a rajzversenyt, melynek témája magyar történelmi 
eseményeket ölel fel. Az alkotók nem véletlenül Szent Erzsébet személyét, tevékenységét 
vethették papírra, hiszen az idei Koronázási Szertartásjáték II. András magyar király életét 
eleveníti meg, ennek apropóján szerették volna II. András és Merániai Gertrúd lányának, 
Árpád-házi Szent Erzsébetnek példamutató életét is bemutatni. A pályázatra annyi különle-
ges rajz érkezett, hogy az alkotókat nem helyezéssel jutalmazták, hanem a legkreatívabbak 
közül összeállítottak egy lapozható óriáskönyvet, amit a Városház téren lehet megtekinteni 
ebben a hónapban.

A püspökség évről évre nagyszabású ünnepségeket rendez első királyunkra emlékezve, többek 
között az országfelajánlás napján, augusztus tizennegyedikén is. A székesegyház régészeti 
feltárása miatt idén a Szent Imre-templomban tartották a Székesfehérvári Egyházmegye 
hagyományos fogadalmi ünnepét. A szertartás előtt a Püspöki Palotából körmenetben vitték a 
magyar szent család (Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje is itt volt Fehérváron, melyet 
Ferenc pápa is megáldott
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A Királyi Napok záróhétvégéjére, augusztus 18–20. között ötven 
százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a Székesfehérvár-
ra érkezőknek a Turisztikai Kft. és a MÁV Start Zrt. Ennek igénybe-
vételéhez az utazóknak nincs más dolguk, mint a vasúti pénztárban 
ötven százalékos alkalmi menettérti jegyet kérni a Székesfehérvári 
Királyi Napok rendezvényére, majd a városba érkezés után felkeresni 
a belvárosban a Tourinform Iroda külső információs pultját a Város-
ház téren – 10 és 22 óra között – és lebélyegeztetni a menetjegyet. Így 
az érvényessé válik a visszaútra is. A MÁV Start Zrt. közlése szerint 
a kedvezmény másodosztályra érvényes, és bármely magyarországi 
megállóhelyről Székesfehérvárra szóló utazáshoz igénybe vehető – 
kizárólag belföldi utazáshoz.
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Az ünnepi szentmisén az egyházmegye papjai, az egyházi iskolák tanulói valamint a város és a különböző intézmények, szervezetek képviselői is részt vettek. A megyés püspök a Magyarok 
Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért. 

Egész héten zajlottak a koronázási szertartásjáték próbái a Nemzeti Emlékhelyen. Ebben idén 
hatvan határon túli diák is szerepel. Az amatőr színjátszók a Rákóczi Szövetség I. Kárpát-  
medencei Színjátszótáborának résztvevői. A II. András életét és uralkodását bemutató koroná-
zási szertartásjátékot augusztus tizennyolcadikán és tizenkilencedikén láthatja a közönség.

Mennyek királynéja címmel Nagyboldogasszony-ünnepi Mária-kiállítás nyílt a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban. Az intézményben szeretettel várják az érdeklődőket a 
Szűz Mária és Krisztus életének eseményeit megjelenítő ünnepi tárlaton augusztus 26-ig. A 
kiállított festmények, szobrok, emléklapok, medálok a világ minden tájáról, jelentős részben 
elismert Mária-kegyhelyekről származnak.
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Vezet a ritmus, avagy három földrész tánca a belvárosban

A csapatok a nyitófelvonuláson a belváros egy-egy pontján megálltak és táncra perdültek

A fesztivál a hagyományoknak megfelelően a táncosok felvonulásával kezdődött

Körbetáncolták a Millenniumi Emlékjelet is Jókedvből sem volt hiány

A Zichy színpad előtt annyian voltak, hogy egy tűt sem lehetett volna leejteni

kurucz tünde

Pomponos papucs, fodros szoknya és virágos fejdísz – augusztus tizenegyedikén, szomba-
ton kezdődött az ötnapos XXIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. Idén Bulgáriából, 
Franciaországból, Csehországból, Görögországból, Mexikóból, Indiából, Indonéziából és a Baskír 
Köztársaságból érkeztek táncosok.
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A fesztivál többi napján is lehetett látni népviseletbe öltözött táncosokat. A mexikóiak például 
a helyi mexikói étterem ajtajában adtak mini koncertet.

A Mátyás király-emlékműnél távol-keleti dallamok is felcsendültek. Az egzotikus hangszereket 
a bátrabbak ki is próbálhatták.

A közönséget nem kellett nagyon hangolni

A Királyi gyermekjátszón ismerkedhettek meg a legkisebbek a lépésekkel

A zárófelvonuláson az indonéz „pávák” teljesen elkápráztatták a gyerekeket A cseh csapat kardos tánca egy húsvéti szokást elevenített meg
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Bazi nagy görög főzés

Kovács György huszonhárom éve segít a táncházi főzéseknél

Elena (jobbra) otthon, Görögországban gyakran készít salátát valamilyen hallal A combot és a tarját a görögök sóval és oregánóval fűszerezik

kurucz tünde

Úgy volt, hogy a néptáncfesztiválra érkezett 
indiaiak főzését kísérjük végig, de „elnyel-
te őket a Gangesz”. Nem baj, készítettünk 
helyette autentikus görög disznócombot görög 
salátával és magyar szem számára felfogha-
tatlan mennyiségű oregánóval. Közben pedig 
lélekben bejártuk a világot!

A Táncházban a megfáradt tekinte-
tek szavak nélkül meséltek az előző 
napi folkestről. Hiába volt árnyék-
ban negyven fok, a nagyteremben 
éppen a baskírok zenéltek, amire 
mexikói srácok spontán olyan ug-
rós táncot rittyentettek, hogy még 
az is benézett, aki csak egy pohár 
vizet ivott a folyosón.

Görög saláta magyar segítséggel

Hátul a konyhában már javában 
folyt a munka. Igaz, az indiaiakat 
elnyelte a Gangesz, de a görögök 
bekvártélyoztak a kis helyiségbe. 
A pultnál a magyar segítők éppen 
a görög saláta hozzávalóit készí-
tették elő: hámozták a kígyóubor-
kát és karikázták a póréhagymát. 
Aztán a görög csapatból a három-
gyermekes Elena is kést ragadott, 
és elkezdte a koktélparadicso-
mokat aprítani. Közben pedig a 
csapat egy másik tagjával azon 
gondolkodtak, hogyan tálalják a 
finomságokat. Rárakják a salá-
tát és a húst a pitára vagy sem? 
Végül megegyeztek abban, hogy a 
tányéron mindent egymás mellé 
raknak, és mindenki úgy tunkolja, 
ahogy akarja. Heves gesztikulá-
ciók közepette egyikük franciául, 
másikuk angolul adta az instruk-
ciókat.

A zöldséges rizstől a galuskáig

A Szabadművelődés Háza egykori 
igazgatója, Kovács György – ma 
már kül- és belföldieknek egyaránt 
Gyuri bácsi – évtizedek óta közre-
működik a különböző nemzetek 
gasztronómiai bemutatkozásában. 
Mégsem szólt bele a tálalásba és 
a salátagyártási folyamatba. Az 
az asszonyok dolga. Ő inkább a 
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lényegre, a sütőben puhuló pácolt 
húsra figyelt. 
„A tegnapi nap jól sikeredett. Az indo-
nézekkel rizst főztünk csirkemellel meg 
rengeteg zöldséggel, amihez töményte-
len mennyiségű fűszert, legfőképpen 
csilit használtunk. A bolgárokkal 
csináltunk egy speciális bablevest meg 
egy rétesszerű valamit. A csehekkel a 
felkockázott prágai sonkát vöröshagy-
mán megpároltuk. Tettünk hozzá egy 
kis galuskát, és az egészet leöntöttük 

tejföllel. De különleges májkrémes 
falatkákat is felszolgáltunk. Persze 
nem hiányozhattak a finom italok 
sem. A csehek majdnem kereskedelmi 
mennyiségben kínálták a Becherovkát. 
A bolgárok ezt egyszerűbben megol-
dották: öt liternyi borpárlatot hoztak 
magukkal.” – mondta nevetve Gyuri 
bácsi, majd gyorsan meglocsolta a 
disznócombot és a tarját a sütőben, 
nehogy a nagy beszélgetés közepet-
te kiszáradjon.

A buszsofőr strasbourgi káposztája 

Az apró táncházi konyhában az 
elmúlt huszonhárom évben sok 
emlékezetes finomság készült. 
Egyik alkalommal a francia csoport 
kitalálta, hogy főzzenek strasbourgi 
káposztát, amihez potom négy-öt 
tábla császárhúst, tíz-tizenöt elősü-
tött kacsát és rengeteg strasbourgi 
kolbászkát használtak fel. „Úgy kép-
zeld el, hogy a francia buszsofőr volt 
a főszakács. Az ő irányításával egy 
kilencven literes fazékban gázlángon 
főztük a káposztát, mely nagy sikert 
aratott.”

Néha még a tányér széle is  
bepöndörödik 

Gyuri bácsi huszonhárom éve se-
gédkezik a főzésben, és a visszaté-
rő nemzeteknél, mint a mexikóiak 
vagy az ázsiaiak, már nagyjából is-
meri az ízvilágot és az alapanyagok 
arányait: „A dél-amerikai országokból 
érkezőknél a marhahús a lényeg. Az 
ázsiaiaknál a rendkívül csípős fűszerek 
dominálnak. A thaiföldi kaja olyan 
erős, hogy még a tányér széle is bepön-
dörödik. Az európai országok közül 
az olaszok mindig tésztával, a görögök 
pitával készülnek.”

Oregánó, oregánó, oregánó 

Közben az egyik görög hölgy észre-
vételezte, hogy az ételük nem pont 
úgy készül, mint otthon, de a helyi 
technológiához igazodniuk kell: 
„Görögországban a sóval, oregánóval 
fűszerezett combot és tarját grillen 
vagy lapon sütjük. A görög saláta egy 
rendkívül egyszerű étel. Csak paradi-
csom, kígyóuborka és póréhagyma kell 
hozzá. Végül jöhet egy kis olívaolaj, 
fokhagyma, só és még egy kis oregá-
nó.”
A húsból kisülő oregánós szaft 
illata betöltötte a helyiséget, de 
még a folyosóra is jutott belőle. 
A mexikóiak közben befejezték a 
nagyteremben az örömtáncot, ki-
csit felfrissítették magukat, hiszen 
a görögök után ők vették birtokba 
a konyhát. Az indiaiakat pedig 
továbbra is elnyelte a Gangesz.
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A lecsó csak ürügy

Egy régi sörfőzde új élete

Pásztori-Horváth Renáta és Pásztori Ferenc az utolsó szögig átalakították a sörfőzdét, mellette 
pedig egy sörözőt is kialakítottak

A lecsóba sokminden belefér!

neutzer balázs

PaPP BriGitta

Paprika, paradicsom, hagyma, zsír. Nem egy 
nehéz recept, szinte el sem lehet rontani. Jól 
megcsinálni mégis kihívás! Szeptember nyol-
cadikán ismét érkezik az egyik legjobban várt 
fehérvári fesztivál. A Lecsófőző Vigasságra több 
mint négyszáz tűzrakóhely már gazdára is talált.

Bár a helyek száma évek óta nem 
változik, azok egyre hamarabb 
kelnek el. Ez is alátámasztja, hogy 

A Budai út végén új életet kapott városunk régi 
sörfőzdéje. Teljesen újat. Olyat, ahol a jelszó a 
minőségen, a precizitáson és a családon van. Egy 
különleges történet Székesfehérvárról.

Piros zászlókat lenget a nyári szellő a 
Budai út 392. előtt, a zászlókon pedig 
egy fontos dátum áll: 972. Ez a szám 
azonban most nemcsak Székesfehérvár 
alapítására utal, hanem egy újjáéledt 
sörfőzdét is hirdet. Ahogy az üzemet és 
a hozzá tartozó vendéglátóhelyet vezető 
fiatal pár, Pásztori-Horváth Renáta és 
Pásztori Ferenc vallja, ezen a helyen 
a régi álmok és a precíz megvalósítás 
találkozik, és ez így a 972 Sörfőzde.
„Három éve fogalmazódott meg bennünk 
a gondolat, hogy szeretnénk olyan közös 
családi vállalkozásba kezdeni, aminek 
kézzelfogható eredménye van.” – meséli 
Pásztori Ferenc, aki nemcsak egyik 
megálmodója, de ügyvezetője is a 972 
Sörfőzdének. – „Néhány utcával lejjebb 
laktunk, és én még abba a generációba 
tartozom, aki amikor éppen beért a korba, 
hogy ihatott sört, még elkapott a korábbi 
hely utolsó éveiből egy-egy kortyot itt. 
Vagyis a helyszín és a főzde megvolt a 
fejünkben, de azt tudtuk, hogy az évek alatt 
a sörök iránti kereslet a messziről indult 
sörforradalom miatt jelentősen megvál-
tozott, ezért komoly munka vár ránk. A 
családi kupaktanács végül úgy döntött, 
hogy ez jó ötlet.”
Az üzem pedig az utolsó csavarig 
megújult, ahogy az épületek is teljes 
renováláson estek át, hiszen aljzatbeto-
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„A sörfőzde átalakításakor arra töreked-
tünk, hogy olyan technológiát alakítsunk 
ki, aminek köszönhetően stabil minőséget 
és állandó kínálatot tudunk tartani, megfe-
lelő higiéniai körülmények között.” – veszi 
át a szót Pásztori-Horváth Renáta, aki 
a Szent István Egyetem sörfőzőmester 
szakmérnöki képzését is elvégezte, 
amíg még csak tervezték a jövőt, és 
most kereskedelmi vezetője a 972 
Sörfőzdének. – „Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a higéniára a technológia kiválasztá-
sakor illetve a sörfőzde átépítésekor. Míg 
például itt régen teremhűtéses eljárás volt, 
addig most külön tartályokban és teljesen 
zárt rendszerben történik a hűtés.”

A múlt hangulatát így ma már csak 
azok a gyönyörűen megöregedett 
fagerendák őrzik, melyek a barátságos 
vendéglátótérben díszítik a plafont. Itt 
az üzemben főzött söröket meg is lehet 
kóstolni.
„A vállalkozásunk alappillére a sörfőzde, 
az pedig egy remek lehetőség, hogy ki 
tudtunk alakítani egy sörözőt a közvetlen 
szomszédságában.” – emeli ki Renáta. – 
„Olyan helyet álmodtunk meg, ahová csalá-
dosok is szívesen jönnek, bátran hozzák el 
a gyereket, a kutyát, és szép környezetben 
kóstolhatják meg a söreinket, néhány 
méterre az előállítási helyétől.”
„A hangsúly nem az iváson van.” – erősíti 
meg Ferenc – „Éppen ezért tömény szesz-

ből például limitált a választékunk. Mi itt 
a minőségi italfogyasztáshoz, a közösségi 
léthez szeretnénk hátteret és minőségi sört 
kínálni. Hiszem, hogy Székesfehérváron 
van erre közönség, van erre igény!”
Jelenleg négy fajta sört kóstolhatnak 
meg azok, akik kíváncsiak a 972 
Sörfőzde italaira: egy világos lágert, egy 
búzát, egy félbarna valamint egy barna 
sört.
„Az alapszortiment kiválasztása volt a leg-
nehezebb feladat.” – erősíti meg Ferenc. – 
„Jelenleg a piacon a tendencia kicsit eltérő 
attól, amit mi itt kínálunk. A többség a leg-
különlegesebb sörökre támaszkodik a kíná-
latának kialakításakor, hiszen azt könnyebb 
jobb áron értékesíteni. Mi visszanyúltunk 
a klasszikus, letisztult ízekhez kezdésnek, 
és a hangsúlyt az elkészítésük precizitására 
helyeztük. Olyat szerettünk volna főzni, 
amiből mindenki tud egyet választani, és 
utána még mindig jólesik megkóstolni akár 
egy másikat is. Arra törekedtünk, hogy az 
ízek ne sokkolják azonnal az ízlelőbimbó-
kat. A későbbiekben szeretnénk bővíteni a 
termékcsaládot, amiben helyet kapnának 
a szezonális valamint a meghökkentőbb 
sörök is.”
„A célunk, hogy ne csak itt áruljuk a söre-
inket, éppen ezért keressük a kapcsolatot 
éttermekkel, sörözőkkel is, főként itt, 
Székesfehérváron és környékén, de termé-
szetesen Budapest irányába is nézünk.” – 
mondja Renáta.
Akik pedig szeretnék megkóstolni 
mind a négy ízt, nemcsak a Budai út 
392. szám alatt tehetik meg: a Királyi 
Napok alatt megtalálható a 972 Sörfőz-
de a Zichy színpad közelében.

a város kiemelt eseményévé nőtte 
ki magát a lecsófesztivál, amit idén 
már a tizennegyedik alkalommal 
rendeznek meg. Különlegessége 
abban rejlik, hogy kiemelte a lecsót 
eredeti közegéből. Elvitte az udva-
ron barátokkal sütögetős környe-
zetből, a panelkonyhában összeülős 
főzésből, a táborok tűzrakóhelyeiről, 
és összehozta egyetlen utcába, így 
késztetve a lecsókedvelőket, hogy 
együtt alkossanak közösséget. 

Bár szíve szerint mindenki szeret-
ne lecsókirály lenni, de amikor az 
ember megérkezik, nem a versengés 
szelleme vagy az izzadós teljesít-
ménykényszer járja át a hangulatot, 
hanem az élmény, hogy együtt 
főzhet lecsót a közösséggel, amit 
természetesen ő is sajátjának érez. 
„A lecsó egy ürügy. Egy ürügy arra, 
hogy összejöjjünk, főzzünk, beszélges-
sünk, iszogassunk.” – így hangzott a 
mondat a néhai Sipos József ajkáról, 

aki a fesztivál megálmodója, megva-
lósítója és haláláig főszervezője volt. 
A versenytételek évről évre fino-
mabbak, pikánsabbak, érdekeseb-
bek lesznek, ahogy az asztalszom-
szédok megosztják egymással a 
tapasztalataikat, ötleteiket és persze 
lecsójukat. 
Aki még nem foglalt helyet magá-
nak az eseményen, még megteheti 
a www.fehervariprogram.hu hon- 
lapon.
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Tanévkezdésre hangolódva

Elkezdődött a beszerzés: a minőség a fontos

A pihenés után jöhet a feladat!

Etelkáéknak két iskolás generációban kell gondolkod-
niuk

A Firnic családnak, ahogy sokaknak, nagy segítség az iskolakez-
dési utalvány

kurucz tünde

Ficzere Fanni

Bár még belefér egy utolsó csobbanás a 
strandon vagy egy esti séta a Királyi Napokon, 
de már vészesen közeleg szeptember elseje! 
Az írószerboltokat, a hipermarketeket, a 
diszkontokat, de még az online játékboltokat is 
elárasztották a füzetek, tolltartók, irattartók és 
iskolatáskák.

A témával kapcsolatban több 
tanítót is megkérdeztünk. Egyikük 
azt mondta, a legfontosabb, hogy 
a hosszú és fárasztó tanév után a 
gyerek nyáron kipihenje magát. Ha 
ez megtörtént, akkor augusztusban 
megkezdődhet az iskolára való han-
golódás: „A legtöbb gyerek néhány osz-
tálytársával nyáron is tartja a kapcsola-
tot. Érdemes egy-egy délutánra áthívni 
a barátokat, amikor együtt kötetlenül jól 
érezhetik magukat. Egy ilyen alkalom 
után a kisiskolás elkezdhet vágyódni a 
többiek, a közösség iránt.”

Ismétlés helyett társasjáték

Egy másik fontos kérdés, hogy ismé-
teljen-e a diák? A tanító szerint nem 
szabad kötelező jelleggel leültetni 
tanulni. Az viszont fontos, hogy 
nyáron is olvasson. Mindegy, hogy 
képeskönyvet, mesét vagy kép- 
regényt. A lényeg, hogy örömmel te-
gye: „A vakáció utolsó napjaiban át lehet 

Az iskolakezdés a gyerekek és a szülők részéről is mindig egy új fejezet, de míg gyerekként az 
újdonság varázsa miatt, szülőként sokszor a végösszegek miatt kerekedik ki az ember szeme. Persze 
aki kutat, spórolhat a különböző akciókkal, de a legtöbben a legjobb minőséget keresik – a legjobb 
áron. Néhány hiányosság azért még akad, de a legtöbben már túlvannak a bevásárlás nagy részén, 
már csak az utolsó simításokat végzik.
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lapozgatni az előző év játékos felada-
tait. Legalább ennyire hasznos a közös 
társasjátékozás, ahol nemcsak számolni, 
hanem a szabályokat követni is kell.”

Ne zárjuk el a tanszereket!

A lelki ráhangolódás másik fon-
tos része a tanszerek vásárlása. A 
füzeteket, tollakat, ceruzákat és az 
iskolatáskát is érdemes augusztus 
első felében beszerezni, mert akkor 
még nyugodtabb körülmények 

között lehet a gyerekekkel együtt 
végignézni a kínálatot.
„Rossz minőségű írószerrel nehezebb 
dolgozni, főleg a kisebbeknek, akik most 
kezdik az elsőt. A mennyiség helyett 
inkább a minőséget részesítsük előny-
ben. A száz tonna grafitceruza helyett 
vegyünk kettőt, aminek nem törik ki 
rögtön a hegye, ha egyszer véletlenül 
leesik. Egy jó minőségű hegyező is meg-
könnyíti a mindennapokat. A színes, 
mintás radírok szépek, de szétkenik a 
ceruzát a füzetben, ezért inkább egy 

hagyományos fehéret válasszunk!”
A megvásárolt tanszereket nem 
szabad elzárni, sokkal inkább a 
gyerek kezébe kell adni. Főleg, ha 
most kezdi az iskolát, hogy ponto-
san tudja, melyik a grafit, melyik 
a postairón, vagy hogy néz ki a 
derékszögű vonalzó. 

Otthoni munka és korai fekvés

A legnagyobb izgalomban a leendő 
elsősök és családjaik vannak. Mivel 
a magyar oktatási rendszerben vi-
szonylag nagy a különbség az óvoda 
és az első osztály között, éppen ezért 
nem árt a váltásra időben felkészülni.
„Még a nyár előtt tartottunk egy szülői 
értekezletet, ahol arra kértük a szülőket, 
hogy az iskolába készülő gyereküknek 
adjanak rendszeresen otthoni feladatot: 
például vigyék le a szemetet, öntözzék 
meg a virágot. Ez nagyban segíti a 
kötelességtudat kialakulását. Az iskolára 
felkészítő feladatlapok helyett sokkal 
fontosabb az anyával, apával alkotás 
élménye. A gyöngyfűzés, a gyurmázás, 
a homokozás mind fejleszti a finom 
motorikát azon túl, hogy a család reme-
kül szórakozik.” – emelte ki a másik 
általunk megkérdezett pedagógus, 
majd hozzátette: az iskolában nincs 
már délutáni alvás, ezért a kicsik 
napirendjét is át kell alakítani. Ha 
eddig még nem történt meg, au-

Új táska, tolltartó, 
írószerek. Alsó 
tagozaton egy elő-
re meghatározott 
lista kerül a szülők 
kezébe arról, mire 
is lesz szükség 
az iskolában. A 
probléma csak az, 
hogy sokszor nem 
is használják eze-
ket az eszközöket: 
„Rengeteg a felesle-
ges tárgy. Az egyik 
lányunk most volt 
negyedikes, és amit 
elsőben megvetet-
tek, van, hogy azóta 
sem vették elő, vagy 
maximum kétszer. 
Így most öröklődik a 
fiatalabb lányunkra, 
aki most lesz elsős.” 
– meséli Firnic 
László és felesége, 
akik már csak a 
hiányosságokat 
pótolják. „Próbá-

Nem kell fizetniük a 
tankönyvekért azok-
nak, akik 2013. óta 
lettek beiskolázva, de 
akik korábban kezdték 
az általánost, még a 
térítéses tankönyvcso-
magot kapják. Ennek 
árát még pontosan 
nem tudni, így ez még 
plusz összeget vonhat 
el a kasszából az akár 
húsz-harmincezer fo-
rintos kiadás mellett.  
A szerencsésebbek 
közé tartozik az a csa-
lád, ahol a gyerekek kis 
korkülönbsége miatt 
átruházhatók bizo-
nyos eszközök. Ezzel 
szemben az Etelka két 
gyermeke közötti tíz 
és fél év nem könnyíti 
meg a helyzetet: „A 
tankönyveket még nem 
fizettük ki, de kettejüknek 
körülbelül huszonkétezer 
forintba került eddig a 
felkészülés. Kell még 
tornacipő, fehér blúz, 
úgyhogy még tíz-tizen-
kétezret legalább rá kell 
szánnunk.” Vannak 
márkák, amik nem 
változtak az elmúlt 
években és beváltak, 
így nagyjából tudják, 
mely terméket hol 
keressék a polcokon. 

lunk minél inkább olyan felszere-
léseket venni, amivel szívesebben 
fognak tanulni, szívesebben fogják 
forgatni.” Persze ez nem azt jelen-

ti, hogy a megtetsző felszerelést 
egyből a kosárba rakják, hiszen 
hiába szép egy termék, ha silány 
a minősége.
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Hogy mennyire nehéz az iskolatáska, a szülőkön is múlik!

Veress-Gaszner Noémi írószer-
vásárlásnál mindig a minőségre 
törekszik

Somogyfoki Enikőék élnek a papírboltok akcióival

Legalább tízezer forintba kerül

Tízezertől harmincezer forintig terjed 
az alapvető iskolai eszközök beszerzé-
sének költsége – derült ki a Regio Játék 
felméréséből. A válaszadók harmada 
gyerekenként tíz-tizenötezer forintot, 
egynegyedük tizenöt-húszezer 
forintot, szintén egynegyedük akár 
húsz-harmincezer forintot költ.

gusztus utolsó két hetében érdemes 
elhagyni az ebéd utáni szunyókálást, 
és este fél órával előbb altatni, hogy 
a szeptemberi korán kelés senkinek 
se okozzon gondot.

A szeptember szóljon a gyerekről!

Mindkét pedagógus szerint az 
iskolába ugyanúgy be kell szoktatni 
a gyerekeket, mint az oviba. Éppen 
ezért az első napokban a szülők, ha 
meg tudják oldani, délben vigyék 
haza a gyereket. Ha az elsős jól vette 
az akadályt, akkor maradhat kettőig, 
hiszen a napköziben a leckeírás előtt 
szabad közös játék van, ami a közös-
ségépítés egyik sarokköve. Ha ezt is 
sikerül abszolválni, akkor maradhat 
négyig.
A tanítónők ezen kívül azt is kiemel-
ték, hogy legalább szeptemberben 
még ne vigyék a szülők különórára 
az elsősöket, mert az új környezet és 
a tengernyi feladat kiveszi belőlük 
az erőt. Ha azt látják, hogy a gyerek 
fizikailag és lelkileg is bírja az iskolát, 
akkor lehet máshová is járatni.

Somogyfoki Enikő a megszokott papírbolt-
ban kedvezménnyel vásárol, ami jól jön, 
hiszen a család nem kap iskolakezdési tá-
mogatást: „A papírboltban bemondjuk, melyik 
iskola és melyik osztály. Ők felírják az össze-
get, és amit az egész osztály vásárol – kétszer 
van lehetőség erre szeptemberig – annak az 
összegnek a tíz százalékát az osztály megkapja 
utalványban, és mi is ugyanennyi kedvezmény-
nyel vásárolunk. Két gyerek után az ember 
már rendelkezik tapasztalattal, hogy mit és 
milyen áron érdemes megvenni, mi volt az, ami 
akár két hónap után tönkrement. A tolltartó 
esetében például mellényúltunk az első évben: 

kiderült, hogy amit vettünk, annak a belseje 
kartonpapír, így az első mosás után vehettünk 
is egy újat.” 
Az iskolából ugyan kapnak instrukciókat, 
hogy nagyjából miket várnak el például 
ragasztóban vagy filctollban, de vagy igazod-
nak hozzá, vagy felülbírálják a szülők. 
A támogatás nagyban hozzájárulhat egy-egy 
iskolakezdési felkészüléshez, de a végső 
döntés legtöbbször a szülők kezében van. A 
minőséget előtérbe helyezőknek sem kell fel-
tétlenül a drágább eszközöket megvásárolni, 
de ki kell tapasztalni, mit tartanak fontosnak 
és mi éri meg a legjobban.

Sokan várnak ilyenkor az iskolakezdé-
si utalványra, ami nagyban segítheti a 
felkészülést, sőt amíg meg nem érkezik az 
utalvány, nem is költenek írószerre. 

„A felkészü-
lés még nem 
kezdődött el, 
a ruházat már 
megvan, de a 
tanszerekkel és 
a hozzávalók-
kal megvárjuk 
az utalványt, 
aztán el-
megyünk a 
papírboltba, 
és ott helyben 
elköltjük.” – 
Veress-Gasz-
ner Noémi 
és családja is 
hasonlóképp 
gondolkozik a 
fontosabb fel-

szerelésekről, mint a többség. Igyekeznek 
olyan termékeket, például táskát válasz-
tani, amik jó minőségűek és több évig, 
akár az egész alsó tagozatban kitartanak. 
Inkább a minőséget helyezik előtérbe, de 
az ár nem feltétlenül jelzi, hogy melyik 
a jobb felszerelés. A móri család sze-
rencsésnek mondhatja magát, hiszen az 
iskolától minden segítséget megkaptak: 
„A tanárok segítettek első osztályban, mert 
tényleg utánajártak, melyik termék a legjobb, 
és azóta is azt használjuk. Pont azért aján-
lották, hogy beszerzik egységesen ugyanazt 
mindenkinek, mert míg egyeseknek megveszik 
a jó minőségű festéket, ceruzát, a másik-
nak nem, így aztán mindenki a jobbat fogja 
használni, és vehetik újra akár többször is egy 
évben, míg a másiknak megmarad. Hogy ez 
ne legyen, egységesen mindenkinek megvették 
ugyanazt.”
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A fiatalokat Székesfehérvár polgár-
mestere is köszöntötte a Városházán. 
Cser-Palkovics András kiemelte, hogy 
amikor a diákok fellépnek a Nemzeti 
Emlékhelyen kialakított színpad-
ra, mindig gondoljanak arra, hogy 
ugyanezen a helyen a valóságban is 
lezajlottak a koronázási szertartások. 
A polgármester hangsúlyozta, hogy 
különösen fontos üzenet lehet ez a ha-
táron túlról érkezett fiatalok számára.

II. András és a johanniták

„Margatnak, amely éppen a pogányok közvet-
len közelében helyezkedik el, örök fenntartásá-
ra … királyságunk sójövedelmeiből száz márkát 
adtunk, amelyet mindig húsvét idején ezüst 
pénzben, ellenvetés nélkül ki kell fizetni…” – ez 
a sor is olvasható a Margat számára kiadott 
királyi adománylevelében. Amikor az ötödik 
keresztes hadjárat idején II. András seregével 
Akkóba hajózott, majd Jeruzsálemet elkerülve 
a tengerparton haladva elvonult a térségből, 
1218-ban útba ejtette Margat várát, mely ma 
Szíria területén, a tengerparttól pár kilométerre 
található. Ekkor adományozta a fent említett 
jelentős évjáradékot a partszakaszt védő 
johannita lovagoknak. A johanniták 1150-ben 
telepedtek meg a Magyar Királyságban, és igen 
jó kapcsolatot ápoltak az udvarral.

Aki jeruzsáleminek mondatik

Kárpát-medencei színjátszók tábora Fehérváron

II. András uralkodásának legjelentősebb eseménye az Aranybulla kiadása. A Magyar Nemzeti 
Levéltárral való együttműködés eredményeként elkészültek és bemutatásra is kerültek II. 
András és Imre király bulláinak nemes másolatai is

Korhű öltözéket próbálnak a határon túli magyar színjátszók 

látrányi viktória

látrányi Viktória, szabó petra

Éppen nyolcszáz esztendeje, hogy II. András magyar 
király befejezte szentföldi hadjáratát. Erről is 
mutat érdekes részleteket a Szent István Király 
Múzeum nemrég nyílt kiállítása. A kiállítótérben 
kiemelt szerep jut a hadjáratnak, az Aranybullának 
és Gertrúd királyné szarkofágjának is. Izgalmas 
installációk idézik meg a múltat és kalauzolják végig 
a látogatókat a tárlaton.

Kevéssé ismert történelmi tényeket is 
bemutat a tárlat, valamint az uralkodó 
életének legfontosabb eseményein ve-
zeti végig a látogatót. Belegrai Tamás, 
a tárlat kurátora lapunknak elmondta: 
nem titkolt cél volt, hogy közérthető 
módon mutassák be II. András élet-
művét, uralkodását. Egyfajta hátteret 
teremtve ezzel az idei Székesfehérvár 
Királyi Napok kulturális programjai-
hoz és a Koronázási Szertartásjáték-
hoz is. II. András életművét csak a 
legutóbbi időben kezdik árnyaltabban 
látni a kutatók.
A kiállítás megnyitóján Cser-Palkovics 
András úgy fogalmazott, hogy a Királyi 
Napokon úgy érezhetik jól magukat 
a fehérváriak, hogy közben tiszteleg-
hetnek a város hagyományai, értékei 
és történelmi múltjának személyiségei 
előtt is: „A kiállítás valaminek a kezdetét 
is jelenti. Kerek évfordulóhoz közele-
dünk: nincs messze 2022, az Aranybulla 
kibocsátásának nyolcszázadik évfordulója, 

Első alkalommal szervezett a Rákóczi Szövetség 
Kárpát-medencei színjátszótábort a határon 
túli fiatal magyar színjátszók számára. A 
középiskolások a Felvidékről, Kárpátaljáról, 
Erdélyből, Délvidékről érkeztek és tíz napot 
töltenek Székesfehérváron, ahol a Koronázási 
Szertartásjátékok produkciójában is bemutat-
koznak.

Közel hatvan diák érkezett Zen-
táról, Temesvárról, Tordáról, 
Nagyváradról, Péterfalváról és az 
Ipolyságból. Ők az első Kárpát-
medencei Színjátszótábor részt-
vevői. A programot a Rákóczi 
Szövetség a Vörösmarty Színházzal 
együttműködésben hívta életre. 
„A Rákóczi Szövetség küldetése 1989. 
óta abban jelölhető meg, hogy a 
kárpát-medencei magyarság egymással 
való kapcsolataiért, az identitás megőr-
zésért próbál cselekedni. Székesfehér-
vár önmagában is egy olyan város, ami 
a magyar történelem, a magyar kultúra 
meghatározó helyszíne, ezért is fontos, 
hogy a fiatalok megismerhessék a nem-
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amit kellő méltósággal illik majd megünne-
pelnünk!” 
Három fő egységre oszlik a tárlat, 
ahol helyet kapott egy idővonal is, 
ami szemlélteti II. András életét és 
uralkodását. A második nagy egység 
az uralkodó életének legfontosabb 
mozzanatait villantja fel. A harmadik 
egység a leglátványosabb fejezete a ki-
állításnak, ami az 1217 és 1218 közötti 
szentföldi hadjáratot prezentálja. 
„II. András neve hallatán a legtöbb 

embernek az Aranybulla és első felesége, 
Gertrúd halála sejlik fel. Azt már jóval 
kevesebben tudják, hogy II. András milyen 
hosszadalmas harcot vívott fivérével, Im-
rével a magyar trónért. Az sem mindenki 
számára ismert, hogy ő volt az első olyan 
magyar uralkodó, aki a kereszténység 
kibontott zászlaja alatt hadba vonult a 
Szentföld visszahódításáért. Se előtte, 
se utána nem volt még egy ilyen magyar 
király. A modern technika vívmányait is 
segítségül hívtuk. 3D-szkenner segítségé-

vel készítették el a múzeum szakemberei 
a Nemzeti Levéltárban található két bulla 
nemes másolatát. De Margat várában is 
barangolhatunk. Egyfajta virtuális túrát 
rendeztünk be, ami látható, az a mar-
gati várban található kápolna. Sőt az is 
elmondható, hogy a kápolna déli falán 
találták meg 2007 őszén magyar kutatók 
a keresztesek legnagyobb falképciklusát, 
a menny és pokol ábrázolását.” – tette 
hozzá Belegrai Tamás. 
A rendhagyó tárlat december 31-ig 
hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között 
látogatható a Szent István Király Múze-
um Rendház épületében.

zet történelmi fővárosát. Másrészt az 
együttműködés azért is fontos, mert itt 
egy történelmi játékra kerül sor, amibe 
bekapcsolódhatnak a határon túli fiata-
lok.” – fogalmazott Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke.
Magyarország második legnagyobb 
szabadtéri színpadán idézik meg 
II. András koronázási liturgiáját és 
életét. A színjátszótábor résztvevői 
itt mutatkoznak be. 

„Az ő részvételük, mint egy különleges 
adomány, hozzájárul ahhoz, ami a 
szertartásjátéknak is fontos funkció- 
ja, hogy ennek az évszázadok által 
lerombolt hajdani bazilikának virtuális 
felépítésében részt vegyenek! Ennek 
az építkezésnek lesznek ők a láthatat-
lan alkotói azokkal a kicsi virtuális 
téglákkal, amiket magyarságuk okán a 
lelkükben hordoznak!” – fogalmazott 
Szikora János rendező.

A tábor résztvevői statisztaként mű-
ködnek közre a szertartásjátékban. 
Kétszáz különböző alakot kell na-
gyon rövid idő alatt megformálniuk. 
Ez nagy kihívás, mondja a vajdasági 
Bicók Tímea: „Nagyon meglepődtem, 
amikor szóltak erről a lehetőségről. Na-
gyon jólesett, hogy gondoltak ránk! Iz-
galmas dolog, hogy egy ilyen hatalmas 
produkcióban részt vehetünk. Nagyon 
jó tapasztalat, és élmény is!”



15Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Mi az az Úzgin Űver?

Az Úzgin Űver egy mongol település, 
ahol ősi, kultikus temetkezési helyet 
tártak fel. A név jelentése vízben sze-
gény terület, esetleg szegény aratás.

Báb, gólyaláb, bakelit

Gyula életének csak egy szeletét teszik ki a bábok

Az idén huszonöt éves Úzgin Űver nevezetű formációban is zenél

Az új óriásbábok kiegészítőit minden évben a fehérvári iskolásokkal közösen készítik el

kurucz tünde

Mi a különbség a gólyalábasok és az óriásbábok 
között? Majoros Gyula szobrász, zenész és nem 
utolsósorban a bábok készítője viccesen azt 
mondja, hogy az egyik a saját lábain halad, míg 
a másikat kerekeken tologatják.

Majoros Gyula huszonévesen 
kapta első megbízását a kecskeméti 
Ciróka Bábszínháztól. Bábkezeket 
kellett faragnia, melynek nyomán 
kilenc évig volt a színház állandó 
tervezője. 

Mindenki ismer mindenkit

„A bábszínházi tervezés során nem-
csak vizuális tervet kell készíteni, 
hanem az elképzelést meg is kell tudni 
valósítani. Használható, életre kelthető 
figurákat kell alkotni. Nagyon tetszett, 
hogy a projektek során különféle 
anyagokkal és technikákkal dolgozhat-
tam. Aztán később úgy éreztem, ideje 
váltani. Később a Maskarás Együt-
tesnél, egy gólyalábas utcaszínháznál 
helyezkedtem el. Jártuk a világot! Én 
meg terveztem és készítettem a majd 
három méteres jelmezeket, díszlet- 
elemeket, fejdíszeket.” – emelte ki 
a művész, aztán gyorsan hozzá is 
tette, hogy a bábos szakma még 
európai szinten sem túl nagy. 
Mindenki ismer mindenkit. Így 
történt, hogy amikor 2013-ban 
Grosschmid Eriket felkérték a 
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királyi óriásbábok kivitelezésére, 
akkor Erik szólt Gyulának, vegyen 
részt a plasztikai részek, vagyis a 
fejek és a kezek kidolgozásában. 
Gyula onnantól kezdve részt vett a 
munkában. Később aztán a feladat 
teljes egészében ráruházódott, 
hiszen az óriásbábcsapat minden 
évben újabb és újabb történelmi 
személyekkel bővül.

Így lesz a két dimenzióból három

„A munka mindig úgy kezdődik, 
hogy Somogyi Győzőtől megkapom a 
grafikákat, amiket el kell bábosítani. 
Ugyanis egy bábnak teljesen mások az 
arányai, mint egy felnőtt embernek. 
A fejük a testükhöz képest sokkal 

például a korona, az öv, a kard vagy 
a lánc,   amiket minden évben egy 
nyári táborban a fehérvári gyerekekkel 
közösen készítünk el.”

Sajátos feldolgozás

Gyula életének csak egy kis 
szeletét teszik ki a bábok, hiszen 
mellette aktív szobrászművész, 
aki alkotásait acélból, fából vagy 
éppenséggel műanyagból formázza 
meg attól függően, milyen téma 
vagy technika ragadja meg: „A szob-
raimon keresztül dolgozom fel a saját 
életem pozitív vagy negatív élményeit, 
traumáit, mint egy kórházba kerü-
lés, válás vagy a nagymama halála. 
De ugyanígy vagyok a zenével is. A 

műtermemben van egy három évtizede 
bővülő hangszergyűjteményem, hogy 
ha éppen ahhoz van kedvem, akkor 
tudjak egyet muzsikálni is.”

Éltető rezgés

Eleinte csak a hangszereket gyűj-
tötte a világ minden pontjáról. Miu-
tán néhány ládányi összejött, egyre 
inkább izgatta, hogyan lehet őket 
megszólaltatni, mert a furulyától a 
klarinéten át a dudáig mindegyiket 
a rezgés élteti. A gyűjtemény egy 
részét továbbadta, és elment egy 
zenetanárhoz, akivel közölte: csak 
a technika érdekli igazán, mert 

szabadon, nem kottából szeretne 
játszani.
A tanár megnézte, mit tud Gyula, 
majd megállapította: egészen jó 
a technikája, és ha minden nap 
gyakorol, akkor még tud rajta 
finomítani. 

Bakelit a huszonegyedik századból

A művészember jelenleg az idén 
huszonöt éves Úzgin Űver neve-
zetű formáció tagja, akik igazán 
különleges, műfajilag besorolhatat-
lan világzenét játszanak. Nemrég 
adták ki legújabb lemezüket, a 
Patakot bakeliten (is), kifejezetten 
ínyenceknek: „A bakelit teljesen más, 
mint egy letölthető zene vagy egy CD. 
Annak szaga, formája és egyénisége 
van. Mindegyik lemez máshogy ég 
meg, emiatt máshol serceg. Sokkal 
nagyobb a borítója, amin hangsúlyos, 
akár három dimenziós grafika is 
érvényesül.”
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nagyobb, ami miatt kedvesebbnek, 
kifejezőbbnek tűnnek. Ezután össze 
kell állítani az alapszerkezetet, aztán 
jöhet az öltöztetés. A figurára rákerül a 
fej, aztán megkapja a kiegészítőit, mint 
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Csocsóverseny és drónsimogató
Programok augusztus 17-től 26-ig

szaBó Petra

Látogatható kiállítások

Királyok és királynék 
hétvégi útja

Augusztus 18. 10 óra, gyülekező: 
Petőfi park (indulás előtt fél órával)
Ötvenöt kilométeres biciklitúra. 
Útvonal: Székesfehérvár – Nádasd-  
ladány – Litér – Veszprém. A túrára 
való jelentkezéshez előzetes regiszt-
ráció szükséges! Jelentkezni lehet az 
esemény Facebook-oldalán. Infor-
máció: Botos Gergely (70 580 6032), 
Rimán István (20 610 7106). A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2018.08.13-án: 
Szilvamoly: 38 db
Keleti gyümölcsmoly: 35 db
Almamoly: 4 db

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

GÁBOR ESZMERALDA
műgyűjtőnő - múzeumok számára 

is - készpénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, 

aranyakat, szobrokat, porcelánokat, 
teljes hagyatékot.

Kiszállás
díjtalan!

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

Horoszkóp
augusztus 16. – augusztus 22.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában kimondottan törekszik a harmóniára és 
arra, hogy békességben álljon önmagával és a környe-
zetével. Ezt bizony jól teszi! Tapasztalni is fogja, hogy 
így sokkal könnyebben átvészeli a vitás helyzeteket és 
azt, ha valakivel nézeteltérése van. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Úgy véli, túl sokat várnak el Öntől a munkahelyén, 
és nem honorálják eléggé. Ha úgy érzi, ez ellen sem-
mit sem lehet tenni, mert csak süket fülekre talál, 
érdemes lehet elgondolkodnia azon, hogy munka-
helyet váltson. Ám ez egyáltalán nem sürgős, ne 
siessen vele, hanem várja ki a megfelelő időpontot! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Máskor nem okoz gondot Önnek, most mégis alig 
képes megülni a fenekén, pont, mikor igazán gyako-
rolnia kellene a türelmet. Lassítson le és törekedjen 
arra, hogy igazán megfontolt döntéseket hozzon, ne 
kapkodjon el semmit!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Felesleges a korábbi csalódásain és sikertelenségein 
rágódnia. Vonja le a tanulságot, tanuljon a hibáiból 
és emelkedjen rajtuk felül! Tekintsen a jövő felé, 
mely rohamosan közelít Ön felé, és nemsokára érez-
ni fogja a kedvező változásokat, az új lehetőségeket.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Már Ön is tudja, hogy sokkal több rejlik Önben, 
mint hitte, végre képes kiaknázni a rendkívüli erejét. 
Mindennek köszönhetően akár egy tartós sikerszéria 
veheti kezdetét az életében.

Augusztus 17.
Fiat-találkozó 
9 óra, Velence, Drótszamár Park és 
Kemping
Új év, régi hely, sok Fiat egy helyen. Az 
Uno Klub Hungary és a Fiat Fanatic Team 
szervezésében ismét egy helyen gyűlnek 
össze a Fiat-fanatikusok és verdáik. A 
rendezvény augusztus 18-án és 19-én is 
várja az érdeklődőket.

XV. VW márkatalálkozó Gárdonyban 
10 óra, Gárdony, Sport Beach
Pénteken a korábbi találkozókról néz-
hetnek filmet az érdeklődők, szombaton 
felvonulnak az autósok a tó körül, ezen 
kívül sportprogramok, autószépségver-
seny és esti buli várja az érdeklődőket. 
Vasárnap hangnyomásversennyel zárul a 
találkozó. 

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

Birkás István emlékkiállítása 
18 óra, Pelikán Galéria
A Munkácsy-díjas dunaújvárosi festő- 
művész tárlatát Kertész László művé-
szettörténész nyitja meg. Közreműködik 
Cserta Balázs tárogatón. Látogatható 
szeptember 21-ig, keddtől péntekig 10-től 
18 óráig. 

O sole mio – Alberto Gonzalez Gonzalez 
és Marco Bianchi estje 
18 óra, Velencei-tavi Galéria
A Péntek Esti Hangtárlat sorozatának 

zárókoncertjén olasz és spanyol dalok, 
Verdi és Bizet operáinak híres áriái csen-
dülnek fel Alberto Gonzalez Gonzalez 
spanyol bariton operaénekes és  Marco 
Bianchi olasz zongoraművész előadásá-
ban.

Titkos túra – fáklyás esti városnézés 
21 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
Székesfehérvár történelme nem szű-
kölködik fordulatos eseményekben és 
izgalmakban. Ezt még titokzatosabbá 
teszi a felfedező séta, melynek során 
fáklyákkal világítják meg az érdeklődők 
az útjukat az egykori királyi koronázó- és 
temetkezőhelyen, a várfalak tövében vagy 
az eldugott kis utcák macskakövén. A 
csoport minden tagja kap egy fáklyát a 
sétához. Előzetes regisztráció ajánlott! Re-
gisztrálni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Tourinform Iroda Székesfehérvár, Oskola 
u. 2-4., 22 537 261, idegenvezetes@szekes-
fehervar.hu.

Augusztus 18.
6. Velencei-tavi Dutra- és Veterángép-  ta-
lálkozó
8 óra, Dinnyési Hagyományőrző Központ
Szombaton felvonulással kezdődik a ren-
dezvény, majd másnap bemutatók várják 
az érdeklődőket.

Romantikus vártúra – kisvonatos látoga-
tás a Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
A kisvonatos utazás során az idegen-  
vezető a városról is elmeséli mindazt, 
amit tudni érdemes, majd a várban is 
végigkalauzolja a csoportot. 

Hadak, vizek, várak útja – kirándulás 
kabrió busszal
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár 
(Oskola u. 2-4., 22 537 261, idegenveze-

tes@szekesfehervar.hu, www.turizmus.
szekesfehervar.hu).

8. Topogó csocsóverseny
14 óra, Topogó Söröző
Nevezni a helyszínen lehet a rendezvény 
kezdéséig.

KastélyKoncert
20 óra, Kápolnásnyéki Halász-kastély
Fellép a Dr. Jazz Band.

Agárdi Popstrand
20 óra, Agárdi Popstrand
Fellépők: Mobilmánia, Lord, B52.

Augusztus 19.
Botanikai séta a Károlyi-kastély megújult 
parkjában
14 óra, Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó
A séta időtartama kb. két óra. Informá-
ció: 21 311 0422 vagy info@karolyikastely.
hu.

Vintage vásár az Adyban 
16 óra, Ady Bár és Galéria
Az esemény most főképpen a lányokat 
várja az 1950-es évektől az 1990-es évekig 
készült ruhákkal és kiegészítőkkel. 

Belvárosi Borudvar 
17 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
Öt borvidék tíz borászatának mintegy 
ötven borát kóstolhatják meg az érdek-
lődők két napon keresztül a művelődési 
házban.

Augusztus 20.
Államalapító Szent István király ünnepe 
Agárdon
10.30, Agárd
Program:
10.30: ünnepélyes zászlófelvonás az agár-
di Országzászlónál

L. Ritók Nóra grafikusművész 
kiállítása
Európa Klub
A grafikusművész munkáit augusztus 
20-ig tekintheti meg a közönség.

Fehérvár Szalon 2018
Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri kiállítóhelye
A Fehérvár Szalon kiállítássorozatot 
több évtizede indította el Székesfehér-
vár önkormányzata, hogy a tárlatláto-
gatók számára kétévente áttekintést 
adhasson a város képző-, ipar- és 
fotóművészetéről, szereplőiről, gondo-
lataikról. Ez évben rendhagyó módon 
a kiállítás különleges tematikájához 
kapcsolódó meghívott művek is sze-
repelnek, melyek a kortárs művészet-
ben tovább élő, a barokk művészetre 
jellemző jegyeket mutatnak. Megte-
kinthető: szeptember 23-ig. 

Rajzpályázati kiállítás
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A Kecskeméti Művésztelep téma-
körben kiírt rajzpályázatra beérke-
zett, zsűrizett alkotások kiállítása a 
Diák-Deák Galériában. Megtekinthető 
szeptember 30-ig, keddtől vasárnapig.

Barokk mennyország – kincsek, rejté-
lyek a Szent István-székesegyházból
Csók István Képtár
A kiállítás szorosan kapcsolódik a 
székesfehérvári barokk év prog-
ramsorozatához, melyet a Szent 
István-székesegyház befejezésének 
kétszázötven éves évfordulója inspi-
rált, és annak kiemelkedő esemé-
nye. A kiállítás fő témája a bazilika 
barokk műkincsei, de a sok kiváló 
minőségű műtárgy segítségével az 
egész korszak szellemiségét idézi 
fel, teszi átélhetővé annak egyik 
legfontosabb jellegzetessége, a felfo-
kozott vizualitás felől. Megtekinthető 
október 23-ig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. 
Megtekinthető: november 4-ig.
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A Barátság mozi műsora

Velence város születésnapja

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést 
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen 
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek 
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek 
oldódnak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Végre megkaphatja a vágyott elismerést a munkahelyén, 
megdicsérik, meghajolnak tudása illetvetehetsége előtt. 
Azért ügyeljen arra, hogy ne szaladjon el Önnel a ló, 
kimondottan imponáló lehetne, ha szerény maradna. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az ál-
lapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és 
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most 
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra, 
pihenésre vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Jól teszi, ha kivételesen nem próbál görcsösen irányítani, 
hanem hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek, és csak 
sodródik az  Különben is, kellemesen tapasztalná, milyen 
egyszerű és könnyű is lehet az élet úgy, hogy nem próbálja 
folyton kordában tartani magát vagy másokat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Végre kezdi meglelni a helyét a világban, és egyre 
növekszik az önbizalma, miközben rálel a leli békéjé-
re. Kimondottan nyugodt és virágos a hangulata, 
így képes sokkal meghittebb és bensőségesebb 
kapcsolatot kialakítani szeretteivel, de még arra is 
vevő újabban, hogy új barátságokat kössön. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott 
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban 
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem 
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének 
ápolásával ezekben a napokban. 

11 óra: Szent István-napi mise az agárdi 
római katolikus templomban
12 óra: városi ünnepség a római katolikus 
templom előtti téren

Kemencéskenyér-ünnep Dinnyésen 
15 óra, Dinnyési Hagyományőrző 
Központ
Program a szabadtéri színpadon:
15 óra: ünnepélyes megnyitó – az Iglice 
népdalkör ünnepi műsora
15.10: a Bandiera zászlóforgató csoport 
bemutatója
15.30: a csíkszeredai Role együttes ünne-
pi műsora Az én magyarságom címmel
16.30: néptáncbemutató
17 óra: a Hórihorgas Hujákolók Perpat-
var című óriásbábos műsora
18 óra: Hajts, kocsisom szép hazámon 
át! – a Kákics zenekar és néptáncos 
barátaik ünnepi műsora
Program a kerti kemencénél:
Kenyérsütés, perechajtogatás a Kemence- 
barátokkal. Kemencés Teki faházánál 
kenyérlángos, limonádé, kávé. A Diny-
nyési Presszó standjánál hideg üdítők, 
frissítők, borok, sörök.
Program a főépület múzeumi szobájá-
ban:
Kenyérösszekötő szalag szövése Tóth 
Icával gyerekeknek, családoknak.
A templomkertben:
A Dinnyési Évszázados Gépudvar Velen-
cei-tavi Dutra- és Veterángép-találkozójá-
nak kiállítása.
A program ingyenes, 15 órakor kezdődik 
és 20 óráig tart.

Kisfaludi kenyérszentelés
15 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
15 órától a köszöntők után koncertet ad a 
Gold Band Zenekar, fellép a Gold Dance 
Tánccsoport és a Hüpürcsös Néptánc-
együttes Szentegyházáról, Erdélyből. Az 
új kenyeret Tornyai Gábor plébános áldja 
meg. 

Augusztus 22. 
1. Trekes tekerés 
15 óra, Trek Székesfehérvár
Az 1. Trekes Tekerésre várnak minden 
trek kerékpárral rendelkező (országúti, 
fitnesz cross, MTB) kerékpárost (lehet 
csatlakozni más márkájú kerékpárral 
is). Útvonal: Pozsonyi út–Kisfalud–Pá-
kozd–Velence–Velencefürdő–Gárdony–
Agárd–Pákozd–Kisfalud–Szákesfehér-
vár. 

Irodalom & sörkóstolás 
16 óra, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér 
Megyei Levéltára

Felolvasás, beszélgetés, sörkóstolás. 
Vendég az új székesfehérvári sörfőzde, 
a 972.

Sport nagyhét – futóverseny 
17 óra, Csónakázó-tó
Augusztus 24-25-én Székesfehérváron 
kerül megrendezésre a Sprint Triatlon 
Európa-kupa magyarországi fordulója. A 
szervezők a sporteseményhez kapcsoló-
dóan különféle családi sportprogramokra 
várják a fehérváriakat. Jelentkezés a 
verseny napján a Vörösmarty iskola 
aulájában 16 órától. 

Augusztus 24.
X. Csukafesztivál
14.30, Csór
Pénteken koncertekkel kezdődik a 
rendezvény. Fellép a Második Lendület, 
a Gesztenye acoustic, az Effekt és az Idő 
van. Szombaton sportversenyek, főzőver-
seny, gyerekprogramok, különféle színpa-
di programok, koncertek, bemutatók és 
utcabál zárja a rendezvényt. Napközben 
folyamatosan környezetvédelmi sátor, 
teke, könyvvásár, makett-kiállítás és 
véradás. 

19. Aranybulla Művészeti Napok
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az első napon 18 órától Éltes Barna 
sepsiszentgyörgyi szobrászművész Kapu 
című kiállítása nyílik meg, majd 20 órától 
fellép a Budapest Ragtime Band. 25-én 21 
órakor Hevesi Tamás élő koncertje lesz 
nagyzenekarral. 

Titkos túra – fáklyás esti városnézés 
21 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
Székesfehérvár történelme nem szű-
kölködik fordulatos eseményekben és 
izgalmakban. Ezt még titokzatosabbá 
teszi a felfedező séta, melynek során 
fáklyákkal világítják meg az érdeklő-
dők az útjukat az egykori királyi koro-
názó- és temetkezőhelyen, a várfalak 
tövében vagy az eldugott kis utcák 
macskakövén. A csoport minden tagja 
kap egy fáklyát a sétához. Előzetes 
regisztráció ajánlott! Regisztrálni lehet 
az alábbi elérhetőségeken: Tourinform 
Iroda Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., 
22 537 261, idegenvezetes@szekesfeher-
var.hu.

Augusztus 25.
Romantikus vártúra – kisvonatos látoga-
tás a Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform Iroda
A kisvonatos utazás során az idegenve-
zető a városról is elmeséli mindazt, amit 
tudni érdemes, majd a várban is végigka-
lauzolja a csoportot. . 

IV. Kisfalud Novajpusztai Vigasság
10 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az esemény 10 órakor kezdődik, 
bemutatókkal, családi programokkal, 
főzőversennyel, majd 14 órától szín-
padi műsorral várja az érdeklődőket, 
melynek fő produkciója 21 órától a 
Balkan Fanatik fellépése. 

Hadak, vizek, várak útja – kirándulás 
kabrió busszal
14 óra, Találkozó: Skála mögötti 
parkoló
Regisztráció: Tourinform Székesfehér-
vár (Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., 
537 261, idegenvezetes@szekesfeher-
var.hu, www.turizmus.szekesfehervar.
hu).

Szezonzáró Azucar street salsa 
19 óra, Velence Korzó
Várnak minden táncolni vágyót a 
korzó hatalmas teraszára sok-sok veze-
tett ruedával minden szinten, szabad 
tánccal, animációkkal, jó zenékkel és 
igazi nyári vízparti hangulattal!

Augusztus 26.
Távirányítású eszközök találkozója 
Zichyújfaluban
10 óra, Zichyújfalu, Kastélykert
Program:
– RC autók felvonulása és bemutatója 
a Veszprémi RC egyesület közreműkö-
désével
– drónbemutató a Drone Hungary 
csapatával
– modellrepülők bemutatója a seregé-
lyesi Kolibri Modellező Egyesülettel és 
a Dunakanyari Repülősökkel
A program ideje alatt drónsimogató, 
szimulátorok és kisrepülő-készítés 
várja a gyermekeket a Drónpilóták 
Országos Egyesületének támogatásá-
val. A gyerekek ügyességi versenyen is 
összemérhetik tudásukat. 

Vasárnapi kutyaséta 
12.30, HEROSZ Fehérvári Álltotthona

Bűbáj herceg és a nagy varázslat
Augusztus 23. 10 óra
Kanadai családi animációs film.

A naplemente ragyogása
Augusztus 23. 18 óra
Japán-francia romantikus dráma.

Nyár
Augusztus 23. 20 óra
Fekete-fehér orosz-francia zenés film.

Vigyázz, kész, Morc!
Augusztus 24. 10 óra
Angol-mexikói családi animációs film.

Szerelembe gurulva
Augusztus 24. 18 óra
Francia-belga romantikus vígjáték.

Könyvklub
Augusztus 24. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Az elrabolt hercegnő
Augusztus 25. 10 óra
Ukrán családi animációs film.

A hihetetlen család 2.
Augusztus 25. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Vad Balaton
Augusztus 25. 18 óra
Magyar természetfilm.

Mamma mia! Sose hagyjuk abba
Augusztus 25. 20 óra
Amerikai zenés vígjáték.

Augusztus 19. 12 óra, Velence Korzó
Programok:
12 óra: Masquerade Dance Team
12.20: Dynamic Dance Crew
12.50: 4 Muskétás Sportegyesület
13.30: Horváth Márk – Vektor Közös-
ségi Pont: „Egy húron pendülünk”
14.30: Hosszúhetényi Hagyományőrző 
Egyesület
16 óra: Kifli Zenekar
17.30: Madarak Zenekar
19.15: A legszebb konyhakertek pályá-
zat díjátadó ünnepsége
19.25: Koszti András polgármester 
ünnepi köszöntője – születésnapi 
ceremónia
20.15: DJ SMASH
21 óra: tűzijáték
21.20: DJ SMASH nyárbúcsúztató 
party

27. Öreghegyi Mulatság

Augusztus 19. 14.30, Bory tér
14.30: Szabó Noémi és Kovács Szilárd 
operettműsora
15 óra: Boka Boogie Band
16 óra: Felicita Táncklub
17 óra: köszöntők, kenyér- és 
boráldás
17.10: a John Strada Trio műsora
19 óra: Hej, barátom... – Szörényi 
Levente és a Vujicsics Együttes
20.30: utcabál a Fantom Zenekarral
24 óra: tűzijáték
00.10: Il silenzio
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Múlt heti rejtvényünk Szent Donáthoz, a borvidékek védőszentjéhez kapcso-
lódott. Az első megoldásból kiderült, hogy melyik közép-itáliai város püspöke 
volt: Arezzo.
A legenda szerint az egyik miséjén a pogányok szabályosan kiverték a kezéből 
a kelyhet, mely nagy lendülettel a földre esett és széttörött. Donát szomorúan 
összeszedte a darabokat és az oltárra helyezte őket. Elkezdett imádkozni. A 
második megfejtés a történet folytatását rejtette: a kezében összeforrtak.
A püspök 362-ben mártírhalált halt, de tisztelete fennmaradt. Szobrát főleg 
szabadban, utak mellé állították fel. A harmadik rejtvényből kiderült, minek 

az elkerülése érdekében fohászkodtak hozzá: villámcsapás és jégeső.
Mostani rejtvényünk a Szent István-i ünnepkörhöz kapcsolódik. Először arra 
vagyunk kíváncsiak, hagyományosan melyik napon emlékezünk meg Szent 
István országfelajánlásáról.
Második megfejtésünkből kiderül, kinek ajánlotta fel Magyarországot első 
királyunk halála előtt.
A harmadik feladvány egy régi hagyományhoz kapcsolódik, melyet – igaz, 
teljesen világiasított formában – még a szocialista Magyarországon is számon 
tartottak. Melyik ez az augusztus 20-i hagyomány?
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Tizenkét embernek kellett kiköltöznie

A tűzoltók nyolc órán keresztül szivattyúzták a vizet

Az alagsorban mintegy háromszáz négyzetméteren egy szórakozóhelyiséget valamint öt lakás-
ként használt apartmant árasztott el a víz

DáviD renáta

Öt lakás tizenkét lakójának kellett elhagynia 
albérletét szombaton. Több száz négyzetméte-
ren lakhatatlanná vált a Kodolányi Apartman-
ház egy része a hétvégi vihar miatt. A kár több 
millió forint is lehet.

Szombat reggelre annyi eső esett 
Székesfehérváron, hogy a Kodo-
lányi Apartmanháznál több millió 
forintos kár keletkezett a vihar 
miatt. Még az épület belsejét is 
elöntötte az eső, ugyanis megtelt 
a vízelvezető árok, kiöntött a 

víz, ami az apartmanház udvarát 
és a földszint alatti lakásokat is 
elárasztotta és lakhatatlanná tette. 
A katasztrófavédelem munka-
társai több száz köbméter vizet 
szivattyúztak ki. 
Akiknek el kellett hagyniuk a 
lakásokat, a Széchenyi úti József 
Attila Kollégiumban biztosítottak 

szállást, de legtöbben inkább 
hozzátartozóiknál kerestek mene-
déket.
Szabó-Bisztricz Anett-től, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság szóvivőjétől megtudtuk, hogy 
a városban több helyen is károkat 
okozott a vihar: sok helyen garázso-
kat, pincéket árasztott el az eső.
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Fokozódik a munkaerőhiány
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A hivatalos adatok alapján nyolcvanezer 
dolgozó hiányzik a hazai munkaerőpiacról, 
ami azt jelenti, hogy a betöltetlen álláshe-
lyek száma harminc százalékkal emelkedett 
egy év alatt. A szakmai szervezetek szerint 
a munkaerőhiány egyre súlyosabban érinti 
a magyar gazdaságot, és mostanra minden 
szektorra kiterjed.

A szektorok közül az Eurostat 
felmérése szerint a feldolgozóipar 
küzd a legnagyobb problémával. 
Itt a cégek nyolcvan-kilencven 
százaléka mondja azt, hogy a 
munkaerőhiány a legnagyobb kor-
látja a termelés növekedésének. A 
statisztikai hivatal mérése szerint 
huszonnégyezer munkavállaló 
hiányzik a szektorból, ugyanakkor 
figyelembe véve a vállalati fel-
méréseket és azt, hogy a legtöbb 
embert foglalkoztató szektorról 
van szó, a legóvatosabb becslések 
szerint is százezer fő hiányozhat.

Több mint negyvenezer új állás

Ennyit hirdettek meg a cégek a leg-
nagyobb álláskereső oldalon az év 
második negyedévében. Ez tizenhét 
százalékkal több, mint a tavalyi 
második negyedéves eredmények. 
Regionálisan Bács-Kiskun megyé-
ben nőtt kiemelkedően a hirdeté-
sek száma, országosan a legtöbb 

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Amit kínálunk:
•  akár 295 000 Ft bruttó jövedelem  

(alapbér, műszakpótlék,  
jelenlétösztönző, negyedéves bónusz,  
cafetéria)

•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  
bruttó 100 000 Ft,

•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  
dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),

•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális  

vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod 
az allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

Várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ
munkakörbe. 

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

HEGESZTŐ
LAKATOS

elektródával hegeszteni tudó
NYOMÁSPRÓBÁZÓ

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

www.gebotech.hu 
8093 Lovasberény,

Lujza major
Hrsz. 0127/11

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

Gépkocsivezetőt keresünk
a székesfehérvári Ózon Kft.-hez százhalombattai/érdi 

székesfehérvári telephelyekre
„B” és „C” kategóriás

jogosítvánnyal!
Érdeklődni telefonon 

a 06 22 315 307 számon lehet.

feladott hirdetés pedig adminisztrá-
tori pozíciókra érkezett – olvasható 
a Profession közleményében. A 
megnövekedett kereslet azonban 
nem hozta magával a fizetések 
emelkedését – éppen ellenkező-
leg, az adminisztrációs területen a 
jelentkezők számára ajánlott bér a 
tavalyihoz képest négy százalékkal 
csökkent.

Ezek a legkeresettebbek

2018 második negyedévében is 
bolti eladót, pénztárost és betaní-
tott munkást keresett a legtöbb cég. 
Harmadik helyen az anyagmozgató, 
rakodó pozíciókra feladott hirde-
tések állnak, majd ezt követik a ta-
valy még harmadik helyen szereplő 
programozói, fejlesztői pozíciók.

Programozók és multik előnyben

A programozóhiány is sok 
gondot okoz, ugyanis sokszor 
ajánlatot sem tudnak adni egy új 
projektre a kisebb informatikai 
cégek, mert már annak összeállí-
tására sincsen emberük. Számos 
cégnek pedig a megszerzett 
projekteket kell visszamondania 
az informatika területén egyre 
erősebb szakemberhiány miatt – 
erről számol be az Informatikai 
Vállalkozók Országos Szövetsé-
gének (IVSZ) friss kutatása is.
A szakoldalak szerint a munka-
erőhiány leginkább a mikrovállal-
kozásokat veszélyezteti, esetük-
ben nagyobb az esély, hogy a 
munkaerő gyorsan és könnyedén 
továbbáll. A fizetések ugyanis 
rohamléptékben emelkednek: te-
rülettől és tapasztalattól függően 
a juniorok bruttó bére négy- és 
hatszázezer forint körül mozog, a 
senioroké a másfélmillió forintot 
is elérheti. Ennek kigazdálkodá-
sa a cégvezetők szerint csak a 
multiknak nem jelent kihívást, 
a mikrovállalkozásokat viszont 
ellehetetleníti, ugyanis az ügyfe-
lek egyre nagyobb hányada nem 
tudja vagy nem akarja kifizetni 
az adott szolgáltatás megajánlott 
árát.                              Forrás: MTI
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Kőfaragás és színes vásznak az utcán

Kocsis Balázs tárlatát a Fehérvár Médiacentrum munkatársa, Burján Zsigmond operatőr-film-
rendező nyitotta meg

Művészet az utcán

Pannon Ráma avagy festők a belvárosban, 
szobrászati és restaurátori bemutató – a múlt 
héten nyitott műhellyé változott Székesfehér-
vár történelmi belvárosa. Harmadik alkalommal 
hívták életre kortárs művészek a Festők utcája 
akciót.

Székesfehérvár történelmi épüle-
tei, utcarészletek elevenedtek meg 
a vásznakon, mindeközben az 
érdeklődők testközelben ismerked-
hettek meg az alkotás folyamatával 
a Festők utcáján. 
„Három évvel ezelőtt indítottuk útjára 
az akciót. Az embernek szüksége van 

lugosi balázs

Számos érdeklődő mellett festőművészek, 
fotósok is ellátogattak vasárnap a Fehérvári 
Polgárok Egyesülete Zenélő Kultúrudvar című, 
hagyományos zenés, verses rendezvényére az 
Oskola utcába. A családias eseményen zenélt 
a HoPZ zenekar (Hangover Porch Zombies), 
fellépett népdalénekes, dallamfüttyös és nép-
zenész, de elhangzottak versek és novellák is.

„Az alapötlet úgy született, hogy szinte 
kínálta magát az udvar miliője, hogy 
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Udvart nyitottak a kultúrának

Kellemes zene, meghitt, családias hangulat az Oskola utcában

arra, hogy találkozzon a hétköznapok 
terhe után egyfajta vizuális értékkel.” – 
kezdte gondolatait Ónodi Károly, a 
program ötletgazdája. – „Ez nagyon 
jó kikapcsolódás! Lehet amatőr szinten, 
profi szinten, bármilyen szinten, de az 
biztos, hogy jófelé viszi az embereket.” 
A nyitott műhelymunkák során Ko-
csis Balázs szobrász-restaurátor in-
vitálta kőfaragásra az érdeklődőket. 
A rendezvénynek helyet adó Ady 
Bár és Galéria a művész alkotása-
inak bemutatására is lehetőséget 
biztosított egy kiállítás keretében. 
Kocsis Balázs folyamatosan 
megújul: „Mindig vannak az em-
bernek időszakai, melyek valamiért 

meghatározók. Ez nálam általában 
abból adódik, hogy elérek valahova, 
találok magamnak egy újabb technikát, 
lopok magamnak valami tudást, járok 
valahol, ellesek valamit. Az ember az 
eddigiekhez azt hozzácsapja, és akkor 
kialakul valami új. Aztán lehet, hogy 
fél év múlva elfelejtem, mert jön egy 
következő.” – mondja a művész. 
Hogy szemléltesse, miről beszélt, 
Kocsis Balázs bemutatta a kiállí-
tás darabjait. Elárulta, hogy van 

olyan alkotás, melynek alapja egy 
szúnyogháló volt, és az is kiderült, 
hogy a virágok közül a napraforgó 
a kedvence, mert az adja vissza 
legjobban magát az alkotásokon. 
Ha valaki ellátogat az Ady Endre 
utcába, és tüzetesen megvizsgálja 
az alkotásokat a falon, felfedezheti 
ezeket a kis trükköket, melyek 
apróságnak tűnnek, de az alkotá-
soknak mégis komoly részleteiként 
szolgálnak.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

itt rendezvény legyen. Hat esztendeje 
szerveztük meg először, majd azóta 
minden évben. A fellépők között 
együttesek, énekesek, szólisták, írók, 
költők, előadóművészek is vannak. 
Külön kiemelném Simon M. Veronika 
festőművész és tanítványai helyszínen 
készülő festményeit és Nagy János dal-
lamfüttyös fellépését, melyek érdekes 
színfoltjai az eseménynek.” – mondta 
el lapunknak Palkovics Lajos, a 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
elnöke.
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Közel húsz éve repítik a zászlókat

A Királyi Napok megnyitóján

Horváth Gábor, a zászlóforgatók vezetője

Három éve a Koronázási Ünnepi Játékokon

koVács V. orsolya

Agárdon 2000-ben alakult a Bandiera zászló- 
forgató csoport. Népszerű koreográfiáikkal 
azóta is folyamatosan járják az országot, 
produkcióik gyakran színesítik a székesfe-
hérvári kulturális rendezvényeket. Legutóbb 
a Királyi Napok megnyitóján léptek fel.

Nem sokan foglalkoznak ha-
zánkban zászlóforgatással: az 
országban három csoport űzi 
ezt a látványos tevékenységet. A 
Fejér megyeiek, az agárdi Bandie-
ra zászlóforgató csoport közel két 
évtizede repíti a magasba a színes 
lobogókat a közönség szórakoz-
tatására. A nyolcfős gárdát évente 
akár negyven fellépésre is hívják, 
főleg várjátékokra, városi kulturá-
lis rendezvényekre.
„Mi nem hirdetjük magunkról, hogy 
hagyományőrző csoport lennénk.” – 
mondja Horváth Gábor, a csoport 
vezetője. – „Miért is őriznénk egy 
itáliai hagyományt? Nem kísérnek 
minket dobosok, hanem felvételről 
szól a zene, és saját koreográfiákat 
dolgozunk ki a kezdetektől. Történel-
mi jellegű, de inkább modern hangvé-
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Hogy készül a zászló?

Olaszországban nagy hagyománya van a zászlóforgatás művészetének. Ennek 
megfelelően kisebb iparág, manufaktúrarendszer épül a tevékenységhez szüksé-
ges felszerelés és ruházat elkészítésére – persze komoly összegekért. A Bandiera 
zászlóforgatóinak Horváth Gábor maga készíti a zászlókat. „Maguk a lobogók sima 
zászlóselyemből készülnek, a súlyozáshoz horgászólmokat olvasztok fel. A zászló- 
rudak esetében pedig egy fa cső van beleesztergálva egy műanyag nyélbe. Eleinte 
volt igazán érdekes az alkotás, amikor az első színházi előadásra készültem Szege-
den. Zárt térben, a színház balett-termében kísérletezgettem egy-két dekánként a 
megfelelő súlyozással, színházi díszletelemek rögzítéséhez használt súlyokkal. A 
zászlórudak szerencsére nem nagyon törnek, úgyhogy alig kellett cserélni az eredeti 
felszerelést az elmúlt tizennyolc évben, legfeljebb javítgatni.”

telű showműsort tárunk a közönség 
elé. Azért csináljuk, mert örömet 
szerez, és nem mellesleg edzésnek 
sem utolsó. Jó közösségi tevékenység 
is számunkra: összetartó társaság 
alakult ki az elmúlt tizennyolc évben, 
az alapító tagok többsége ma is 
közöttünk van.”

Fanyelekkel kísérletezett

Horváth Gábor korábban a szegedi 
színház táncosa volt, 2000-ben 
költözött Agárdra. A zászlóforga-
tással egy szegedi előadáson került 
először kapcsolatba: „Donizetti Sze-
relmi bájitalát készültünk előadni, és a 
rendező kérése volt, hogy valami olasz 
specialitás kerüljön a darabba. Gondol-
kodtam, hogy mi lehetne – olasz tánc, 
szicíliai tánc, tarantella is megfordult 
a fejemben – amikor egyszer csak 

beugrott a zászlóforgatás. Először 
fanyelekkel kísérleteztem, játszottam 
a súlyokkal. Szép lassan kialakult egy 
három-négy perces koreográfia, ami 
elég nagy sikert aratott az előadás 
felnőtt és gyerekváltozatában is.”

Ennek apropóján jutott eszébe 
később egy agárdi rendezvény-
szervező hölgynek, hogy Gábor 
toborozhatna egy zászlóforgató 
társaságot helyi fiatalokból. „Kö-
rülbelül fél év alatt álltunk készen az 
első bemutatónkra. Diákként voltam 
nemzetközi rendezvényeken, ott láttam 
többször is olasz zászlósokat. Ott akár 
negyvennyolc zászló repül egyszerre a 
levegőbe! A mi produkcióink nyilván 
nem olyanok, de igyekszünk a magunk 
eszközeivel minél több egyediséget 
belevinni. Háromféle zászlót hasz-
nálunk, nem csak egyetlen nagyot. 
Van kisebb is, illetve olyan, aminek 
mindkét végén van lobogó. Miután 
elsajátítottuk az alapokat, kialakultak a 
saját koreográfiáink. Mára, mint a ze-
nekaroknak a koncertprogram, nekünk 
is megvan, hogy ha egy harmincperces 
műsort kérnek tőlünk vagy mond-

juk kétszer húsz percet, abba melyik 
számok férnek bele. Ha pedig olyan 
produkcióban veszünk részt, amihez 
újdonság kell, azt is megoldjuk, be-  
gyakoroljuk. Legutóbb Veszprémben 
volt ilyen. Júniusban rendezték meg első 
alkalommal a Rátonyi Róbert Operett-
fesztivált. Meghívtak minket, és az volt 
a kérés, hogy az Ördöglovas palotására 
illetve egy Rátonyi Róbert-kupléra 
alkossunk két produkciót.”

Nemcsak az erőn, a technikán is 
múlik

A külső szemlélő számára úgy 
tűnik, ez a tevékenység jó fizi-

kumot, kiváló erőnlétet kíván. 
Horváth Gábor azonban azt 
mondja, a legfontosabb a meg-
felelő technika, a mozdulatok 
pontos kivitelezése. Persze azért 
kiderül beszélgetés közben, hogy 
a csoport tagjai egytől egyig spor-
tos alkatok: „A legtöbben úsztak, 
kondiztak, de ilyen jellegű előfelté-
tele sosem volt annak, hogy valaki 
bekerüljön a zászlóforgatók közé. 
Akadt, aki karosszérialakatosból lett 
versenyhajó-építő, de van köztünk 
logisztikai mérnök és egykori légi-
utas-kísérő is. Persze harminc-har-
mincöt fokban, a tűző napon, fél 
órán keresztül azért bírni kell a 
strapát! Ráadásul a mi zászlóink 
nehezebbek is, mint a hagyományos 
olaszok.”

Akár tizenkét méter magasra is 
repítik!

A zászlóforgatás érthető módon 
szabadtéri műfaj, és még csak 
nem is feltétlenül színpadra 
való, inkább tágasabb, nyitot-
tabb tereken látványos. Zárt 
térben kisebb, visszafogottabb 
dinamikájú és ívű dobásokra 
van csak lehetőség. Odakint a 
zászlók akár tíz-tizenkét méter 
magasra is repülnek. „Ritkán 
szereplünk színpadon, és ha szű-
kösnek látjuk a teret, akkor inkább 
kevesebben állunk a közönség 
elé. A magasság mellett ugyanis a 
szélre is nagyon oda kell figyelni, 
nehogy a közönség közé fújja a 
zászlót!”
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Öt tipp a pollenek ellen

A légkondicionálás segíthet

koVács V. orsolya

Miért nem lehet eleget beszélni a pollen- allergi-
áról? Mert rengetegen szenvedünk tőle! A gyötrő 
tünetek mellett pedig szinte képtelenség elfeled-
kezni róla. Néhány dolgot azonban a hétköznapi 
életvitel során is tehetünk azért, hogy enyhítsük a 
panaszainkat.

Az MTI augusztus 13-i értesülései sze-
rint az Országos Közegészségügyi In-
tézet (OKI) másodfokú riasztást adott 
ki a magas pollenkoncentráció miatt, 
mivel a parlagfű komoly tüneteket 
okozhat az allergiásoknak. A napok-
ban a parlagfű pollenkoncentrációja 
várhatóan országszerte a magas illetve 
nagyon magas tartományban alakul.
Íme, öt apróság, amivel – az orvosunk 
által előírt készítmények mellett – pi-
cit komfortosabbá tehetjük a közérze-
tünket.

1. Kerüljük a görögdinnyét!

Bizonyos élelmiszerek felerősíthe-
tik a szénanáthások érzékenységét, 
fokozhatják panaszaikat. Ebben 
élen jár a görögdinnye, ami még 
úgynevezett keresztallergiát is 
okozhat: a szemviszketés, orr-  
folyás, tüsszögés mellett ajak- vagy 
nyelvduzzanat, hasi görcsök is 
előfordulhatnak. Hasonló okok-
ból szintén jobb, ha nem visszük 
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• gyermek kardiológia
• csecsemő- és gyermekgyógyászat
• gyermek gasztroenterológia
• endokrinológia
• ortopédia
• ultrahang diagnosztika
• fül-orr-gégészet
• bőrgyógyászat

Több mint 40 orvos és szakember áll pácienseink rendelkezésére!

• kardiológia
• belgyógyászat
• ultrahang diagnosztika
• gasztroenterológia
• hepatológia
• endokrinológia
• immunológia
• labororvosi tanácsadás
• bőrgyógyáaszat

• érsebészet
• diabetológia
• urológia
• fül-orr-gégészet
• reumatológia
• ortopédia
• idegsebészet
• neurológia
• dietetika

Felnőtt szakrendeléseink:

Gyermek szakrendeléseink:

 Gyermekeink látásának ellenőrzésére nemcsak akkor van 
szükség, ha a családban van szemüveges, vagy valamilyen egyéb 

szemészeti eltérés.
Mindaddig amíg egy kisgyermek nem tud megfelelően 

kommunikálni, a szülő, apró ellenőrző tesztekkel figyelheti meg 
gyermekét. Az hogy milyen biztonsággal mozog és nyúl a 

tárgyakhoz visszajelzés a szemek harmonikus működéséről. A 
szemek váltott takarásával feltűnhet az, ha egyik szem takarását 

következetesen hárítja a gyermek. A gyermekek szemének 
ellenőrzését minél előbb végzik, annál nagyobb eséllyel előzhetők 
meg azok a látásproblémák melyek a kétszemes együttműködés 

zavarát okozhatják. Sokszor nem is sejtik a szülők, hogy a gyermek 
gyengébb iskolai teljesítménye mögött a rossz látás is állhat. A 

statisztika sajnos elég elszomorító, mert az iskolás korú gyerekek 
1/4-ére jellemző valamilyen fokú látásromlás. Gondoljunk például 

arra, hogy a gyermek egyik szeme jó, ezért ő soha nem panaszkodik 
arra, hogy rosszul lát, sőt a legapróbb dolgokat is tökéletesen látja, 
miközben csak az egyik szemét használja. Így a gyengébb szemnél 
kialakulhat a tompalátás, ami 3 éves kor után visszafordíthatatlan 

folyamat. Ez a későbbiekben hátrányt jelenthet az iskolai 
munkában majd a pályaválasztásnál is.    (folytatjuk..)

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 
 www.zalkaoptika.hu

  Gyermek-szemvizsgálat 1.rész

HOYA Kids GYERMEK SZEMÜVEGLENCSÉK  -20% 
KEDVEZMÉNNYEL!*

* Az akció 2018.08.15-től-2018.08.31-ig tart!

túlzásba a sárgadinnyét, a paradi-
csomot és az uborkát.

2. Mossunk gyakran hajat!

Nem elég, hogy a levegőben 
mindenütt ott száll a virágpor, a 

hajunk kiváló terep neki, hogy 
egyéb porszemcsékkel együtt 
megtelepedjen. Jobban tesszük, ha 
minél sűrűbben megszabadulunk 
tőle. Az sem árt, ha ezekben a 
hetekben napközben is többször 
hideg vízzel megmossuk az arcun-

kat, szemünket, ez is csökkentheti 
az irritációt.

3. Használjunk tengervizes orr-
sprayt!

Egyszerű, de nagyszerű! A legkí-
méletesebb módon tisztítja meg az 
orrjáratokat a belélegzett pollentől, 
enyhíti az irritációt, megnyugtatja a 
nyálkahártyát. És nincs korlátozva, 
hogy egy nap hányszor használhat-
juk.

4. Kerüljük a dohányfüstöt!

Ha valamire végképp nincs 
szüksége egy szénanáthásnak, 
az a cigarettafüst. Ingerli a 
légutakat, az orrot és fokozza 
az allergiás panaszokat. Ha 
egyébként dohányzunk, parlag-
fűszezonban legalább próbál-
junk meg valamivel ritkábban 
rágyújtani!

5. Szellőztessünk kevesebbet!
 
Tulajdonképpen szükségmegol-
dás, de próbáljuk minél keveseb-
bet nyitogatni az ablakot, hogy 
ne engedjünk a szobák levegő-
jébe annyi virágport. Aki teheti, 
hasznát veheti a pollenszűrővel 
felszerelt légkondicionálónak. 
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Anyaszerepre készül Lencsés Rita

Lencsés Rita a gyerekektől az idősekig mindenkinek szívesen adja át a tudását

koVács V. orsolya

Lencsés Rita fitoterápiás végzettségű gyógy- 
növényszakértő negyedik éve vezeti a Herbarius 
túrákat a gyógynövényeket megismerni vágyó 
fehérváriak és környékbeliek számára. Idén 
ősszel új szerepben láthatjuk őt viszont: szeptem-
berre várja a kislányát. Így a természetjárás és a 
gyógyítás egy időre háttérbe szorul az életében, 
de már most tervezgeti a visszatérést.
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fitoterápiában az tetszett meg, hogy 
nem egyszerűen a népi gyógyászatra 
hagyatkozik, hanem tudományos ala-
pokra helyezi, hogy melyik gyógynö-
vény hatóanyagai mire alkalmasak, 
és bizonyítja is azt.
Hogy vezetett az utad a Herbarius 
túrákhoz?
Nagy szerencsémre a természet-
gyógyász vizsgámat követően 

találkoztam Krizsány Annával, a 
Szent István Király Múzeum és a 
Patikamúzeum rendezvényszervező-
jével, aki éppen füveskönyv-kiállítást 
szervezett. Az ő ötlete volt, hogy 
vigyük az embereket a természetbe, 
ismertessük meg őket a növény-
világgal. Az azóta eltelt években, 
miközben rendszeresen – tavasz-
tól őszig – vezettem a Herbarius 
túrákat, folyamatosan szerzem az 
újabb és újabb tapasztalatokat arról, 
melyek az ehető növények, hogyan 
különböztessük meg a gyógynövé-
nyeket a gyomnövényektől. Nagyon 
sok van, amik elképesztően hason-
lítanak egymásra! Felismerni és 
megkülönböztetni ezeket nem kis 
feladat: tudni, hogy melyik mérgező, 
melyik ehető. Még most is folya-
matosan tanulok, de már ki merem 
mondani egy-egy növényre, hogy azt 
bátran meg lehet enni. Vagy hogy 
mik azok, amik ehetők, de nem 
gyógynövények. Eleinte félelmetes 
volt számomra ennek a felelőssége. 
Ráadásul ami az egyik embernek jót 
tesz, az nem biztos, hogy a másiknak 
is! Nincs egyértelmű recept. Nagyon 
fontos a személyes terápia a gyógynö-
vények világában. Abban persze nem 
lehet tévedni, hogy megfázásra segít a 
hársfa, a bodza vagy az apróbojtorján. 

De a kakukkfű és a zsálya már nem 
mindenkinek való. A pajzsmirigy-  
túlműködés esetén nem szabad 
kakukkfüvet szedni, alulműködés-
kor pedig zsályát. Várandósoknak 
szintén kerülniük kell az utóbbit. Az 
sem mindegy, milyen gyógyszereket 
szed valaki. Vérnyomásra, cukor-
betegségre szedett gyógyszereknél 
különösen!

Minden korosztályból érkeznek a 
túrákra?
Korosztálytól független az érdeklő-
dés, de az idősek a legkitartóbbak! 
Nagyon szeretek gyerektáborokban 
is részt venni ebben a témában, mert 
azt tapasztalom, hogy majdnem min-
den csoportban, osztályban, jöjjenek 
akár Budapestről vagy vidékről, van 
egy-két gyerek, aki nagyon érdek-
lődik a növények iránt, ismeri is 
őket. Jó látni, hogy nem vesznek ki a 
legifjabb generációban sem ezek az 
értékek!
Ahhoz, hogy személyre szabottan segíts 
az embereknek, a kapcsolatteremtési 
képesség is elengedhetetlen. 
Leginkább a túráimon ismernek meg 
engem az emberek, és igyekszem 
inspirálni is őket, hogy kérdezzenek, 
beszélgessünk minél többet.
Mikorra várod a babát? 
Szeptemberben születik, és kislány 
lesz. Nagy örömmel várjuk, jó idő-
ben és jókor érkezik. Ráadásul most 
már úgy érzem, még hitelesebben 
tudok segíteni azoknak a hölgyeknek 
is, akik babát szeretnének. Akár ab-
ban is, hogy a fogantatáshoz hogyan 
állítsák helyre a hormonrendszer 
egyensúlyát növényekkel. A kis-
mamák is nyitottabbak felém, még 
többen megkeresnek a kérdéseikkel.

A túrázás a Herbariuson kívül is része 
az életednek?
Már gyerekként szokássá vált, a szü-
leimmel minden hétvégén mentünk, 
és igényem is lett rá. Egyetem alatt 
kevesebb időt szántam rá, de utána 
visszatért ez a vágy. Ha van egy kis 
időm, szeretek akár a hétközna-
pokban is kimenni a természetbe, 
megnézni, hogy állnak a növények.

Az otthonodban is megjelenik a termé-
szetközeliség?
Nagyon is. Hiszen bár fehérvári szü-
letésű vagyok, kiköltöztem Velencére 
a szüleim hétvégi házába. Nagyon 
sokat számít, hogy a hátam mögött 
ott az erdő. Ott érzem otthon ma-
gam. Csak gondolok egyet, és kime-
gyek, hogy milyen állapotban vannak 
a növények. Tavasszal mindig lesem 
a bodzát, az akácot, hogy mikor lehet 
már szedni.
Mik a kedvenc gyógynövényeid, amiket 
minden nap használsz?
Az apróbojtoránról ódákat tudok 
zengeni! Első pillantásra egyszerű kis 
növénynek tűnik a zöld kis bogáncsai- 
val, de értékesebb, mint gondolnánk! 
Nemcsak rendkívül élvezetes ízű 
tea készíthető belőle, hanem kiváló 
betegségmegelőzésre: leviszi a gyulla-
dást a szervezetben. Hatóanyagában 
nem erős, nem kell attól tartani, 
hogy allergiás reakciót vált ki. A mi 
tananyagunkban úgy szerepelt, mint 
a zöld antibiotikum. Otthon jelentős 
szárítottgyógynövény-gyűjteményem 
van, és szörpöket, szirupokat is 
előszeretettel fogyasztunk a párom-
mal. A levendulaszörp, a bodza vagy 
az akác nagy rajongói vagyunk. Kül-
sőleg pedig orbáncfűolajjal szeretem 
ápolni a bőrömet.

Már gyerekkorodban is érdekeltek a 
gyógynövények?
Anyukám és a nővérem is gyógy-
szerész, és engem is vonzott ez a 
szakma, hogy segíthessek vele az 
embereken. Gyerekként nagyon 
tetszett, ahogyan készítették a kré-
meket, kenőcsöket, egyéb patika-
szereket. Annyira végül is nem esik 
messze a jelenlegi tevékenységem 
mindettől. De igazából a természet 
szeretete indított el ezen az úton. 
Az egyetem után aktívan elkezdtem 
túrázni, és közben egyre jobban 
érdekelt a kirándulás közben körü-
löttem látott növényvilág. Az egyik 
bükki túravezetőm javaslatára vettem 
részt a miskolci fitoterápiás képzé-
sen. Már akkor közel álltak hozzám 
az alternatív gyógyító technikák.
Saját szervezeteden milyen formában 
tapasztalod a gyógynövények jótékony 
hatását?
A saját tapasztalataim mindig 
sikerélményt jelentettek, sokszor 
beszélek is róluk a túráimon. A 
legjobb élményem a diólevéllel volt. 
Amiről sokszor mondják, hogy nagy 
mértékben és hosszú távon nem tesz 
jót a májnak, és nagyon nem mind-
egy, hogy mikor gyűjtik. Viszont 
látványosan gyorsan segít megszün-
tetni a szemgyulladást, az árpát. A 
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A párbaj
Kastélyok és életek

Fotó 1903-ból. Itt csak sportból párbajoznak.

séllei erzséBet

A férfiember természetének három (vad)hajtása 
van: a becsvágy, a hiúság, és a büszkeség – állítja 
Schopenhauer. Ezek bármelyikének megsértése 
miatt ölni is képes.

A vadászatok, a bálok és a politizálás 
mellett az úri lét része a párbajozás 
szokása volt. A párviadalban a felek 
önként álltak ki egymással szemben, 
és mindegyik a vak történésekre 
bízta magát. A párbaj célja valamely 
sértésért fegyveres elégtételt venni és 
adni. A sértett párbajt vív, hogy elég-
tételt vegyen, a sértő, hogy elégtételt 
adjon. A párbajhős valóságos férfi 
ideál lett, a férficsodálat és irigység 
tárgya. Károlyi Mihály gróf nemcsak 
a legügyesebb kártyakeverő, de több 
sebből vérző, izgága párbajhős is volt. 
Krúdy Gyula író párbajszerepléseitől 
visszhangzott a sajtó. A mezőszent-
györgyi Eötvös Károly ügyvéd és író 
– aki a tiszaeszlári vérvádper győztes 
képviselőjeként antiszemita táma-
dások kereszttüzébe került – már 
megnevezte a segédjeit, hogy Herman 
Ottó sértőn elégtételt vegyen, amikor 
a sértő a rendőrséghez fordult. Ilyen 
esetben többé nincs helye a lovagias 
elintézési módnak.  
A társadalom párbajképesei a becsü-
letük kockáztatása nélkül vehettek 
elégtételt az őket ért sérelmekért. A 
párbajképességnek szigorú szabályai 
voltak. A párbajképesek első sorában 
születési előjogok alapján az arisztok-
rácia és a nemesség állt. Őket követte 
az a társadalmi csoport, mely a maga-
sabb hivatalnoki kart, a hadsereg ne-
mesített tisztjeit, az értelmiségi elitet 
és a klasszikus burzsoáziát foglalta 
magába. E csoporthoz csatlakozott a 
19. század második felétől a magyar-
országi középosztály „úri” rétege. Ők 
szerzett jogon párbajozhattak.  Az „úri 
középosztályhoz” tartoztak a megyei 
és városi hivatalnokok és az az értel-
miségi réteg, mely az 1848. évi válasz-
tójogi törvény alapján a diplomásokat 
foglalta magába. A tisztviselőknek 
és diplomásoknak mintegy negyede 
dzsentrikből állt, akik a nemesi érték-
rendet tekintették követendőnek. A 
párbajképesek régi és új csoportjai a 
párbajképesség szempontjából egyen-
lőnek számítottak.
A nemesi értékrendhez ragaszko-
dó vonulattól különbözött a tőkés 
szellemiségű polgári középosztály, a 
jómódú üzletemberek, német és zsidó 
kereskedők, vállalkozók, nemzetiségi 
burzsoáziából, iparosokból álló réteg, 
a „habarék polgárság”. Párbajképes-
ségüket az alábbi paraméterekkel 
mérték: a családfő számára megfelelő 
iskolai végzettség, megfelelő presz-
tízsű élethivatás, mely kenyérkereső 
foglalkozás nem számít lealacsonyí-
tónak, legalább három szobás lakás, 
háztartási alkalmazott vagy bejáró 
tartása, a gyermek színvonalas tanít-
tatása.   
A hadsereg tisztjei, beleértve a tartalé-
kos tiszteket is, eleve párbajképesek 
voltak. Számukra a becsület védelmé-
nek elmulasztása rangvesztéssel járt 
volna. A tiszti mivolt párbajkényszert 
jelentett. Az állam a katonatisztje-
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inek szolgálatait részben pénzben, 
másrészt címek, rangok, díszek, 
uniformisok, rendjelek formájá-
ban honorálta. A tiszt kiváltságos 
státuszt élvezett, ő volt a katonai 
rend szellemi és erkölcsi erejének 
hordozója. Társadalmon felülinek 
tekintették magukat. A tiszt nemcsak 

szolgálatban, hanem a magánéleté-
ben is fegyverhasználati jogot kapott. 
A kard csak az egyenruhához járt. 
Hogy a sértés bármelyik pillanatban 
megtorolható legyen, célszerű volt, 
ha a tiszt mindig egyenruhában járt, 
karddal az oldalán. Polgári ruhásan a 
tiszt csak pisztolyt hordhatott magá-
nál. A párbajkódex külön fejezetben 
szabályozta a tisztek párbajszabályait. 
A párbaj a tiszt számára a kiváltságos 
és fennkölt életmód szerves része. A 
hosszú békeidőben kifejezetten jól 
is jött, segített levezetni a felfokozott 
szenvedélyeket. Az újságok naponta 
számoltak be a nőügyek, szakmai 
viták, hazafiság által felfűtött politikai 
ütközések gerjesztette, megtorlásra 
indokot adó sértésekről és sértődé-
sekről. A katonatisztek hivatalos 
párbajozási kedvét a világháborúk 
sem tudták kikezdeni. Aki a világ-
háború alatt kardot viselt, annak a 
személyi és állásbecsület megvédése 
terén kötelezettségei voltak. Hogy a 
lovagias magatartás, a tiszti becsü-
let és a civilek – beleértve a nők és 
gyermekek – millióinak hidegvérű 
legyilkolása miként fért meg egymás 
mellett, rejtély.    
A tartalékos tiszti intézmény 1869-
ben, az általános hadkötelezettség 
bevezetésével jött létre és az I. 
világháborút követően is továbbélt 
az utódállamokban, Magyarorszá-
gon „karpaszományos” változatban. 
Tartalékossá az válhatott, aki legalább 
középiskolát végzett, és egyéves ön-
kéntesség után tiszti vizsgát tett. Ettől 

kezdve a tartalékos párbajképesnek 
minősült.  A tiszthelyettes is lehetett 
párbajképes, ha a becsületbíróság 
megvizsgálta körülményeit, és párbaj-
képesnek fogadta el. 
Amennyiben párbajképes állt ki 
párbajképtelen ellen, nem párbaj, 
csak fegyveres elégtétel, másképpen 

„megverekedés” lehetett a minősítés. 
Ők az elégtétel után nem nyújthattak 
egymásnak „baráti jobbot”.
A párbajok körül bíróságok serény-
kedtek. A becsületügyi választott 
bíróságok valamely becsületügyben 
kifogásolt egyén erkölcsi minősítését 
látták el. A párbajbíróságok a pár-
bajsegédek nézetkülönbsége esetén 
segítettek az eligazodásban.
A párbajok a lovagi erények védel-
mezése jegyében zajlottak. A lovagi 
erények alapja a becsület, a hűség, a 
virtus, azaz a vitézség, az aventura, 
azaz a kaland óhajtása, a félelmen 
való könnyed felülemelkedés, azaz 
a bátorság és a kockázat vállalása. 
Erény továbbá a származás, a nők 
iránti tisztelet, az adott szó. A kakas-
kodó férfitársadalomban az erő, az 
erőszak a mindennapi élethez képest 
magasabb szinten érvényesült. Holott 
erénynek számított az elegancia, a jó 
modor is. 
A párbajnak sajátos lélektani moz-
gatói voltak. Minden párharc alapja 
egy vélt vagy valóságos harci helyzet 
létrejötte, a megmérkőzésre való kész-
tetés, a győzni akarás, a viadalban az 
ellenfél fizikai vagy mentális megsem-
misítése. Az idők során a párharcok 
brutalitása enyhült. Az élet-halál 
harc az első vérig tartó szelíd asszóra 
szelídült. A párbajok során a fair-play 
kötelező volt, melyhez az azonos koc-
kázatviselés is hozzá tartozott.
A 19. század utolsó harmada a párbaj-
mánia kora. „Nincs nemzet a világon, 
hol annyi becsületügyet intéznének el 

lovagias úton, mint nálunk, Magyaror-
szágon.” – kérkedik a legnépszerűbb 
párbajkódex írója, Clair Vilmos Emil. 
A becsület megvédésére a párbajt 
tekintették az egyedüli hatékony 
eszköznek. A jog a sérelmek orvoslá-
sára gyengének bizonyult. A párbaj 
szokása évszázadokon keresztül 

fennmaradt úgy, hogy a tiltás, még 
ha tessék-lássék is, ott volt a nyo-
mában. Az 1879-ben életbe lépett 
büntetőkódexben a párbaj (a kihívás 
és a kihívás elfogadása) vétséget 
képezett, és hat hónapig terjedhető 
államfogházzal volt büntethető. Egy 
évet is kaphatott az, aki megvetéssel 
fenyegette a vonakodót, és aki a pár-  
viadal megkezdésére fegyveresen 
kiállt, kivéve, ha időben elállt a 
szándéktól. Az ellenfelét párbajban 
megsebesítőre két évig terjedhető ál-
lamfogház várt, háromévi, ha súlyos, 
gyógyíthatatlan sérülés keletkezett. 
Öt év járt az ellenfél barbár halála 
miatt. Az államfogház volt a legkom-
fortosabb intézmény. A fogoly az éj-
szakát saját zárkában töltötte, nappal 
munkára nem volt fogható, viszont 
kellemes társasági életet élhetett. 
Saját ruhát viselhetett, hölgylátogatót 
fogadhatott (egyszerre csak egyet), 
napi öt liter bort fogyaszthatott, és 
nem kellett börtönkoszton élnie. Akit 
elítéltek, jó eséllyel kérvényezhette a 
büntetés enyhítését vagy elengedését.
A párbajmánia az 1900-as évek elején 
kissé alábbhagyott, a nagy háború 
kirobbanása után pedig kisebb gondja 
is nagyobb volt a férfiaknak. A két 
világháború közötti időszakban a pár-
bajkódex ismét a Biblia után a leggyak-
rabban forgatott olvasmány lett. Clair 
Vilmos Emil kódexének huszonkilenc 
kiadása jelent meg. A matuzsálemi 
korba lépő szerző még megélte, hogy 
az elégtétel vételének eme gyakorlata 
1945-ben végleg véget érjen.



28 2018.08.16.TörTénelem
A  H E T I L A P

FeHérVÁr

Bulvár és valóság
Rigó Jancsi kalandjai 2.

Rigó Jancsi és Clara Ward-Chimay képeslapon

Rigó Jancsi New Yorkban, a Little Hungary-ben
Catherine Hadley és Rigó Jancsi – az El Paso 
Herald 1910. június 18-i száma

asztalos taMás

Rigó Jancsi és szerelme, Clara Ward kapcsolatuk 
ideje alatt hozzávetőlegesen – mint a korabeli 
lapok írják – nyolcmillió dollárt vert el utazás-
ra, fényűzésre, kártyára, szórakozásra. A sok 
pénz is elfogy egyszer, ezért pótolni kellett az 
apadni látszó atyai örökséget. Ezt többfélekép-
pen próbálták megoldani a sajtó szerint.

1897-ben a Budapesti Hírlap számai- 
ban folyamatosan hirdette magát 
Müller A. antiquar-könyvkereskedő 
(Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 11.) 
Nála lehetett megvásárolni Chimay 
hercegnő és Rigó Jancsi fotóját 
képeslapokon. Egy darabot húsz 
krajcárért, száz darabot öt forin-
tért kínált. Vajon mennyiért jutott 
hozzá a fotográfiához?
És folyamatosan peregtek a hírek, 
a Budapesti Hírlap két érdekeset is 
hozott 1897 áprilisában Rigóékról: 
Chimay hercegné Párisban kezdi meg 
mérsékelten művészi pályáját, még 
pedig Rigó Jancsi nélkül. Csütörtökön 
mutatja be magát a párisi közönségnek 
három plasztikus élőképben a Folies 
Bergère színpadán. Egy estére 1500 
frank föllépti díjat kap az orfeumi 
szobor. Ennek a szokatlan mezte-
lenségnek és a furcsa pár viselke-
désének lehetett a következménye 
a következő eset, ha megtörtént: 
Párisban kardpárbaj zajlott a volt 
Chimay hercegnéért. Az egyik ellenfél 
Clemenceau, aki az Echo de Paris-ban 
csípős cikket irt a híres botrányról, a 
másik ellenfél nem Rigó Jancsi, hanem 
Chimay herceg. Clemenceau a jobb 
karján, a herceg a vállán sebesült meg. 
Chimay herczegné öt testvérével 
együtt beperelte az örökségük kezelőjét. 
Avval vádolják a gondnokot, hogy tör-
vénytelen módon kezelte a reá bízott 
vagyont. A panaszosok azonban a pert 
elvesztették. A vesztesek, így Klára 
is, ennek ellenére 60.000 dollár (140 
000 forint) évi járadékot húz az atyai 
örökségből – írta a Magyarország 
1898 februárjában. 
Chimay hercegnő és Rigó Jancsi 
egészen biztosan föllépnek Bécsben 
a jubileumi kiállítás Heidsic pavilon-

Rigó Jancsi él!

Rigó Jancsi levelet írt egy budapesti 
barátjának,
s kijelenti, hogy nincs szándéka 
meghalni.

A hercegasszony prímásától
A múltkor sürgöny érkezett,
Amely napirendet tanácsolt
Egy elmúlt szép regény felett.
A hercegasszony prímásának
Csak kötve hittünk akkor is,
Sejtettük, hogy csak hírre vágyik,
Óh, mert e prímás nagy hamis!

Kairóból jött volt a sürgöny,
Megvallom, engem meghatott...
Mit csinál szegény Klára asszony,
Ha már a balkéz-férj halott?...
Ki fogja most már vigasztalni
A hercegasszonyt? Mily titok!
Ámbár lehet, hogy ma vagy holnap
A cáfolat is jönni fog!...

S a hercegasszony prímásától
Megjött a sejtett cáfolat:
Nem evett ő tán bolond gombát,
Hogy itt hagyja a csókokat!...
A hercegasszony prímásával
Nem történt hát meg e blamázs,
Pedig olyan kiváncsi voltam:
Mi lesz, ki lesz a folytatás?...

jában. Rigó Jancsi cigányzenekart 
fog dirigálni, Chimay hercegnő pedig 
plasztikus pózokkal gyönyörködteti 
majd a bécsieket. 
A Neues Wiener Tagblatt egy magya-
rul tudó munkatársa meglátogatta Rigó 
Jancsit. A riporter kérdésére Rigó 
ezt válaszolta: Kedves barátom, négy 
év óta nem volt hegedű az én kezem-
ben. ... Én csak magánzó vagyok és 
élvezem az életemet. Aztán elmondta 
még, hogy Bécsból Zürikbe utaznak, 
s hogy egyúttal földrajzi ismereteit 
is elárulja, mindjárt hozzátette némi 
nyomatékkal, abba a Zürikbe, amely 
Svájcban van. A cikk a Pesti Napló-
ban 1898 júliusában jelent meg. 
Több lap mellett a Magyarország is 
beszámolt 1899. június 7-i számá-
ban Rigó Jancsi haláláról. Bécsbe 
táviratozták Kairóból, hogy Rigó 
Jancsi tegnap Cairoban pestisben meg-
halt. A hír természetesen kacsa volt, 
de a nagy porverést még Ady Endre 
is igyekezett csillapítani, gúnyt sem 
nélkülöző, kötetekbe nem sorolt 
versével:

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor 
halálhírét keltették. Talán már a 
harmadik asszonyával élt, amikor 
lábra kapott a sajtóban az új hír. A 
tengeren túlról, Rigó Jancsinak, a híres 
cigányprímásnak halála hírét hozta a 
távíró. Zombori Pege Károly cigány-  
prímás kapta volna állítólag a 
táviratot, amely szerint Rigó Jancsi 
Newyorkban a Charité-kórházban 
meghalt. Tudósítónk arról értesült, 
hogy egy esti lap fenti híre valótlan, 
ugyanis Pege Károlyhoz semmiféle 
távirat nem érkezett s a hír csak ko-
holmány – cáfolt a Népszava 1906. 
május 24-i számában. 

A Magyar Nemzet ugyanezen a 
napon így tudta: Rigó Jancsi 19-én 
délután a Hospital-Barmherzigben 
tüdőgyulladásban meghalt. Semmi alá-
írás, csak egy magánosán álló kereszt 
jelzi a nagy szomorúságot és gyászt. 
Ady Endre erre a hírre már nem írt 
verset. 
Rigó Jancsi élt és virult, nem úgy, 
mint édesapja, akinek haláláról 
a következőképpen tudósított a 
Budapesti Hírlap 1905. november 
19-én: A fejérvármegyei Pákozdon, 
mint nekünk jelentik, meghalt a minap 
idősb Rigó János. A szabadságharc-
ban az ő bandájának muzsikájára 
vonult a magyar hadsereg Pákozdnál 
a horvátok ellen. Rigó Jancsi, aki most 
Hamburgban játszik, koszorút küldött 
apja koporsójára. 
Clara Ward időközben kiábrándult 
Rigó Jancsiból, és elváltak. Így írt 
erről a Budapesti Hírlap 1904-ben, 
Szent István ünnepén: Chimay 
hercegné elhagyta régi kedvesét, s egy 
olasz vasúti alkalmazotthoz szegődött. 
Most azt táviratozzák nekünk London-
ból, hogy Ward Klára az ottani anya-
könyvi hivatalban házasságot kötött új 
kedvesével, Riccardo Vilmossal. Rigó 
Jancsi a szépasszonytól hatszáz font 
sterling végkielégítést kapott és ezzel 
szemben nyilatkozatot adott, hogy tőle 
semmi követelni valója nincs. 
A Pesti Napló 1905. július 26-án 
a következő hírt tette közzé: Rigó 
Jancsi, aki most Ős-Budavárában 
játszik a közönség óriási érdeklődése 
mellett, Amerikába indul. Egy élelmes 
impresszárió szerződtette egy amerikai 
körútra 500 dollár napi tiszteletdíj mel-
lett. Chimay hercegnő most már csak 
kedves emlék rá nézve s nem is maradt 
egyebe tőle, mint a karjába tetovírozott 
arcképe, ami ezer fontjába került a sze-
relmes hercegnőnek. Rigó Jancsi csak 
pezsgőzés közben szokta megmutatni a 
jő ismerőseinek.
Ex-Rigóné valóban 1904-ben ment 
feleségül Giuseppe Ricciardohoz, 
akit a források említenek varie-
té- művésznek, vasúti pincérnek, 
utazási ügynöknek is, de nem Lon-
donban, hanem Tortonában volt az 
esemény. Ez a kaland 1910-ben ért 

véget. A korosodó, könnyed életű, 
a magyar sajtóban több helyütt 
kokottnak tartott hölgy utolsó 
párja, egy fiatalabb macsó, Albano 
Casstellato volt, aki a Vezúvnál dol-
gozott, mint vasútállomás-üzemel-
tető. Vele élte le élete utolsó éveit a 
detroiti milliomos lánya. 
Több újság mellett a Népszava 
1917. január 9-én hozta a hírt halá-
láról: Amsterdamból táviratozzák: A 
„Daily Mail” közli, hogy Ward Klára, 
az egykori Chimay hercegné, Rigó 
Jancsi egykori neje váratlanul meghalt. 
Clara 1916. december 9-én halt meg 
Padovában.
Rigó Jancsi nem maradt sokáig 
egyedül, mert elcsábította Caspar 
Emerson hírlapi rajzoló feleségét, 
Catherine Emersont, akivel élete 
hátralévő részét töltötte. Catherine 
Hadley a Yale Egyetem profesz-
szorának volt a lánya, egyben 
unokatestvére Clara Wardnak, 
Rigó előző feleségének. Történe-
tüket a Pesti Napló 1934. október 
4-én, a már megözvegyült Cat-
herine halálakor hosszú cikkben 
mutatta be: A Second Avenue-n, a 
magyar negyedben működött a Cafe 
Royal. Mrs. Rigó itt találkozott Rigó 
Jancsival az éjszakai órákban, amikor 
Rigó befejezte muzsikáját a Little 
Hungary nevű éjjeli mulatóban. A 
kávéház vendégei sokat mosolyogtak 
a Rigó-házaspár gyöngédségén, amit 
a nyilvánosság előtt sem titkoltak. 
Rigóné úgy kezelte híres urát, mintha 
elkényeztetett gyerek volna. Há-
rom híres és gazdag ember felesége 
volt Katherine Hadley. Először egy 
dúsgazdag filadelfiai bankárhoz, 
Casper E. Emersonhoz ment feleségül 
és nagy szerepet játszott a filadelfiai 
társaság életében. Ekkor ismerkedett 
meg Rigó Jancsival, aki unokanővére, 
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A Little Hungary 1910-ben

„A Rigó-story” – a Daily Independent 1925. július 5-i cikke

Clara Ward férje volt. Mrs. Emerson 
beleszeretett Rigóba s mert a hercegné 
már úgyis megunta Rigót, a válásuk 
után feleségül ment hozzá. Rigó halála 
után az asszony Edward Gordonhoz, 
Florida helyettes kormányzójához 
ment feleségül. Gordonnak gyönyörű 
kastélya volt Floridában, s Rigóné, 
aki Rigó mellett az utolsó években 
már szűkös körülmények között élt, 
újra az előkelő társaság központjába 
került. Gordon váratlanul meghalt, 
s csak akkor derült ki, hogy a férj 
adóssága több volt, mint a vagyona. 
Az özvegyasszonynak egy vagyona 
maradt, Rigó Jancsi hegedűje, amiről a 
halála után derült ki, hogy a nagy ér-
téknek tartott hangszer bizony semmit 
sem ér. Sophie Tucker, Mae West és 
Fanny Brux színésznők adták össze a 
temetési költségeket. Rigó János mellé 
temették.
Catherine és Jancsi közös életében 
is, ha nem is annyira, mint ko-
rábban, de hangosan zajlottak az 
események, azonban életük több 
szakasza fekete foltként nehezíti a 
múltat rekonstruálni szándékozók 
esélyét. 
1905. február 14-én, Valentin 
napján egy kivételes és megismé-
telhetetlen csoda esett meg New 
York városában, Max Schwartz 
étteremtulajdonos East Side-i, 
Houston Street 257. alatti Little 
Hungary nevű éttermében: híres 
vendége volt az étteremnek, még-
hozzá Theodor Roosevelt, az 1901 
és 1909 közötti amerikai elnök. 
Abban az időben Rigó Jancsi 
hegedült az étteremben, s elját-

szotta az elnöknek Liszt Ferenctől 
a II. Magyar rapszódiát – írja Csíki 
Sándor szakíró.
Majd azzal a szenzációs hírrel állt 
elő a Népszava 1908. november 
elején, hogy Rigó Jancsit letartóz-
tatták: Newyorkból azt a hírt jelentik, 
hogy a rendőrség letartóztatta Rigó Já-
nost, valamint a cigányprímás mostani 
feleségét is. A Rigó-házaspárt azzal vá-
dolják, hogy részük volt a Shibley-ne-
vű ügyvéd felesége meggyilkolásában. 
A további nyomozások kiderítették, 
hogy a férj a gyilkos, de azt is, hogy 
Shibley ügyvéd intim barátságban 
volt Rigó Jancsi feleségével és ez intim 
viszony kapcsán a rendőrség most 
Rigóra és feleségére is gyanakszik. Az 
ügyvéd, miután megmérgezte a 
feleségét, öngyilkos lett. 
A Budapesti Hírlap 1910 szilvesz-
terén megjelenő számában ezt 
olvashatjuk: Rigó Jancsi cigány-  
prímás, mint Székesfehérvárról jelen-
tik nekünk, hazajött Magyarországra 
és a karácsonyi ünnepekre ellátogatott 
az anyjához Pákozdra. Magával hozta 
fiatal, szép és milliomos feleségét, 
Hadley Katalint, akit négy évvel ez-
előtt vett feleségül, nem sokkal azután, 
hogy Chimay hercegné a faképnél 
hagyta. Newyorkban járva ismerke-
dett meg a mostani feleségével, aki 
különben Chimay hercegné unokahú-
ga, Hadley híres filadelfiai sebész-pro-
fesszor lánya. Csütörtökig időztek 
Rigóék Pákozdon s tegnap Budapestre 
utaztak néhány napra, Budapestről 
Berlinbe mennek, ahol Rigó Jancsi egy 
kávéházban fog játszani, mint mondja, 
becsületet szerezzen a hegedűjének. 

Talán ezt a hírt erősíti meg Az Est, 
1915. október 16-án: Rigó Jancsi 
neve felbukkant a feledés homályá-
ból. Sok év óta nem érkezett hír a 
szép Rigóról és most azt írják róla a 
berlini újságok, hogy belépett a német 
hadseregbe mint muzsikus és a minap 
bevonult egy német ezred katonazene-
karával Niederschönhausenbe, mint 
a katonabanda első hegedűse. Rigó 
Jancsiról azt írják a berlini lapok, hogy 
magyar származású, de már régóta 
naturalizált német.
Rigó Jancsi hegedűje is témája volt 
a korabeli sajtónak: Egy Paganini- 
hegedű változatos pályafutása ért 
most Newyorkban újabb állomáshoz. 
Arról a Paganini-hegedűről van szó, 
amelyet valamikor II. Lipót belga 
király Ward Klárának, a későbbi 
Chimay hercegnőnek ajándékozott, 
aki aztán Rigó Jancsi cigányprímás 
felesége lett. Rigó Jancsi holmija most 
árverés alá került Newyorkban s 
egyebek között elárverezték a hegedűt 
is. Egy ismeretlen ember vette meg 
– tudósított a Pesti Napló 1921 
májusában.
Az Est máshogy ismeri a hegedű 
történetét. Két évvel a Pesti Napló 
cikkét követően, 1923. április 
25-én így kommentálták a hírt: Az 
amerikai Szabadság ma ideérkezett 
számában olvassuk, hogy Rigó Jancsi 
cigányprímás, a minap Newyorkban 
elveszítette Stradivárius hegedűjét. A 
hegedűt a hercegnőtől kapta annakide-
jén és állítólag megért 10.000 dollárt. 
Rigó Jancsi a minap Newyork egyik 
magyar helyiségében mulatott bará-
taival és reggel négy órakor egy taxin 
ment a földalatti vasúthoz és hegedű-
jét is magával vitte. Amikor kiszállott 
a kocsiból, hegedűjéről megfeledkezett 
és csak később jutott eszébe, hogy hol 
hagyta. Az autó számát nem tudta 
megmondani, mindössze csak annyit 
tudott, hogy George-nak hívják a 
sofőrt. 
Rigó Jancsi életének utolsó másfél 
évtizedéről nem tudunk sokat. 
Halálának híre azonban egy kicsit 

visszahozta őt a hírlapirodalomba. 
A Reading Eagle című lap 1927. 
február 4-i számában tudatta, hogy 
„Count Rigo” január 13-a óta kór-
házban feküdt majd elhalálozott. 
Az Est 1927. március 11-én így 
számolt be a temetésről: Magyar 
cigánytemetésről ír a Newyork Times. 
A híres magyar cigányprímást a 
Broadway és a 66. utca sarkán lévő 
kápolnából temették. A gyászszer-

tartás utón Rigó Jancsi régi barátai 
néhány magyar nótát játszottak el. 
Utána egy Rédey Miklós nevű cigány-
zenész elénekelt egy magyar gyászdalt, 
amelyet Zsiga Béla cimbalmos kísért. 
Körülbelül kétszázan jelentek meg a 
temetésen. A Newyorkban élő magyar 
cigányzenészek mind ott voltak, eljött 
a varieté színészek szövetségének 
titkára és több előkelő amerikai úr és 
hölgy. 
A Friss Újság hasonló összefogla-
lóját így zárta a temetés kapcsán 
február 17-én: Az amerikai lapok úgy 
írnak Rigó Jancsiról, hogy a cigányok 
hercege volt. 
Hírek halálát követően is 
meg-megjelentek Rigóról. A Friss 
Újság 1927. február 9-i számában 
beszámolt arról, hogy filmet fog-
nak készíteni Rigó Jancsiról: Rigó 
Jancsit, aki most halt meg 65 éves 
korában Amerikában, ma különösen 
sokat emlegetik Kaposváron, ahonnan 
annakidején elindult a nagyvilágba. 
A kaposváriak fantáziáját mindig 
élénken foglalkoztatta a regényes 
sorsú Rigó Jancsi, akinek kalandos 
életéről Egly Ernő kaposvári hírlapíró 
legutóbb nagy látványos filmregényt 
is írt s a darab kéziratát Fedák Sári 
vitte ki Holywoodba, megfilmesítés-
re. Most, hogy szegény Rigó Jancsit 
halála révén megint szárnyára vette 
a sajtó, talán Amerika is jobban fog 
érdeklődni a magyar filmregény iránt. 
Az Esti Kurír 1927. február elején, 
majd augusztus közepén számolt 
be Rigó Jancsi emlékének tovább- 
éléséről: A legendás hírű Rigó Jancsi 
cigányprímás még alig hunyta le 
szemét, máris akadt librettista, aki 
élettörténetét operett céljaira lefoglalta 
magának. Az új operett címe: Rigó 
Jancsi hegedűje, írta Siliga Ferenc. A 
művet a Kispesti Színházban mu-
tatták be: A fordulatos meséjű, élénk 
és ötletes muzsikájú operettnek nagy 
sikere volt. A főszerepben Sípos Nelly 
kapott sok tapsot, mellette Sugár Lász-
ló, Ajtay Lili és Pilis Piroska fáradoz-
tak eredményesen a siker érdekében. 

Rigó Jancsi és Clara Ward szerel-
mi történetből 1959-ben francia- 
magyar film készült Fekete szem 
éjszakája címmel. Több telepü-
lésen ápolják az emlékét, s még 
egy angol rockbanda is fölvette a 
nevét. 
Rigó Jancsi (1858-1927) a Kensico 
temetőben (Westchester County, 
New York) nyugszik, New Yorktól 
északra, sírja ma is megtalálható.
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Kovács István a svéd védők gyűrűjében

A Vidi sikereihez mindig kell egy jó Nikolics!

Ha kellett, Lazovics is besegített a védekezésben

Tovább álmodtak
soMos péter

A MOL Vidi kedden, a Bajnokok Ligája harmadik 
selejtezőkörében is bravúrt vitt véghez, a 
Malmőt kiejtve egy újabb esélyesebb ellenfelet 
búcsúztattak. A továbbjutással az Európa-ligás 
részvétel már biztos, de a BL-rájátszásban még 
folytatódhat a sikersorozat.

Hat év után jutott ismét európai 
kupa főtáblájára magyar csapat, 
és ahogy 2012-ben, úgy most is 
a Vidi vívta ki a csoportkörös 
szereplést. A kérdés már csak 
az, hogy melyik sorozatban. A 
fehérváriak kedd este 0-0-s dön-
tetlent játszottak a Malmővel a 
Pancho Arénában, és az idegen-
ben elért 1-1 után ez elég is volt a 
továbbjutáshoz. Persze volt miért 
izgulnunk a kilencvenhat perc 
során, hiszen egyetlen svéd gól 
véget vethetett volna a BL-álmok-
nak, de a Vidi ismét rendkívül 
szervezetten, stabil védekezésre 
alapozva futballozott, ez pedig 
meghozta gyümölcsét: a harma-
dik selejtezőkört is sikerrel vette 
a csapat. 
A meccs nem a nagy helyzetekről 
vagy a látványos megoldásokról 
szólt. Hiába birtokolta többet a 
labdát a Malmö, nem tudott el-
lenfele fölé kerekedni. Ráadásul 
a gólhoz is a Vidi járt közelebb, 
hiszen a második félidő derekán 
Danko Lazovics tizenegyest hibá-
zott. De ez is belefért a hazaiak-
nak: hatalmasat küzdve kihúzták 
kapott gól nélkül a találkozót. 
Marko Nikolics gárdája ezzel a 
Bajnokok Ligája selejtezőjének 
rájátszásába jutott, ahol az eddi-
gieknél is nagyobb név, a Celticet 
meglepetésre kiejtő AEK Athén 
vár a fehérváriakra. A görögök 
ellen sem a Vidi indul esélyeként, 
de ezt a szerepet lassan már meg-
szokja a csapat, hiszen ugyanez a 
helyzet állt fenn mind a Ludogo-
rec, mind a Malmö ellen. 
A jobbhátvéd Fiola Attila bi-
zakodva várja a folytatást: „A 
Dudelange elleni meccs után sokan 
legyintettek ránk, hogy milyen 
focit játszunk, örüljünk, hogy 
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továbbjutottunk... És tessék, most 
az EL-csoportkörben már biztosan 
ott vagyunk. Voltak lehetőségeink, 
amikből többet is kihozhattunk 
volna, de így is dicséret illeti a csa-
patot, hiszen teljesítettük a felada-
tot. Várjuk a következő mérkőzést! 
Az Athén ellen sem mi leszünk az 
esélyesek, de a két meccsen bármi 
megtörténhet. Ahogy az edző is 
mondta, merjünk nagyot álmodni, 
aztán meglátjuk, hogy mi lesz!”
Egy esetleges kiesést követően 
automatikusan az Európa-liga 
főtábláján folytatná a Vidi, de a 
piros-kékek nem erre készülnek. 
A klub sportigazgatója, Kovács 
Zoltán is hangsúlyozta, hogy még 
nincs vége a történetnek, tovább-
ra is csak a BL-ben gondolkodik. 
Nem is számolgatta, hogy mikor 
hova esne ki a Vidi, és az utolsó 
körben is a továbbjutás a cél. 
Arra is kitért, hogy a selejtezős 
rendszer átszervezése ellenére 
– amely még inkább megnehe-

zítette a kis csapatok helyzetét 
a kupaporondon – az elejétől 
kezdve töretlenül hittek benne 

Marko Nikolics vezetőedzővel, 
hogy sikerrel vehetik az akadá-
lyokat a csoportkörig. „Remél-
jük, következő ellenfelünket is így 
felkészíti valaki belőlünk!” – fűzte 
hozzá Kovács, odaszúrva ezzel 
Thomas Dollnak, a Ferencváros 
trénerének, aki állítólag mindent 
elmondott a Vidiről a Malmőt 
irányító Uwe Röslernek a párhar-
cot megelőzően. 
A fehérváriak csapatkapitánya, 
Juhász Roland is elégedetten 
értékelt: „Ugyanolyan szervezetten 
játszottunk, mint a Ludogorec ellen, 
ebből nem engedtünk. Ennek is kö-
szönhető, hogy egy újabb körön va-
gyunk túl. Persze minden sikernek 
örül az ember, de most nincs sok idő 
ünnepelni, hiszen a hétvégén újabb 
fontos feladat vár ránk, a bajnok-
ságban is el kell kezdenünk gyűjteni 
a pontokat!”
A kétfrontos terhelés jelei 
egyértelműen megmutatkoztak a 

csapaton múlt pénteken a Debre-
cen elleni, 1-1-gyel zárult bajnoki 
alkalmával. A kevés rotációs 

lehetőség miatt sokan vannak, 
akik mindkét sorozatban pályá-
ra léptek, így mindenképpen 
szükség lenne a keret bővítésé-
re. Erről is beszélt a mérkőzést 
követő sajtótájékoztatón Marko 
Nikolics vezetőedző, hozzátéve, 
hogy a csoportkörös szerepléssel 
könnyebb lehet idecsábítani új 
játékosokat, legyen szó külföldi 
vagy magyar futballistáról. Azt 
is reméli, hogy a Stefan Scsepo-
viccsal kapcsolatos problémákat 
sikerül rendezni, és a csatár 
visszatér a csapathoz. 
A MOL Vidi a hétvégén bajnoki 
rangadót vív a még száz szá-
zalékos Honvéd otthonában, a 
találkozó szombaton 19.30-kor 
kezdődik. Az athéniak elleni 
párharc első felvonását augusz-
tus 22-én, szerdán rendezik, a 
pályaválasztó Vidi ezúttal már a 
Groupama Arénában fogadja az 
AEK-et.
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Dévay Márk az egyéni hetedik hely mellé a vegyesváltóval egy negyedik helyet is begyűjtött a 
glasgow-i Európa-bajnokságon

Hetedik hely az Eb-ről
kaiser taMás

Remek időszakot tudhat maga mögött 
Dévay Márk, az Alba Triatlon SE verseny-
zője: néhány hete a sprint Európa-bajnok-
ságon lett tizenegyedik, majd a legutóbbi 
hétvégén az olimpiai távú (ezerötszáz 
méter úszás, negyven kilométer kerék-
pározás, tíz kilométer futás) Európa-baj-
nokságon ért be az igen előkelő hetedik 
helyen, mely a második legjobb felnőtt 
férfi eredmény Eb-n.

„Ezúttal úgy voltam vele, hogy nem 
küzdök úszásban Richard Vargá-
val az első helyért, inkább beállok 
a sorba, és meghúzom magam a 
harmadik-negyedik helyen, hogy 
spóroljak az erőmmel a másik két 
számra.” – mesélte már itthon 
Dévay Márk. – „A kerékpározás 
során nagyon jó kilencfős boly jött 
össze. A kétszeres olimpiai bajnok 
Alistair Brownlee próbált agresz-
szívabban irányítani, de enélkül is 
mindenki tette a dolgát. A futás ele-
jén az élmezőny nagyon megindult 
az első egy-két kilométeren, én pedig 
ebbe nem akartam beleállni, mégis- 
csak tíz kilométerről beszélünk. 
Volt egy négyfős csoport, akikkel a 
hatodik-kilencedik helyért ment a 
verseny, nekem végül a hetediket 
sikerült megszereznem. Elégedett 
vagyok, rendben volt ez így!”
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Edzésbe állt az Alba, hamarosan érkeznek a légiósok

Az előző szezonban sokszor szárnyaltak a légiósok, reméljük az újak is legalább olyan sikeresek 
lesznek, mint Trevis Simpsonék!

néMeth krisztián

Múlt héten elsősorban a fiatalokkal, hétfőtől 
pedig már az első csapat tagjaival végzi a 
felkészülést az Alba Fehérvár. Az új légiósok 
várhatóan jövő héten csatlakoznak a bajnoki 
bronzérmes kosárcsapathoz. 

Eddig négy légiós, hagyományosan 
ismét amerikaiak érkezését jelen-
tette be az Alba. 
Kedden Jordan Heath szerződte-
tését hozták nyilvánosságra a Gáz 
utcában. A huszonhét éves, 208 
centiméterre nőtt rutinos center 
Belgiumból érkezik, ahol a Wille- 
broek, a Charleroi, legutóbb pedig 
a Limburg játékosa volt. Szerepelt 
az Európa-kupában és volt svájci 
bajnok a BBC Mothey csapatával. 
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AUGUSZTUS 21.-25.

RÖPLABDA, TEQBALL,
STREETBALL, 
KERÉKPÁRVERSENY, 
FUTÓVERSENY, 
SÁRKÁNYHAJÓZÁS,
GYERMEK PROGRAMOK

Fehérvári Sport Nagyhét    @: sportnagyhet@gmail.hu

HELYSZÍN: BREGYÓ ÉS CSÓNAKÁZÓ TÓ

TriaThlon sprinT

EuropEan Cup
SZÉKESFEHÉRVÁR 2018
ETu

A RENDEZVENY A SPRINT TRIATLON 
EURÓPA KUPA FUTAMAIVAL ZÁRUL.

Játékát Dzunics Braniszlav vezető-
edző Lóránt Péteréhez hasonlította. 
A korábban szerződtetett Jacobi 
Boykins, Rodney Bullock és Kyron 
Cartwright újoncként szerepel 
Európában.
A sajtó megszellőztette Tóth Péter 
visszatérését. Meglehet, hogy a hát-
véd valóban rövidre fogja kaposvári 
kitérőjét. Az viszont már korábban 
kiderült, hogy Keller Ákos távozik: 
a hírek szerint a francia élvonalban, 
a Pau-Lacq-Orthez csapatában 
pattogtat majd. 
Az Alba Fehérvár jövő szombaton 
a Veszprém otthonában játssza első 
felkészülési mérkőzését, majd töb-
bek között a Kecskeméttel, a Rév- 
komárommal és a Nagyváraddal is 
összecsap.

Márk édesapja, Dévay Lász-
ló, aki egyben Márk edzője 
is, szintén elégedett a Glas-
gow-ban látottakkal, de mint 
mondja, az a bizonyos gyü-
mölcs még nem érett be, az 
érési folyamat közben járnak: 
„Ez egy állomás volt a számunkra. 
Jó visszajelzés volt, hogy remekül 
haladunk a munkával. Apaként 
féltem őt, hiszen láthattuk, hogy 
milyen pálya volt és milyen boly, 
edzőként pedig az a fontos, hogy 
a lehető legjobb eredményt érje 
el. Elégedett vagyok, főleg, hogy 
a verseny előtti napon náthásan 
ébredt, de teával, mézzel, fokhagy-
mával – jó magyaros módszerrel 
– kikezeltük.”
Az élet nem áll meg, Dévay 
Márk a hétvégén Svájcban sze-
repel világkupa-versenyen, majd 
augusztus 25-én rajthoz áll hazai 
pályán, az első székesfehérvári 
Európa-kupán. A fókusz azon-
ban a szeptemberi, ausztráliai 
világbajnokságon van. Dévay 
Márk célja, hogy ott lehessen a 
2020-as tokiói olimpián, ehhez 
pedig az elmúlt pár hét eredmé-
nyei jó alapul szolgálnak. A kva-
lifikációs időszak a nyár elején 
elindult, a következő szűk két 
esztendő feladatai tehát adottak 
a fehérvári sportoló számára.
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00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 A rádió látványstúdiója 
a székesfehérvári 
belvárosból 
szolgáltatja műsorát

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor. Vendég: 
Antal Vali

14.10 Nyelvstúdió
15:00  Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

16.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18.10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19.10 Áldás, békesség! 
– református 
magazinműsor

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

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

 A rádió látványstúdiója 

a Királyi Napok 2018 

rendezvénysorozat 

idejére kitelepül 

a belvárosba, a 

műsorszolgáltatás 

központi témája a 

történelmi főváros 

aktuális kulturális 

kínálata.

08.10 Műsorvezető: Cseke 

András.  Hírszerkesztő: 

Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. Vendég: 

Kalmár Ádám

19:10 Tour The Hongrie – 

kerékpáros műsor

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

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

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 A család – Megismerni 
egymást és önmagad. 
Vendég: Pap Csilla, 
Tornyai Gábor

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

           Tudósítások Velence 
város születésnapi 
eseményeiről

16:15 Hangulatjelentés az 
Öreghegyi Mulatságról 

17:05 A műsorvezető Sasvári 
Csilla és Mits Márton

17:10 II. András uralkodása. 
Vendég: Dr. 
Szabados György   

20.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból
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00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

 A rádió látványstúdiója 

a Királyi Napok 2018 

rendezvénysorozat 

idejére kitelepül 

a belvárosba, a 

műsorszolgáltatás 

központi témája a 

történelmi főváros 

aktuális kulturális 

kínálata.

08.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán.  Hírszerkesztő: 

Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

14:00 Hírszerkesztő: Bóna Éva

18:00 A Látványstúdióból 

folytatódik a Vörösmarty 

Rádió Ünnepi műsora

 Műsorvezető: 

Palkó Zsuzsa

22:00 Koktél válogatás 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

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

 A rádió látványstúdiója 
a székesfehérvári 
belvárosból 
szolgáltatja műsorát

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00  Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

 A rádió látványstúdiója 
a székesfehérvári 
belvárosból 
szolgáltatja műsorát

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

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

Szerkesztő: 
Germán Márton

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

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

Szerkesztő: 
Germán Márton

19:10  Beszéljünk róla
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

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

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 A rádió látványstúdiója 
a székesfehérvári 
belvárosból 
szolgáltatja műsorát

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40  Kresz percek. Vendég: 

Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

16:10  Utazási magazin. 
Vendég: Grósz Pálma

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása
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00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

10:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Danka	Attila

11:20 Székesfehérvári Királyi 

Napok – Belvárosi forgatag 

– összefoglaló ismétlése 

11:45 Paletta magazin – ismétlés

12:15	 Folkjam	–	összefoglaló	

ismétlése 

12:40 Híradó – ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés

13:45 Szent István-év 1938 

14:05	 Bölcső	–	Szent	

István-ünnepek

14:50 Bazilika 250 – ismétlés 

15:15	 VI.	Fricsay	Richárd	

Katonazenekari 

Fesztivál – ismétlés 

16:25 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 

18:30 Koronázási Ünnepi Játékok 

– összefoglaló ismétlése 

19:00 Híradó

19:20	 A	szomszéd	vár

19:50	 Könnyűzenei	koncertek	

a Zichy színpadon 

– összefoglaló

20:15	 A	XXIII.	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál 

zárógálája	–	ismétlés	

22:15 Híradó – ismétlés 

22:35 Képes hírek  – benne egész 

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

10:15 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Danka	Attila

10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15	 Rock’n	Roll	Táncház	–	

összefoglaló ismétlése 
11:40 Turisztikai magazin 

– ismétlés 
12:10	 Folkjam	–	összefoglaló	

ismétlése
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 A	XXIII.	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál 
nyitógálája	–	ismétlés

15:40 Honvéd7 – ismétlés
16:00	 XXIII.	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál záró 
gálája	–	ismétlés

18:00	 Könnyűzenei	koncertek	
a Zichy színpadon – 
összefoglaló ismétlése 

18:30	 A	Székesfehérvári	Királyi	
Napok ünnepélyes 
megnyitója	–	ismétlés

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Öreghegyi mulatság 

– összefoglaló
20:15	 VI.	Fricsay	Richárd	

Katonazenekari 
Fesztivál – ismétlés 

21:25	 Dalmát	vizeken
22:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
11:30	 A	Székesfehérvári	Királyi	

Napok ünnepélyes 
megnyitója	–	ismétlés	

12:10 Rock’n	Roll Táncház – 
összefoglaló ismétlése

12:40 Belvárosi forgatag – 
összefoglaló ismétlése 

13:10 Bazilika 250
13:35	 Bölcső	–	Szent	

István-ünnepek
14:30	 Koronázási	szertartásjáték	

2013 – István 
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

televízió archívumából
16:30 Koronázási Ünnepi 

Játékok – összefoglaló 
17:00 Köztér – ismétlés
17:30 Egy este New Yorkban 

és	Szabó	Balázs	Bandája	
– összefoglaló 

18:00	 Népművészeti	Fesztivál	
– összefoglaló 

18:30 Ünnepi Híradó
19:00	 „Táncra	Magyar”	–	Az	Alba	

Regia	Táncegyesület,	a	
Vajdasági	Cirkalom,	Miskolc	
és	Salgótarján	közös	műsora

21:00	 Ünnepi	közgyűlés	
22:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor az Ünnepi 
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor az 

Ünnepi Híradó ismétlése

11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából 

11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor az Ünnepi 

Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése 

16:00	 A	XXIII.	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál	nyitógálája

18:00 Hírek

18:05 Öreghegyi mulatság 

– összefoglaló

18:35 Egy este New Yorkban 

és	Szabó	Balázs	Bandája	

– összefoglaló

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Paletta magazin és Hírek

20:15 Musica Sacra 2018 

–	Rossini:	Petite	

messe solennelle

	 Közreműködnek:	Sarah	

Tisba	–	szoprán,	Chiara	

Tirotta	–	mezzoszoprán,	

Luciano	Ganci	–	tenor,	

Filippo	Polinelli	–	bariton,	

vezényel: Ács János

22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Egy este New Yorkban és 
Szabó	Balázs	Bandája	–	
összefoglaló ismétlése 

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05	 Népművészeti	Fesztivál	

– összefoglaló
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 A	XXIII.	Nemzetközi	
Néptáncfesztivál	zárógálája

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Népművészeti	Fesztivál	–	
összefoglaló ismétlése 

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05	 Könnyűzenei	koncert	a	Zichy	

színpadon	–	Magna	Cum	
Laude	és	Anna	And	The	
Barbies – vendég: Kiss Tibi

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok	városa	és	Hírek

20:15	 VIII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	–	
Misztrál-est.	Közreműködik:	
Heinczinger	Mika,	Török	
Máté	és	Nacsinák	Gergely

21:10	 VI.	Fricsay	Richárd	
Katonazenekari 
Fesztivál – ismétlés 

22:20 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05  Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Könnyűzenei	koncert	a	
Zichy színpadon – Magna 
Cum	Laude	és	Anna	And	
The Barbies – vendég: 
Kiss Tibi – ismétlés 

17:00	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05	 Folkjam	–	összefoglaló
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Táncra,	magyar!	–	az	
Regia	Táncegyesület,	
a	Vajdasági	Cirkalom,	
Miskolc	és	Salgótarján	
közös	műsora	–	ismétlés	

22:35 Híradó és Köztér – ismétlés
23:35 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 20. 16:30 Koronázási Ünnepi Játékok – összefoglaló


