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Szabadidőpark 
Palotavárosban

Lábodi: a Kaposvárról 
kerített király
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A hagyományos kenyér 
kovásszal készül

Palacsintapéntek 
Vízivárosban

Középkor a földön és 
a levegőben

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben?

®

Találkozzunk augusztus 27-én 10 órától!
Gyere el és ismerj meg Bennünket 

a Nyílt napunkon augusztus 27-én, kedden!
Nyitott pozícióink: szerelő, CNC forgácsoló,

műanyagüzemi gépkezelő operátor, raktáros.
Amit kínálunk: 220 000 HUF havi bruttó alapbértől, 

havi 25 000 HUF nettó cafeteria a belépéstől kezdve.

Nyílt nap regisztráció: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen vagy 
az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Ősszel kezdődik a szabadidőpark építése a Palotavárosban
Bácskai GerGely

Elköltözik az ügyfélszolgálatÚj járdák Tóvárosban

Szebb lesz a burkolat

A burkolat mellett a szegélyeket is kicserélték

kovács v. orsolya

kovács v. orsolya

kovács v. orsolya

Jelentős mennyiségű fát is ültetnek a palotavárosi 
tavak mellett, ahol ősszel kezdődik a Túrózsáki úti 
szabadidőparkhoz hasonló centrum építése – többek 
között eről is határozott Székesfehérvár képviselő- 
testülete múlt pénteken reggel. Döntöttek arról, hogy 
városi kezelésbe kerül az Akóts-malom, önkormány-
zati támogatást kapnak a polgárőrök és járda illetve 
közvilágítás épül a Bregyó közi sportcentrum mellett. 

Beszámolót hallgatott meg a testület 
az Alba Regia Tanulmányi Ösztöndíj 
pályázatairól. A 2018/19-es tanévben 
összesen százhét diák kapott ösztön- 
díjat: ötvennégy középiskolás és ötven-
három egyetemista nyert el támogatást. 
A szakközépiskolások havi tízezer forint, 
míg az egyetemisták havi húszezer forint 
ösztöndíjat kapnak fél éven keresztül.

Városi kezelésbe kerül az 
Akóts-malom

Újra városi kezelésbe kerül a víziváro-
si Akóts-malom, mely eddig a Szent 
István Mezőgazdasági Szakközépiskola 
vagyonkezelésében volt. A malmot 
Mann József téglagyáros építette a XIX. 
század végén. Az üzemet akkoriban az 
a gőzgép hajtotta, amelyet a Láng Gép-
gyár az 1896-ban, Amerikában tartott 
világkiállításon mutatott be. 1907-ben 
vette meg az épületet Akóts János, majd 
bővítette, halála után pedig fia, Akóts 
Gyula vette át. Patinás berendezései, 
technológiája talán a világon egyedülálló 
eredeti állapotot tükröz.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
székesfehérvári ügyfélszolgálati irodája az 
M7-es autópálya melletti pihenőből a városba 
költözik.

Szeptember másodikától már új 
helyen, a Berényi út 13. szám alatt, 
a megszokott nyitvatartási időben, 
ingyenes parkolási lehetőséggel 
várják a partnereket és  a vásárló-
kat. A költözés fő okaként a maga-
sabb színvonalú ügyfélkiszolgálást, 
másrészt a zavartalan és kiegyen-
súlyozott működés hosszú távú 
biztosítását jelölték meg. A cég 
tapasztalatai szerint az ügyfelek 
döntő többsége ugyanis a városból 
autózott ki ügyintézésre az autó- 
pálya melletti irodába.
A székesfehérvári az egyik 
legforgalmasabb ügyfélszolgálati 

Felújítják a burkolatot a Budai út 64-68. számú 
épületek mögött, a munkálatok még augusztus 
folyamán megkezdődnek.

A parkolók már felújításra kerül-
tek, de rendkívül rossz állapotban 
van a burkolat a Budai út 48-
88. között, az épületek mögötti 
területen. Először a Budai út 
64-68. közötti burkolatot újítják 
fel tízmillió forintból, a másik 
két szakasz rendbetételére a jövő 

Elkészült a járda felújítása a Tóvárosi lakó-
negyed 53-58. szám előtt. Az épület melletti 
járdát valamint a Balatoni út–Horvát István 
utcai körforgalomhoz csatlakozó szakasz burko-
latát cserélték ki. 

A Széchenyi utca 27-29. illetve a 
39-43. előtti járdaszakaszok már 
korábban elkészültek az 5. szá-
mú választókörzetben. Mészáros 
Attila, a városrész önkormányzati 
képviselője elmondta, hogy a járda 
burkolata mellett a szegélyeket 
is kicserélték. A felújítást régóta 
kérték már az ott lakók az elö-
regedett burkolat miatt. A most 
átadott fejlesztéssel összesen 487,5 
négyzetméteren újult meg az asz-
faltburkolat több mint tizennégy-
millió forintból. Ezzel az idei évben 
befejeződtek a nagyobb járdafelújí-
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tások a Tóvárosban, és a napokban 
elkészült a 47-49-es szám mögötti 
rézsű csökkentése is, hogy bizton-
ságosabb legyen a parkolás.
Az 5-ös számú önkormányzati 
választókerületet érintő nagyobb 
fejlesztésekkel kapcsolatban 
elhangzott, hogy a Homok sor 
felújítása várhatóan még ősszel 
a közgyűlés elé kerül, és jövő 
tavasszal el is kezdődhet az út 
teljes felújítása. Mészáros Attila 
elmondta továbbá, hogy hamaro-
san elkészül az Őrhalmi szőlőkre 
vonatkozó forgalomcsillapítási 
terv, amit a lakókkal egyeztetnek 
majd. Ezt a területet néhány éve 
lakó-pihenő övezetté nyilvánítot-
ták, ami sajátos szabályokkal is 
jár, azonban sokan nem tartják 
be a sebességhatárokat a környék 
utcáiban, ezért is szükség van a 
szabályozásra.

évben kerülhet sor – mondta el 
lapunknak Horváth Miklósné ön-
kormányzati képviselő. Nemcsak 
a lakókat, de a házakban működő 
közületeket is szolgálja majd a 
beruházás.
A munkálatok még augusztusban 
elkezdődnek, és előreláthatóan két 
hét alatt készül el a kivitelező – ez 
idő alatt nem lehet gépkocsival meg-
állni a területen. Ezt követően festik 
fel a parkolóhelyeket, mozgás- 
korlátozottak számára fenntartott 
parkolóval együtt.

egység a térségben: az itt dolgozó 
három ügyintéző évente több mint 
tizenegyezer ügyfelet szolgál ki. (A 
megyében még Dunaújvárosban 
van kirendeltségük.) A szolgáltatá-
sok köre többek között az e-mat-
rica értékesítésétől, a pótdíjakkal, 
rendszámelírással és -átírással 
kapcsolatos ügyintézésen át egé-
szen a viszonylatijegy-tervezésig, 
az egyenlegfeltöltésig valamint a 
különböző kérelmek feldolgozásá-
ig terjed.
Az éves e-matricák értékesítését 
tekintve Fejér megye az előkelő 
második helyen áll az országos 
rangsorban. Idén az első félévben 
– a decemberi előértékesítéssel 
együtt – közel kétszáztízezer Fejér 
megyei matricát vásároltak az 
autósok, 10,3 százalékkal, mintegy 
húszezerrel többet, mint a múlt év 
azonos időszakában.

Esküt tettek és elnököt választottak
kiss-DáviD renáta 

Október tizenharmadikán önkormányzati 
választás lesz – esküt tettek a Fejér Megyei 
Területi Választási Bizottság megválasztott 
tagjai. Az eskütételt követő alakuló ülésen 
megválasztották a bizottság elnökét és elnök-
helyettesét.

Ballóné Varga Krisztina, Bartók Ferenc, 
Szabó László – ők a a Fejér Megyei 
Területi Választási Bizottság megvá-
lasztott tagjai, a póttagok pedig Kovács 
Miklós és Kajos Péterné. A tagok esküt 
tettek pénteken a Megyeházán, ezt 
követően megválasztották a bizottság 
elnökét, Szabó Lászlót és elnökhelyet-
tesét, Ballóné Varga Krisztinát. 
Kovács Zoltán megyei főjegyző, 
a területi választási iroda veze-

tője kiemelte: jelenleg is zajlik a 
jelölőszervezeti nyilvántartásba 
vétel, ezzel párhuzamosan a 
helyi választási irodák vezetői 
folyamatosan vezetik a névjegy-
zéket, intézik a névváltoztatások, 
nagykorúvá válások, esetleges 
elhalálozások átvezetését. Kovács 
Zoltán hozzátette: a választáson 
megengedett a lakhelytől eltérő 
szavazás. Abban az esetben, ha 
nem a lakóhelyén kíván a választó- 
polgár szavazni, a helyi jegyzőtől 
kérheti az átjelentkezését arra 
a településre, ahol a választás 
napján tartózkodik. Ezt csak azok 
tudják megtenni, akik a választás 
kitűzésének napján már bejelen-
tett tartózkodási hellyel rendel-
keztek.

Kovács Zoltán, a Fejér Megyei Területi Választási Iroda irodavezetője, Fejér megye főjegyzője a 
választást megelőző hetek munkájáról számolt be
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Járda és parkoló a Bregyóban

Arról is döntött a testület, hogy a Bregyó 
közben a Magyar Olimpiai Bizottság támo-
gatásával a sportközpont Malom-csatorna 
felőli oldalánál parkolókat, betonlapos 
járdát és közvilágítást építenek. A beruhá-
zást a Városgondnokság bonyolítja le.

Elektromos autók pályázati forrásból

Két elektromos gépjármű beszerzéséről 
is határoztak a képviselők, amiket az 
önkormányzati dolgozók használnak 
majd a napi munkájuk során. A jármű-
veket állami forrásból elnyert pályázati 
támogatásból vásárolja Székesfehérvár.

Faültetés Palotavárosban

Székesfehérvár polgármestere a közgyű-
lés után kiemelte, hogy a palotavárosi 
tavak körüli szabadidős és zöldfejlesztés 
közbeszerzése sikeresen zárult, így dönt-
hetett a testület a kivitelezőről. A mintegy 
kilencszázmilliós fejlesztéshez negyven-
millió forintot biztosít az önkormányzat, 
a fennmaradó részt pedig uniós forrásból 
finanszírozzák. A Túrózsáki úti szabadidő- 
centrumhoz hasonló, de nagyobb szabad- 
idős park épül a Palotavárosban, ami 
Fehérvár legsűrűbben lakott városrésze. 
Idén elkezdődik a munka és jövőre készül 
el a park. Cser-Palkovics András kiemelte, 
hogy a fejlesztés jelentős mennyiségű 
növény telepítésével jár, közte intenzív 
faültetéssel, de a munkálatok a horgásza-
tot nem befolyásolják.
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Elkészült a Csemete Bölcsőde új konyhája

Húselőkészítő és új tálalóablak is készült 

Buzás GáBor

Gondtalan sulikezdés A doni hősök emlékezete

1939. augusztus 15-én új csapatzászlót adományozott a koronázóváros a Magyar Királyi 
Szent István 3. Honvéd Gyalogezrednek. Az esemény nyolcvanadik évfordulója alkalmából 
a doni harcokban elesett katonákra emlékeztek a Lánczos Kornél Gimnáziumnál elhelyezett 
emléktáblánál, ahol Smohay Ferenc, a gyalogezred utolsó élő tagja rótta le tiszteletét, majd a 
megemlékezés néma koszorúzással folytatódott.                                                                                K. Sz.

Rengeteg gyereknek lesz örömteli az 
iskolakezdés

kovács v. orsolya

Új konyhát kapott a Csemete Bölcsőde a műkö-
dést felügyelő alapítvány és az önkormányzat 
összefogásának köszönhetően.

Befejeződött a Csemete Gyermek-
centrum Bölcsőde főzőkonyhájának 
teljes körű felújítása. A bölcsőde 
alapítványi fenntartásban működik, 
az épület azonban önkormányzati 
tulajdon és 1976-ban épült. Azóta 
csak kisebb felújításokon esett át. 
Most a város által finanszírozott, 
harminckétmillió forintos beru-
házás keretében a konyhát és a 
hozzá tartozó technikai helyiségeket 
is korszerűsítették. A felújítás a 
nyílászárók cseréjével folytatódik a 
közeljövőben. 
„Több mint harminckétmillió forintot 
kaptunk az önkormányzattól, amit a 
képviselőtestület arra szavazott meg, 
hogy a Csemete Bölcsőde konyhája és 
a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek 
megújuljanak.”  – mondta el Palkovics 
Józsefné, a Székesfehérvári Csemete 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
Az épületet eredetileg is bölcsődé-
nek tervezték saját főzőkonyhával és 
hőközponttal. A konyhát a kezdetek 
óta nem újították fel, a burkolatok 
elhasználódtak, a gépészeti be-
rendezések elavultak, a csempék 
folyamatosan, több helyen leváltak 

Akár ötven család iskolakezdését is könnyebbé 
tehetik az összegyűlt tanszerek: a Székes-
fehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ 
adománygyűjtése várakozást felülmúló 
eredménnyel zárult.

Iskolatáskák, tolltartók, füzetek, 
ceruzák, tollak és egyéb iskolai 
eszközök sokaságát sikerült ösz-
szegyűjteni a Gondtalan sulikezdés 
akcióval, mely egyre népszerűbb a 
jótékonykodni kívánók körében. Az 
idei akció koncepciója az volt, hogy 
sokan segítsenek kevéssel, így gyűl-
jön minél több adomány a rászoruló 
családok gyermekei számára. A 
jótékonysági akció során minden 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

a vizesedés miatt. Húselőkészítőt 
eredetileg nem terveztek az épület-
be, ez azonban a mai követelmények 
szerint már kötelező, így most az is 
készült.
A főzőkonyha alapterülete változat-
lan maradt, csak az egyes egységeké 
változott az átalakítás miatt. Kialakí-
tották az említett húselőkészítőt, egy 

új tálalóablakot és egy friss levegőt 
bevezető csatornát, új eszközként 
pedig beszereltek egy mosogató-
gépet. A teljes konyhaüzemben új 
csempeburkolat és csúszásmentes 
padló készült, de kicserélték az 
álmennyezetet is. Ugyancsak felújí-
tották a konyhai dolgozók szociális 
helyiségeit. A munkálatokat a Város-

gondnokság szakemberei végezték 
el mintegy négy hét alatt.
Az intézmény nyílászáróinak egy 
részét már korábban kicserélték.  
A közeljövőben a családi bölcsődei 
rész és az irodai egység ablakait 
újítják fel tizenöt és fél millió forint 
értékben, ezzel válik teljessé a nyílás- 
zárócsere.

eddiginél több adomány gyűlt össze.
A kezdeményezést harmadik alka-
lommal szervezte meg a Next Stop 
Fehérvár üzletközpont és a Székes-
fehérvári Család- és Gyermekjóléti 
Központ. A tanszereket, iskolai 
eszközöket a következő hetekben 
juttatják el a gondozott családok-
nak. Az átadáson a Székesfehérvári 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
nevében Tisztl Henrik intézmény-
vezető mondott köszönetet az ado-
mányozóknak, hangsúlyozva, hogy 
valóban ez volt az eddigi legsikere-
sebb akciójuk. Az összefogás elérte 
azt a fontos célt, melyet közösen 
álmodtak meg az üzletközponttal. 
Arra építettek, hogy a lokálpatrióta 
városban minél több polgárt tudja-
nak megmozgatni. Kiemelte, hogy 
a táskák, a tolltartók és az egyéb 
eszközök is nagyon jó minőségűek, 
szépek és modernek, így azokat a 
gyerekek örömmel fogják használni.
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A magyarság ünnepe

Már hároméves hagyomány, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok utolsó napján Népművészeti 
Fesztivált rendeznek a belvárosban. Augusztus 20-án délelőtt a Dunán innen, Dunán túl című 
fesztivál színes programjaival kezdődött az ünnep, a Dunántúl tájegységeinek változatos 
hagyományait, népszokásait, viseletét, táncait és zenéit ismerhették meg az érdeklődők.

A népművészeten túl ezen a napon tartották Magyarország és a Kárpát-medence egyik 
legnagyobb borrendi összejövetelét, melyen harminckét delegáció százhúsz tagja vett részt a 
Noé-hegyi Szent István Borrend meghívására. A szakmai programokon túl délután fröccsszige-
ten kínálták a Városház téren sétálókat, majd Fő utcai felvonulással, színpadi programokkal és 
borlovagavatással folytatódott az országos találkozó.

Hagyományba keretezve

Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét a Szent Korona 
hiteles másolatának és első uralkodónk fejereklyéjének jelenlétében Spányi Antal püspök a 
Szent Imre-templomban. A mise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a családi jó-
lét és a jövő jelképét, majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.

Augusztus 20-án, hagyományosan a Nemzeti Emlékhelyen róják le tiszteletüket a megemléke-
zők. Az Osszáriumnál Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszé-
det, melyben felhívta a figyelmet az államalapító király és a keresztény kultúrkör értékrendjére, 
a múlt, a vallás, a hagyományok megőrzésének fontosságára: „Azt gondolom, hogy mi, akik 
számára fontosak a keresztény értékek, a nemzeti hagyományok, értőn és érzékenyen figyelünk 
a múlt szavára. Mi megfogadtuk Szent István intelmeit, és azon dolgozunk, hogy békés, harag és 
gyűlölködés nélküli városunk, megyénk és országunk legyen. Az az érdekünk, hogy a nemzetközi 
konfliktusokkal szemben is megvédjük hazánkat, hogy polgáraink nyugalomban élhessenek!”

Az idei Népművészeti Fesztiválon Vas megye, Rábaköz, Sárköz, a Galga-mente és a Balaton- 
felvidék tájegységeinek kulturális hagyományai kaptak főszerepet

kurucz tünDe

Tiszteletadás a szarkofágnál, belvárosban felvonuló királyok, vásári forgatag, lebbenő szoknyák 
és csattanó csizmasarkak – augusztus huszadikán, Szent István király és az államalapítás ünnepén 
a város közössége egész nap szakrális és világi programokkal emlékezett az ország és ezzel együtt 
Fehérvár ezeréves múltjára.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

lóFo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly



5Közéleti hetilap fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

Pro Civitate díjat kaptak

Auth Ágnes karnagy, ének-zene tanár
Farkas Sándor mesteredző
Dr. Hagymásy László osztályvezető főorvos
Hirtling István színművész
Molnár Dezsőné tanár

Tiszteletbeli Polgár kitüntető 
címet vehetett át

Juhász Roland labdarúgó
Janusz Ireneusz Wójcik, az Opolei Vajdaság 
kulturális tanácsadója

Díszközgyűlés Szent István napján

A Székesfehérvári Királyi Napok utolsó napján a hagyományoknak megfelelően az Alba 
Regia Táncegyüttes zárta a Zichy színpad műsorfolyamát jubileumi műsorával. A Táncra, 
magyar! című programon az idén hetvenedik születésnapját ünneplő táncegyüttes pro-
dukciójában együtt lépett fel háromszáz táncos. „A Királyi Napok rendezvénysorozata az 
ország egyik legrangosabb történelmi és összművészeti kulturális fesztiválja, amely ma 
már a legváltozatosabb programokat kínálja. A sok ezer ember itt eltöltött, élménnyel 
teli pillanatai teszik ebben a tizenkét napban is élővé a várost, ez mutatja meg, hogy 
vannak olyan közös dolgok, amik összekötnek bennünket. Ez pedig nem más, mint közös 
otthonunk, Székesfehérvár szeretete. Azzal zárom most a Királyi Napok rendezvénysoro-
zatát, hogy jövőre találkozzunk ugyanitt!” – mondta a záróesten Cser-Palkovics András 
polgármester, majd kérte a közönséget, hogy a taps zúgjon azért a sok száz emberért, 
akik a Székesfehérvári Királyi Napok sikeréért dolgoztak.

Az ünnepségsorozatot pazar tűzijáték zárta a palotavárosi tavaknál, melyre rengetegen voltak 
kíváncsiak

A díszközgyűlésen adták át a város kitüntetéseit

Gáspár péter

Szent István napját a hagyományoknak meg- 
felelően díszközgyűléssel ünnepelte Székes-
fehérvár önkormányzata a Szent István téren. 
Átadták az idei Székesfehérvár Díszpolgára és 
Pro Civitate díjakat valamint a Székesfehérvár 
Tiszteletbeli Polgára címet is.

Az ünnepi közgyűlés felvezeté-
seként újra láthattuk a királyok 
menetét: a történelmi óriásbábok 
és hagyományőrzők felvonulása a 
Városház térről érkezett a Szent 
István térre. A díszközgyűlés kez-
detén a Fehérvár fanfárt hallhattuk 
a Székesfehérvár Helyőrségi Zene-
kar előadásában, majd Üdvözlégy, 
Szent István Király! címmel az 
Alba Regia Alapfokú Művészet- 
oktatási Intézmény Pulutyka 
csoportja és a Szedtevette zenekar 
előadásában láthattuk a Szent Ist-
ván király Szent Imre herceghez írt 
intelmeinek népzenei és néptáncos 
adaptációját. Az intelmek Matuz 
János előadásában hangzottak el, 
szólót énekelt Zsikó Zsuzsanna. 
A műsort Majoros Róbert, az Alba 
Regia Táncegyüttes művészeti 
vezetője szerkesztette.
Az igényes műsort követően 
Cser-Palkovics András mondott ün-
nepi beszédet, aki Kiss Gábor fiatal 
fehérvári író Itthon – Fehérvár című 
verséből idézett: „Barátom, gyűlöleted 
dugd egy zsákba, és dobd a kukába! Ez 
nem az a hely, itt a gyermek nevetni 
mer, otthon a szó, mit keresel.”
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Székesfehérvár polgármestere be-
szédében felhívta a figyelmet, hogy 
fontos visszaemlékezni sorsdöntő 
történelmi korokra, kiemelkedő 
személyekre és meghatározó tettekre, 
mivel „ha egy olyan nemzet tagjaként 
tekintünk önmagunkra, amely a történe-
lem számos viharán küzdötte át magát 
sikerrel, melynek nagyjai milliókat egye-
sítettek egy cél érdekében, melynek tagjai 
a tudomány, a művészet vagy a sport 

terén értek el világra szóló eredményeket, 
erőt érezhetünk a legnagyobb tettekre 
is!”. Ellenben ha „tehetetlennek, nagy 
elhatározásokra, tettekre alkalmatlannak, 
gyengének érezzük magunkat, vélhető-
leg nem is lesz komoly befolyásunk a 
dolgok alakulására. Különleges város 
tehát Székesfehérvár, ahol bátran erőt 
meríthetünk a mosolyból, a jókedvből és 
a kulturális pezsgésből. Különleges város, 
ahol sosem kerestük azt, ami megoszt 

minket. Ahol a közösség erejével 
segítettük át magunkat az akadályo-
kon, mindig szem előtt tartva a minket 
egyesítő célokat. Különleges város, 
mert Székesfehérvár az otthonunk. Az 
otthonunk, ahol százezren vagyunk 
egy csapatban, közös múlttal, közös 
álmokkal, közös jövővel!” 
A polgármesteri beszéd után került 
sor a város kitüntetéseinek átadá-
sára. A Székesfehérvár Díszpolgára 
címet a székesfehérvári közösséget 
építő négy évtizedes szolgálata 
elismeréseként Milcsinszky Alajos 
címzetes kanonok, nyugalma-
zott plébános, a fogyatékkal élők 
életminőségének javításáért végzett 
munkája elismeréseként Ribi Péter, 
a Fehérvár Travel Kft. ügyvezetője 
vehette át. Posztumusz Székes- 
fehérvár Díszpolgára kitüntető 
címet adományozott a közgyűlés 
Martyn Gizellának.
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Középkor a földön és a levegőben

Zenével és tánccal is megidézték a középkort

A gyerekek kedvenc újdonsága idén a lovagi torna volt

Bepillantás a mindennapi életbe. Aki nem vigyázott, a nyakába is kaphatott vizet!

kovács v. orsolya

Légtornászok által előadott mese és lovagi 
tornapálya a gyerekeknek: sok látványos 
újdonsággal találkozhattak idén azok, akik 
elvegyültek a forgatagban a Koronázási Ünnepi 
Játékok ideje alatt.

A Koronázási Ünnepi Játékok egyik 
új elemeként Függőleges meséket 
láthattak három napon át a belvá-
rosba érkezők. Matuz János ismét 
mert nagyot álmodni: ezúttal a 
Varázsló meséjét hozta el a Város- 
ház térre egy egészen látványos, 
egyedi produkció keretében. A 
mesében egy kislány történetét mu-
tatták be, melyet Molnár Hajnalka 
légtornászstúdiójának tehetséges 
növendékei játszottak el ég és föld 
között. 
Mellettük, a Püspöki Palotával 
szemben szinte az egész teret be-
töltötte az a lovagi ügyességi pálya, 
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mely az idei Koronázási Ünnepi 
Játékok egyik legnépszerűbb új-
donsága volt. Az elszánt apróságok 
kitartóan álltak sorban, hogy a 
gerendán egyensúlyozva, a leve-
gőben lengő zsákok elől elhajolva 
sikeresen teljesítsék a feladatokat. 
Voltak persze könnyek is, mert 
nem egyszer lepottyantak a puha 
szivacsszőnyegre a pálya mellett, de 
ez sem szegte kedvüket, hogy foly-
tassák a játékot, majd a szomszé-
dos sátrakban íjat, nyilat ragadva 
célba lőjenek, netán ecsetet fogva 
pajzsot díszítsenek maguknak. 
A középkori élő óriás sakk is a 
Városház térre költözött idén: a 
formabontó előadás egy valódi 
sakkjátszmát vitt színre, tényleges 
sakklépéseket követve jelenítette 
meg a muhi csata küzdelmeit. A 
krónikás mellett a magyar és a 
mongol játékmester irányította a 
zenével kísért előadást.
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Látványos légtornászbemutatóval összekötött történetmesélés
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A tatárjárás idejének sorsdöntő történelmi eseményében a magyar sereg játszott fehérben, 
középen az uralkodó mellett Kálmán herceggel illetve Miklós préposttal, Csák Ugrinnal és Rátót 
Domokossal. A fekete seregben Batu kán oldalán Szübetej jelent meg a vezér szerepében.

A lényeg nem változik: augusztus közepén középkori díszletbe öltözik a fehérvári belváros és 
jelmezesek lepik el az utcákat és tereket

A boszorkányok sikátora évről évre népszerűbb

Időutazás a javából

Mindent a célért!Gólyalábazás kreatívan
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Rockzene fúvósokkal és ütősökkel

Nem csal a szemük: kánkánt is jártak a katonák!

kiss-DáviD renáta

Ez évben is különleges dallamok csendültek fel 
a Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztiválon: 
hetedik alkalommal zenéltek együtt a helyőr-
ségi zenekarok Fehérvár belvárosában. 

Közös térzenével kezdődött Székes- 
fehérváron a Fricsay Richárd Kato-
nazenekari Fesztivál augusztus  
16-án, pénteken a Királyi Napok 
keretében. Ahogy már megszok-
hattuk, a meglepetések idén sem 
maradtak el, akadtak bőven újdon-
ságok a repertoárban. Ezúttal rock- 
zene szólt többször is különleges 
hangszerelésben: gitárok nélkül, 
fúvósokkal és ütősökkel. 
Meglepetésprodukcióként Ruff Ta-
más karnagy hangszerelésében egy 
Depeche Mode-átiratot is előadtak 
a katonazenekarok, az erről készült 
videó megtekinthető a Fehérvár 
Médiacentrum Youtube-csatorná-
ján!
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Rockzenéhez füstgép is dukál Látványos koreográfiák kísérték a fülbemászó muzsikát
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„Ezt jól csináltuk!”
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A Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar egyik műsorszámában a Coco Loco is közreműködött
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Szimfonikusoktól a musicalen át a popslágerekig

A koncert tökéletesen tükrözte az énekesnő gondolatiságát és személyiségét, és egy különös érzelmi labirintuson vezette át a hallgatókat. Mint 
azt már megszokhatta a közönség, Magdi most is hozott ízeket a gyermekkorából, a múltból vagy éppen a hétköznapjaiból.

Életre szóló emlékek születtek

Az Operett- és musicalslágerek című esten a nézőket az angyali hangú Füredi Nikolett és Simon 
Boglárka valamint a bonvivánok és hősszerelmesek szerepében rendszeresen feltűnő Kocsis 
Dénes és Serbán Attila szórakoztatták

A 2012-ben alakult Blahalouisiana zenekar az elmúlt években meghódította az összes kis és 
nagy hazai klubot és fesztivált Egy gombostűt sem lehetett leejteni

kovács v. orsolya

A Királyi Napok keretében évek óta tömegeket 
vonzanak a Zichy színpad esti koncertjei. Idén 
már a környező utcákon sem lehetett egy 
gombostűt sem leejteni, a zenei kínálat pedig 
rendkívül színes volt.

Több év szünet után újra visszatért 
az operett műfaja a Székesfehér-
vári Királyi Napok színpadára. 
Augusztus 16-án, pénteken ismert 
és kedvelt slágerek hangzottak 
fel, melyeket hangos ovációval és 
vastapssal hálált meg a zsúfolásig 
megtelt belváros közönsége. 
Másnap több mint tízezer néző 
előtt koncertezett Rúzsa Magdi 
a Királyi Napok könnyűzenei 
programsorozatának vendégeként. 
Szombat este felcsendültek az 
országos koncertturné dalai is.
Augusztus 19-én, vasárnap este pá-
ratlan zenei randevú helyszíne volt 
a Zichy színpad. A székesfehérvári 
kötődésű Blahalouisiana együt-
tes és az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar adott közös koncertet, és 
különleges zenei élményben része-
sítette a fehérvári közönséget.
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A Kaposvárról  kerített király
Beszélgetés Lábodi Ádámmal

Lábodi Ádám színművész

IV. Bélaként a korona súlya alatt

lászló-takács krisztina

Azt mondja, a szertartásjátékban a legnehezebb számára az volt, 
hogy a legtöbb szövege egy belső monológ, amit hangban előre 
rögzítettek, s a színpadon neki ezzel a bejátszott hanggal kellett 
mozdulatban, gesztikulációban, arckifejezésben azonosulnia, anélkül, 
hogy élőben megszólalna. Mi pedig a múlt hét végén láthattunk egy 
IV. Bélát, akinek vívódásai, kételyei, gyengeségei és elszántsága a 
színpad feletti kivetítőn egyetlen arcközeliben képes volt koncentrá-
lódni. Mint egy shakespeare-i királydráma némafilmváltozatban – ez 
jutott eszembe Lábodi Ádámot látva, akinek játéka nem veszett el a 
szertartásjáték összetett, nagyívű látványvilágában. A fiatal színész 
hét éve tagja a Vörösmarty Színház társulatának, a nyárhoz pedig 
számára szorosan hozzátartozik a Királyi Napok rendezvénysorozata.

Minden évben csinálok egy utcaszínházat is, s ha 
valamiért nem vagyok benne a szertartásjátékban, 
akkor is biztosan itt vagyok ezen a rendezvényen. 
Remélem, még sokáig marad ez a hagyomány, 
mert nagyon hozzám nőtt. Már az első évben si-
került egy olyan formát találnunk, amiből lehetett 
kreálni egy sorozatot: ez Joku és Dzsebu akroba-
tikus történelemóra-színháza, ahol mindig az esti 
szertartásjátékon koronázott király életét vesszük 
alapul egy teljesen más aspektusból megvilágítva. 
Vásári komédia ez: nagyon modern megfogal-
mazásban próbáljuk átadni az adott király életét 
és korát egy sorozat minden állandó kellékével, 
fordulatával. Az első két év volt nehéz talán a 
szertartásjátékkal is, és nekünk is, itt az utcán, 
mert nem volt még eddig ilyen. Nagyon jó érzés 
azonban azt tapasztalni, hogy ez a fehér-  
váriak figyelmét és szeretetét mennyire megtalál-
ta, hogy elértünk a nézőinkhez! Az, hogy ebben 
a városban egy Árpád-ház tematikájú fesztivál 
van évről évre, az fantasztikus dolog! Melyik az a 
színház ma Magyarországon, ahol az Árpád-házi 
királyokkal foglalkoznak? Melyik az a tévéadás, 
melyik az a sorozat vagy akár film, ami ebben a 
témában készül? Az egész ország Trónok harca- 
lázban ég, pedig itt van nekünk ez a háromszáz 
évnyi középkori történelmünk, amihez képest a 
Trónok harca egy esti mese! Elképesztően gazdag 
történelmünk van, annyira izgalmas és sokszínű, 
hogy nem árt nekünk, felnőtt színészeknek sem 
újra elővenni a történelmi írásokat és utánanézni, 
mert nagyon jó sztorik.
Fehérvár mennyire volt tudatos választás a kaposvári 
főiskolai évek után?
Tudatos volt abból a szempontból, hogy volt vá-
lasztási lehetőségem. Dönthettem, hogy maradok 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: K

iss
 Lá

sz
ló

a Vígszínházban gyakorlaton vagy ide jövök. Volt 
egy tanárom, Balikó Tamás – Isten nyugosztalja! 
– aki mindig azt mondta, hogy fiatal pályakez-
dő színészként nem feltétlenül egy nagynevű 
intézménybe kell szerződni, ahol ki tudja, milyen 
szerepeket fogok kapni. Oda kell menni, ahol 
nagy feladatokat bíznak rám! Tekintve, hogy itt 
ez nem volt kérdés, és az elmúlt hét-nyolc évben 
rengeteg főszerepet és nagyon erős mellék- 
szerepeket játszottam, egyszerűen nem lett volna 
értelme máshova menni csak azért, mert azt úgy 
hívják, hogy Katona József Színház, Vígszínház 
vagy Nemzeti Színház, hogy ott aztán öt monda-
tom legyen. Úgy nem tanulok. Ezekre a helyekre 
meg kell érkezni, nem szabad nekem oda sorban 
állnom. Lehet, hogy előbb-utóbb majd felhívnak, 
és akkor eldöntöm, hogy szeretnék-e odamenni 
vagy sem. Másrészről szerencse is, hogy volt 
választási lehetőségem. Nagyon sokan vannak, 
akik elvégzik a főiskolát, és nemhogy két-három 
színház közül választhatnak, hanem egyszerűen 
választási lehetőségük sincsen.
Ettől sosem féltél? Hiszen azt, hogy ez egy rizikós 
pálya, már akkor tudhattad, amikor fölvettek a szín-
művészetire.
Amikor az embert fölveszik, akkora arca van, 
annyira tele van önbizalommal, hogy erre nem 

gondol. Harmad-negyed évben kezd el az ember 
gondolkodni, hogy mi lesz velem, mindjárt vége 
ennek az óvó közegnek, amit a főiskola jelent. Te-
kintve, hogy engem már ekkor több helyre hívtak, 
akár a Vígbe, akár a pécsi Nemzetibe, majd ide, 
Fehérvárra, nem akartam izgulni ezen.
Hogy érkeztél meg Fehérvárra?
A Csárdáskirálynő volt az első darab, amiben itt 
játszottam 2011-ben. Ezt Mohácsi János ren-
dezte, aki Kaposváron volt az osztályfőnököm. 
Nagyon furcsa volt, mert ő már harmadévben 
felhívott, és mondta, hogy a Nemzetiben fogja 
rendezni a Csárdáskirálynőt, és szeretne hívni a 
darabba. Akkor ennek borzasztóan örültem, fel 
sem fogtam, hogy ez mekkora lehetőség! Aztán 
felhívott két hónap múlva, hogy ez mégsem lesz, 
mert az összes Kálmán Imre-jog az Operettszín-
háznál van, ami azt jelenti, hogy Kálmán-darabot 
Budapesten senki nem játszhat az Operetten 
kívül. Ekkor mondta János, hogy ne aggódjak, 
mert akkor megrendezi valahol máshol. Eltelt 
fél év, amikor megint felhívott, hogy Fehérvárra 
jön a darabot megrendezni, van-e kedvem jönni. 
Hát persze, hogy volt! Akkor ismerkedtem meg a 
társulattal. Aztán amikor leszerződtem, az volt az 
elképzelésem, a szándékom, hogy egy olyan színt 
hozzak ebbe a társulatba, ami addig talán kevésbé 
volt jelen vagy ami nagyon rám jellemző, az én 
habitusomra, az én színészetről alkotott felfogá-
somra.
Mit jelent ez az új szín? Meg lehet fogalmazni?
Nem akarom, hogy nagyképűnek tűnjek, de 
egészen egyszerűen ott Kaposváron mi a régi 
nagy kaposvári gondolkodást és színházszemlé-
letet tanultuk, kaptuk. Ebben nőttünk fel, ebben 
szocializálódtunk színészként.
Más az, mint például a budapesti?
Sok mindenben más. Volt pár osztálytársam, 
akikkel albérletekben együtt lakva sokat beszél-
gettünk erről. Mi lesz velünk, ha egyszer bekerü-
lünk, ki Kecskemétre, ki Veszprémbe, ki Nyíregy-
házára vagy mint én, Fehérvárra? Mi lesz velünk, 
ha belépünk egy teljesen ismeretlen társulatba, 
akik adott esetben együtt dolgoznak már tíz éve? 
Megfogadtuk egymásnak, nem fogjuk hagyni, 
hogy betörjenek valami olyanba, amit mi nem 
akarunk. Egyedül egy szemléletet megpróbálni 
behozni nem lehet máshogy, csak azzal, ha valaki 
rettenetesen felkészült. Ha nem lehet fogást 
találni abban, amit csinál. Ebből a szempontból 
nekem az Aranyalma díj, amit négy évvel azután 
kaptam meg, hogy ideszerződtem, a legkedvesebb 
elismerés, mert azt a nézők szavazták meg egy 
nagyon fiatal embernek. Ebből azt érezhettem, 
hogy az a törekvés, amivel idejöttem, eljutott a 
nézőkhöz.
A felkészültség mellett talán az is fontos, hogy maga a 
közeg mennyire nyitott az új felé.
A fehérvári színház Szikora Jánosék érkezése 
előtt nagyon el volt szigetelve. Nem volt jellem-
ző például, hogy minden évben jön két-három 
főiskolai hallgató gyakorlatra. Talán én voltam 
évek óta az első, aki egy főiskoláról gyakornok-
ként betette ide a lábát. Szerintem jól sikerült a 
beilleszkedésem, valamint az is, hogy az idősebb 
és tapasztaltabb kollégáimtól tanuljak olyan 
fortélyokat, amiket egy főiskolai teremben nem 
lehet megtanulni, mert az a nagyszínpadnak a 
sajátja. Én pedig a gondolkodásom bátorságával 
talán őket is inspiráltam arra, hogy fogalmazza-
nak még bátrabban, még szélsőségesebben, hogy 
egyre izgalmasabb színházat hozzunk létre. Aztán 
a társulatba jött még rajtam kívül sok másik fiatal, 
hasonló szemlélettel. Hiszem és érzem, hogy ez a 
társulat egyre erősebb és virágzik.
Ezért nem is váltottál?
Nincs értelme ezt itt cserbenhagyni, ebből kiszáll-
ni. Az egyetlen fájdalom bennem az, hogy nagyon 
gyorsan váltakoznak a darabok, és nem mindig 
tudja az ember „kijátszani” egy-egy szerepét. 
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Akrobatikus történelemórán a Királyi Napok vásári forgatagában

A Bánfalvi Eszter Kvartett (BEKVART) tagjai a főiskola óta elválaszthatatlanok
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Azt hiszem, ezzel a legtöbb vidéki színház küzd. 
Azért nehéz, mert olyan minőségű munka folyik, 
hogy egyetlenegy előadásról sem gondolkodunk 
úgy, hogy „jól van, megcsináljuk, játsszuk párszor, 
aztán el lehet felejteni”, hanem valamilyen szinten 
mindegyik hozzánk nő. Sokszor nagyon hamar 
kell tőlük búcsúzni.
Mennyire kell alázatosnak lenni egy szerep iránt és 
mennyire fontos az, hogy az ember az egyéniségét 
mutassa meg egy szerepben?
Alázat nélkül nem lehet elképzelni a színházat. 
Azért nem, mert nem egyedül állunk a színpadon, 
hanem nagyon sokan dolgoznak azért, hogy egy 
előadás létrejöjjön. Ha egy színész nem alázattal 
fordul a saját dolgához, akkor abból baj lesz. Itt jön 
be a színész saját személyisége, amivel a szerepé-
hez nyúl. Nem mondom, hogy ez minden szerep 
esetében egyformán sikerül. Nem azért, mert va-
lamelyik szerepemmel nem szeretnék foglalkozni, 
hanem egyszerűen valamikor nem úgy adja magát, 
és akkor az megbukik. De hát az is kell!
Azt érzed belül?
Érzem, ha valami nem jó, ha még nincs kész. És 
itt jön elő, hogy milye jó lenne, ha ezt tovább is 
lehetne játszani, mint amennyit a bérletes előadá-
sok engednek. Előfordulhat, hogy a tizenötödik, 
huszadik előadásra érik meg egy szerep. Ez lehet, 
hogy nem hangzik túl jól az első tizenöt előadás 
nézőinek, de minden előadás egy élő organizmus, 
amire vigyázni kell, óvni kell, és inkább elő- 
adásról előadásra épülnie kell a darabnak, mint 
pusztulnia.
Fontos számodra, hogy színészként néha kilépj a szín-
ház falai közül? Gondolok például az utcaszínházra, a 
koronázási szertartásjátékra, sőt fiataloknak is szoktál 
előadni iskolákban.
Tavaly és tavalyelőtt volt egy elképzelésem, hogy 
jó enne tantermi színházat csinálni. Ez volt a 
Klamm háborúja, ami egy monodráma, egy 
nagyon friss írás. Egy tanárról szól, az ő küzdel-
meiről – ezt adtam elő középiskolás osztályoknak. 
Annyira nem látok bele, de úgy tapasztalom, hogy 
a mi színházunkban az ifjúsági színjátszás még 
nem tart ott, hogy bizonyos színházi csoportok 
csak ezzel foglalkozzanak. Egy fiatalokat meg-
szólító előadásnak ugyanis több részből kellene 
állnia: egy felvezető foglalkozásból, magából az 
előadásból, utána pedig a látottak megbeszélésé-
ből és feldolgozásából. Ezek a darabok egyáltalán 
nem kímélik a gimnáziumi közönség lelkét. 
Nekem is az volt a célom, hogy ezeket a tizenhat- 
tizennyolc éves fiatalokat kezeljük felnőtt ember-
ként, és szembesüljenek azokkal a problémákkal 
a színházon keresztül, ami közvetlenül őket érinti. 
Mindemellett egyébként járjanak a nagyszínház-
ba is, és nézzék azokat a klasszikus előadásokat, 
amik a bérletükben benne vannak, vagy bérlet-

szünetben bármit. De szerettem volna ezzel a 
réteggel találkozni. Volt harminc-negyven előadás 
az elmúlt másfél évben, ami egy ekkora városban 
talán nem kis szám, bár lehetne háromszor ennyi 
is. Annyira sok feladatunk van az évad során a 
színházban, hogy egész egyszerűen nem jut ener-
gia arra, hogy ezt normálisan megszervezzük és 
kitaláljuk. Ez elsősorban az én felelősségem, hogy 
ne hagyjam békén a színház vezetőségét, mert 
azok az alkalmak, amelyek létrejöttek, egészen 
fantasztikusak voltak.
Hogyan reagáltak erre az előadásra a fiatalok? Meny-
nyire sikerült párbeszédet kialakítani velük?
Szinte maximálisan. Jó a darab, és két perc után 
érzik, hogy ez most tényleg róluk fog szólni, hogy 
itt most valami olyannal találkoznak, amivel eddig 
még nem. A mai napig, ha találkozom egy olyan 
színházi formával, megoldással, amit addig még 
nem láttam, lenyűgöz, és nem felejtem el soha. 
Az volt a célom, hogy ők is találkozzanak valami 
ilyennel. Hogy ott, a saját osztálytermükben, úgy, 
hogy a saját helyükön ülnek, ahol magyarórán is 
szoktak, legyen egy színész, aki elmesél nekik egy 
történetet és keresztülcibálja őket egy tanár és egy 
osztály konfliktusán.
Középiskolásként mit adott neked a színház?
Nagyon keveset, mert középiskolás koromban 
még élsportoló voltam, cselgáncsoztam. Hétköz-
nap esténként mindig edzésen voltam, utána 
mentem haza tanulni, hétvégén meg általában 

versenyeken vettem részt. Aztán harmadik-negye-
dikben csatlakoztam a gimnáziumi színjátszókör-
höz, ott kezdtem el ezzel foglalkozni. Ennek az 
volt az oka, hogy bejött egy viszonylag komolyabb 
sérülés, ami derékba törte az élsportolói karriere-
met.
Tehát a gyerekkori álmok a sportról szóltak?
Hétéves koromtól sportolónak képzeltem el 
magamat. A színjátszókör hatására döntöttem el, 
hogy ez a másik olyan dolog, ami talán még érde-
kel. Ekkor elkezdtem mindent erre föltenni.
Mi az, amit Kaposváron kaptál?
Egy olyan közösséget, ami a mai napig együtt van. 
Egy olyan szemléletet, amivel azonosulni tudok. 
Azért szeretem a színházat, mert azoktól az 
emberektől tanultam, akik az úgynevezett „nagy 
kaposvári időszaknak” a képviselői és tevékeny 
résztvevői voltak. Mondhatnék olyan nagy szava-
kat, hogy az az ember, aki ma vagyok, nyolcvan 
százalékban a kaposvári főiskolának köszönhető. 
A mi osztályunk, a mi tanáraink egy nagyon sze-
rencsés csillagegyüttállásnak volt köszönhető.
BEKVART, azaz a Bánfalvi Eszter Kvartett: a zenekar, 
aminek tagja vagy. Ez szintén Kaposváron gyökerezik?
Ez úgy alakult ki, hogy zenés mesterség óra ke-
retén belül kellett csinálni az osztályunknak egy 
Cseh Tamás-emlékkoncertet, majd a következő 
évben a nyolcvanas évek magyar underground 
zenekarait kellett feldolgoznunk. Ekkor rájöt-
tünk, hogy nagyon sok az osztályban a hang-
szeres tudással rendelkező ember, így ezeknek 
a koncerteknek zeneileg lett egy erős magja, az 
énekesek pedig mindig cserélődtek. Aztán vala-
hogy lávaként feltört belőlünk, hogy szeretnénk 
saját zenekart, mert van saját mondanivalónk. Ez 
a zenekar azóta működik, és a főiskola befejezése 
után hét évvel még mindig együtt tartja szinte az 
egész osztályt.
Hol lehet titeket látni?
Budapesten havi egy-két klubkoncertet adunk, 
nyáron fesztiválokon zenélünk. Igaz, az idei nyá-
ron kevesebb fellépés volt, inkább stúdióztunk. 
Van egy nagylemezünk, két klipünk, most sze-
retnénk csinálni még egyet. Van olyan minőségű 
a produkciónk mind zeneileg, mind tartalmilag, 
ami bőven elférne a hazai könnyűzenei palettán, 
de valószínűleg ehhez nekünk sokkal inkább 
ezzel kellene foglalkoznunk. Tekintve, hogy a 
zenekarban mindenki színész és mindenkinek 
megvan a saját világa, munkája, a zenekarra keve-
sebb figyelem irányul. A pesti koncertek általában 
tizenegykor kezdődnek, mert a színházi előadá-
sok után addigra érünk oda. Ugyanakkor bízom 
benne, hogy egyszer ki fogunk jönni a fátyol alól, 
ami most még elrejti a zenekart. Idén nyáron 
tartottunk egy alkotóhetet éppen itt, Fehérváron: 
összejöttünk, hogy írjunk dalokat, meg hogy 
egyáltalán együtt legyünk, mert erre nyáron több 
idő van. Az Oskola utcában laktunk, a Pelikánban 
próbáltunk, és nagyon nagy élmény volt!
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Parádés mulatság Öreghegyen

A Noé-hegyi Szent István Borrend meghívására Fejér megyéből és a Balaton térségéből érkeztek vendégborrendek

Vikidál Gyula koncertje is színesítette a programot

Kicsiket és nagyokat egyaránt várnak huszonnyolc éve minden augusztus 19-én a Bory térre

A városrész legnépszerűbb programjára ezúttal is sokan voltak kíváncsiak

Tornyai Gábor öreghegyi plébános kenyéráldásában a mindennapi ajándék misztériumának 
megélésére hívta fel a figyelmet

kovács v. orsolya

Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg 
az Öreghegyi Mulatságokat augusztus 19-én.  
A Bory téren a hagyományokhoz hűen meg-
áldották az új kenyeret, és kiderült, melyik 
nedűk nyerték Az Öreghegy borai címeket.

Az Öreghegyi Mulatság az egyik 
leghosszabb hagyományokkal ren-
delkező augusztusi rendezvénye 
Székesfehérvárnak. Ilyenkor a vá-
rosrész lakói vendégségbe hívnak 
minden fehérvárit a Bory-vár előtti 
térre. A Noé-hegyi Szent István 
Borrend meghívására idén Mórról, 
Adonyból, Enyingről, Velencéről, 
Csókakőről és Kisfaludról jöt-
tek megyei résztvevők, emellett 
vendégül láttak egy keszthelyi és 
egy balatonfüredi borrendet is. Volt 
koszorúzás, felvonulás, borverseny- 
eredményhirdetés, megáldották 
az új bort és a kenyeret, emellett 
számos színpadi program és közös 
koccintás is szórakoztatta a közön-
séget..
A borrendek délután megkoszo-
rúzták a Fiskális úton 2014 augusz-
tusában felavatott Szőlő- 
műves szobrát, majd az Öreghegyi 
Borháztól a Zsikó zenekar felveze-
tésével a Bory-térre vonultak. 
A mulatság keretében hagyomá-
nyosan kihirdették a IX. Öreghe-
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gyi Bormustra legfőbb díjait. A 
szemlére idén mintegy ötven tételt 
neveztek, melyek egyharmada he-
lyi készítésű volt. Az Öreghegyen 

termett szőlőből készült legjobb 
fehérborért Pásztor István, a 
legjobb vörösborért Zseli Miklós-
né kapott elismerést. Az összes 

nevezett tételből kiválasztották a 
mustra legjobb borát, mely egy pá-
kozdi Irsai Olivér lett a Bella Pince 
készítésében.
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Ha csak egyetlen gondolatért is
Megnyílt Csizik Balázs fehérvári kiállítása Kapcsolódások címmel

Csizik Balázs vizuális alkotóművész

A tengeri szemétből összeállított kompozíciók nem csupán esztétikai élményként szolgálnak, 
hanem figyelemfelhívó erejük is van

A panelkultúrával, mint épített örökségünkkel kezdenünk kell valamit – vallja az alkotó

lászló-takács krisztina

Csizik Balázs képeivel korábban már találkoz-
hattunk a Múzeum Kávézóban, anno a Műhely-
ben és fafaragóművész nagyapjával együtt 
állított ki a Városi Könyvtárban. Utóbbi nagyon 
fontos pillanat volt számára, hiszen ott összeért 
a nagyapa népművészete az unoka akkor még 
eléggé gyerekcipőben járó absztrakt fotóművé-
szetével. Két éve nyílt ki a világ Balázs számára. 
Ahogy ő fogalmaz, ez akkor történt meg, amikor 
megtalálta a határt a fotózás és a képzőmű-
vészet között. Azzal, hogy kinyílt benne egy 
kapu, rengeteg lehetőség áramlott be hirtelen. 
Kiállított már Budapesten, a Művészetek 
Palotájában, Debrecenben, Bécsben, Bariban, 
Rómában, Sanghajban, mégis maradt egy kis 
űr, egy kis hiány. Ez látszik most kitöltődni 
szülővárosában, Fehérváron, hiszen a fiatal 
fotóművész önálló kiállításával találkozhatunk 
a Pelikán Galériában.

Más itthon kiállítani, mint egy külföldi 
világvárosban?
Számomra óriási pluszt jelent, hogy 
Fehérváron lehetek a képeimmel. 
Olyan emberek láthatják őket, 
mint például Pinke Miklós, aki 
tulajdonképpen minimális szinten, 
de elindított ezen a pályán. Alap-
vetően a biológia iránt érdeklőd-
tem, biológusnak és zoológusnak 
készültem. Aztán elmentem Miklós 
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rajzszakkörére, a Kondor Körbe, 
és ott kezdtem el tizenéves korom-
ban foglalkozni a vizualitással. Itt 
tudtam először megismerkedni a 
fehérvári kultúrát alakító embe-
rekkel, ami nagy hatással volt 
rám. Nem is feltétlenül az indított 
el, hogy megtanultam rajzolni, 
hanem az, hogy milyen embere-
ket ismertem meg rajta keresztül. 
Akkor tudtam meg, hogy Fehérvár 
elég pezsgő, és nagyon kreatív 
emberekkel van tele: zenészekkel, 
képzőművészekkel, írókkal.
Nyilván adódik a kérdés: hogy látod, 
van művészélet Fehérváron?
Szomorúan konstatálom, hogy 
tehetséges fehérvári emberek 
vannak Budapesten és külföldön. 
Ott van például a Blahalousiana 
zenekar, akik a legkomolyabb 

fővárosi helyeken lépnek fel, vagy 
olyan festőművészek, mint például 
Nemes Marci, akinek most volt 
kiállítása, de ő Londonban, New 
Yorkban alkot és él. A távolság 
ellenére ők mind ide kötődnek, 
ahogy én is, ezért olyan fontos, 

hogy most itt kiállíthatok. Az 
itteni kultúréletről nem akarok 
butaságot mondani, mert az az 
igazság, hogy hétvégente járok 
haza a szüleimhez az Öreghegyre, 
és akkor velük foglalkozom, a 
családdal. Annak azonban örülök, 
hogy most például Nemes Marci 
kiállításán is nagyon sokan voltak, 
és olyan színvonalas fotókiállítá-
sok vannak, mint a Híresek és ké-
pek. A kulturális élet meglepően 
jó irányba halad, nagyon jó anya-
gokkal találkozni itt, Fehérváron. 
Az pedig, hogy engem meghívtak, 
nagyon jó élmény, főleg úgy, hogy 
valójában szabad kezet kaptam.
A kiállításmegnyitón hallhattuk Schnel- 
ler János művészettörténésztől, hogy 
már régen túllépett a fotográfia azon, 
hogy valamit dokumentáljunk. Sőt a te 

képeid olyanok, mintha festményt ké-
szítenél a fotográfia eszközeivel. Miért 
pont ez az irány foglalkoztat?
Tervezőgrafikusként is dolgozom, 
arculattervezőként, ezenkívül a 
kortárs építészet is nagy hatással 
van rám, ahogy a század eleji kép-
zőművészet, a szuprematizmus, 
a bauhaus, és valahogyan meg 
kellett találnom azt a keresztmet-
szetet, ahol ezek összeérnek. Az, 
hogy létrehozok képeket objek-
tekből, amelyek csak a kép erejéig 
élnek, utána megsemmisülnek, 
megfestek polisztirol és fa eleme-
ket, létrehozok térbeli kompo-
zíciókat, számomra mind-mind 
izgalmas dolog. Ami egy fokkal 
továbbvitt, hogy a munkáimba 
egyre inkább bevonom a festmény-
készítés technikáját. Próbálom a 
műfajok közötti kapcsolódásokat 
megtalálni. Ez egy kísérletezés, 
hiszen a mostani kiállításomon is 
több olyan mű van, amely teljesen 

új, még sehol nem publikáltam, 
két hete készültek.
A kiállítás koncepciója, a „kapcsolódá-
sok” is egyedi? Vagyis máshol így még 
nem jelentél meg?
A három teremben látható három 
sorozat most először lett ilyen 
módon összeválogatva. Ezek az ön-
magukban már kiállított sorozatok 
itt, Fehérváron értek össze egy egy-
séggé. A kiállítás egy művésznek 
mindig egy kérdésre adott válasz, 
itt derül ki, mi hogyan csapódik le 
az emberekben.
Mennyire számít az, hogy aki megnézi 
a képeidet, érti-e azokat? Kell-e egyál-
talán érteni ezeket a képeket?
A képeim egy része inkább egy 
esztétizáló vizuális gesztus, a másik 
része viszont érthető. Ugyanakkor 
ha más és más jelentéstartalmat 
kapcsol valaki egy képhez, az nem 
akkora probléma, ha jelentett vala-
mit számára az az alkotás! Nekem 
az a fontos, ha van akció: a tengeri 
szemétből készített kompozícióim-
ra már reflektáltak emberek úgy, 
hogy beírták a nevemet hashtaggel 
az Instagramra, létrehoztak hason-
ló képeket, majd utána kidobták a 
szemetet, megtisztították a partot. 
De például Bariban egy egyetemi 
workshop keretein belül tisztítot-
tuk meg a szeméttől a tengerpartot. 
Nekik már jelentett valamit, s ha 
csak száz ember foglalkozott ezzel, 
nekem már jó, mert én ennyit 
tudtam tenni ezért az ügyért. Az 
pedig, hogy az épített környezettel 
foglalkozom, természetes, hiszen 
nekem is van kötődésem a panel-
kultúrához. Divat ezt egy közép- 
európai negatív képként ábrázolni, 
de hát ebben élünk, ez vesz minket 
körül, és valamilyen szinten az 
épített örökségünk: ezzel kommu-
nikálnunk kell, kezdenünk kell 
vele valamit. Erre próbáltam választ 
adni, és ha csak egy-egy gondolatot 
ébresztenek ezek a képek az embe-
rekben, az már nekem elég!
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Béla király habarccsal és kővel

A koronázótanács főurai alaposan megnehezítették IV. Béla országépítő törekvéseit

Vakler lajos

A Királyi Napok kulturális programsorozatának 
keretében a Szabad Színház Nagy Judit rendezésében 
mutatta be Szabó Magda történelmi trilógiájának egyik 
darabját, a Béla királyt.

A Béla király egy történelmi parabolaként 
értelmezhető trilógia. A cselekmény a ta-
tárjárás körül bonyolódik, középpontban 
a király fejlődéstörténetével. Azt látjuk, 
miként lesz a labilis idegzetű, kissé hisz-
térikus, paranoid „országvesztő” meráni 
fiúból határozott, félelmet nem ismerő, 
magánéletét, családját a politika oltárán 
feláldozó országépítő király. Nagy Judit 
értő rendezésének alapja, hogy IV. Béla 
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Palacsintapéntek Vízivárosban
kurucz tünDe

Tekerve vagy hajtva, csokisan vagy lekvárosan – 
augusztus 30-án, a vakáció utolsó napjainak egyikén 
közös palacsintázásra várnak minden gyereket, 
családot a vízivárosi Palacsintapénteken a Budai úti 
LISZI-iroda elé!

Horváth Miklósné, a városrész ön-
kormányzati képviselője elmondta, 
hogy minden városrésznek szüksége 
van közösségépítő programokra. 
A Palacsintapéntekkel a vízivárosi 
adventhez és a kölyökjuniálishoz 
hasonlóan egy újabb közösségteremtő 

rendezvényt szeretnének létrehozni: 
„Nem biztos, hogy minden gyerek örül az 
iskolakezdésnek, ezért a LISZI vezetőjével, 
Pisch Norberttel arra jutottunk, édesítsük 
meg a vakáció utolsó péntekjét, süssünk 
palacsintát az iskolásoknak, óvodásoknak, 
mert így talán könnyebben indul a tanév!”
A palacsintasütés várhatóan délelőtt 
tíz-tizenegy óra körül kezdődik és 
előreláthatólag délután ötig tart. Lesz 
csokis és lekváros, tekert és hajtott. 
A palacsintaosztásba délután kettőtől 
Cser-Palkovics András polgármester 
is besegít. A rendezvényre mindenkit 
szeretettel várnak!

nem a háború, hanem a béke uralkodója, 
aki tudja, mit kell tenni, ha Európa magá-
ra hagyja a hazáját. Visszatér Magyar-
országra, s megkezdi az építőmunkát. 
Szervez, tárgyal, szövetkezik mindenki-
vel, aki segíteni tud, és rá kell döbbennie, 
hogy aki egymaga veszi vállára az egész 
ország terhét, annak áldozatokkal is 
számolnia kell.
„Szabó Magda saját véleményét, mint értel-
miségi véleményt is megfogalmazta ebben 
az előadásban. A jogutóddal beszélgettem, 
aki elmondta, hogy Szabó Magda nagyon 
szerette ezt a trilógiát. Azért választottuk a 
Béla királyt, mert ez áll legközelebb a Koro-
názási szertartásáték idei tematikájához. IV. 
Béla jelleme egy olyan emberé, aki – ahogy a 

darabban is elhangzik – feláldozta egész csa-
ládját Magyarországért, és a saját üdvösségét 
is, hiszen ellentmondott a pápának. Hibázott, 
és ezt pontosan tudta ő is. Hibázott a Muhi 
csatánál is, és szerette volna ezt jóvátenni. 
Végig lelkiismeretfurdalása volt, az országot 
féltette és az ország érdekeit tartotta szem 
előtt. A történetíróktól tudjuk, hogy őt csak 
habarccsal vagy kővel lehetett megajándékoz-
ni, hiszen az ország szörnyű állapotban volt 
ebben az időszakban. Feláldozta életét annak 
érdekében, hogy újjáépítse hazánkat, neki 
köszönhetjük, hogy ma magyarul beszélhe-
tünk, és itt lehetünk Európában.” – mondta 
el lapunknak Nagy Judit. 

Béla király mellett kitűnő figurák egész 
sora népesíti be a drámát. Hús-vér embe-
rek, nem hősök, nem arctalan „történel-
mi személyiségek”. Esendők, nagysze-
rűek, humorosak, ostobák, szellemesek, 
aljasok és becsületesek, mint mi magunk. 
A különböző kultúrák találkozása, az 
ebből eredő konfliktusok, a szövetséges 
következetesen hibás megválasztása, 
a hatalom realitásvesztése, a dilettáns 
főhivatalnokok országvesztő felelőtlensé-
ge, a vallási és kulturális különbségek el 
nem fogadása mind ismerős helyzetek, 
párhuzamuk 20. századi történelmünkkel 
minden pillanatban egyértelműek.
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
hivatalos közösségi oldalán is 
szerepel pollennaptár, a Parlagfű-
pollen-riasztási rendszer (PPRR) 
térképes előrejelzése segítségével 
pedig bárki naponta tájékozódhat a 
szezon helyzetéről.

MŰVÉSZETI  
N A P O K

SZEPT. 
7-8.

 

1000–1800

ZENE-, TÁNC-,   
KÉPZŐ- ÉS IPAR- 

MŰVÉSZETI PROGRAMOK
nextstop.hu/nextart

Kulturális intézmények:
• Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete
• Kisfaludi Művészkör
• Szabadművelődés Háza
• Gárdonyi Géza Művelődési Ház
• Szent István Művelődési Ház
• KÖFÉM Művelődési Ház
• Fehérvári Kézművesek Egyesülete
• Öreghegyi Közösségi Ház
 
Workshop:
• Art Fantasy Kft.
• Rock Port Musik Hangszerbolt
• Regandina Alkotóműhely
• Tálos Edit Alapítvány
• Kondor kör

Művészeti egyesületek:
• Felicita Kulturális Táncsport Egyesület
• Furfangos Kezek Klub
• Izgő Mozgó Táncstúdió
• Animono filmkészítő műhely
• Laguna Kultúrális és Táncsport Egyesület
• SMV 2000 Festőtanoda
• Megadance Táncszínház Egyesület
• Művészrajz-Jobb agyféltekés rajzoktatás
• Art Studió
• Akusztikus Zenei Klub
• Dance Studio Nagy-Kuthy 

 
 
A rendezvény fővédnöke Brájer Éva,  
Székesfehérvár alpolgármestere.

A Művészeti Napok alkalmával megismerkedhetsz 30, Székesfehérváron működő 
művészeti egyesülettel, kipróbálhatsz különböző hangszereket, kerámia tárgyakat 
készíthetsz, iparművészettel, képzőművészettel, sőt animációs filmkészítéssel is 
találkozhatsz. A színpadon népszerű tánc és zenei együttesek fellépései várják 
az idelátogató közönséget. A belépés ingyenes!

Rossz hír az allergiásoknak: egyre több a parlagfűpollen

A statisztikai adatok szerint a legtöbben a parlagfű pollenjére érzékenyek

hagyánek andrea, látrányi Viktória

A parlagfűpollen koncentrációja az elkövetkező 
napokban az ország nagy részén várhatóan 
továbbra is eléri a nagyon magas szintet. Ez 
derül ki a parlagfűpollen-riasztási rendszer 
előrejelzéséből. Az átvonuló hidegfront hatá-
sára a pollenterhelés északon, északnyugaton 
valamelyest mérséklődik, de jellemzően a 
magas tartományban marad.

„Az elmúlt héten a hazánk felett 
átvonuló hidegfront és az esőzések ha-
tására a parlagfűpollen-koncentráció a 
levegőben valamelyest csökkent, azon-
ban a következő napokban az emelke-
dése várható, elérheti a közepes, magas 
koncentrációs szintet. Az ország egyes 
területein – az Alföld keleti részén il-
letve a középső országrészekben – igen 
magas, nagyon magas pollenkoncent-
ráció is előfordulhat.” – tájékoztatta 
lapunkat Krisztián Erika megyei 
tiszti főorvos, aki azt is hozzátette, 
hogy a növény szezonja általában 
július végén indul és októberig tart.
A parlagfű pollenszórásának 
fokozódásával az allergiás betegek 
már erős vagy igen erős tünetekre 
számíthatnak. Emelkedik az aszt-
más tünetegyüttes jelentkezésének 
valószínűsége is. 
„Sajnos a parlagfű által kiváltott allergia 
népbetegség Magyarországon, mintegy 
másfél millió embert érint. A parlagfű 
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Kényelem a betegeknek

A korszerű fekhelyek funkciói nemcsak a betegek mindennapjait könnyítik meg, hanem az 
ápolókét is

soMos Máté

Kényelmesebbek lesznek az idős betegek min-
dennapjai: elektromos ágyakkal és éjjeliszek-
rényekkel gazdagodott a Szent György Kórház 
ápolási osztálya.

Gombnyomásra emelkedő fejrész, 
kapaszkodó és korlát is tartozéka 
a hat ágynak, melyeket a Baptista 
Szeretetszolgálattól kapott a fehér-
vári kórház. A Baptista Szeretet- 
szolgálatot, lévén Fejér megyei 
alapítású, szoros kapcsolat fűzi a 
városhoz. A kórház az elmúlt más-
fél évben már harmincegy ágyat 
vehetett át segítségüknek köszön-
hetően. Kiszely István, a szervezet 
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és a hasonló gyomnövények pollenjeitől 
olyan sejtek termelődnek a szerveze-
tünkben, melyek váladékozást okoznak a 
légutakban. Ebből könnyen következnek 
a tünetek: orrfolyás, köhögés, szem-
viszketés, rendkívül kellemetlen száraz 
torokérzés, légzési zavarok.” – mondta 
el Farkas Zoltán háziorvos.

A szakemberek azt javasolják, hogy 
a gyógyszereket legalább két héttel 
a virágzás előtt kezdjék el szedni 
a páciensek, és aki teheti, kaszálja 
le a növényt. Emellett segítenek a 
házi praktikák, például az ágynemű 
cseréje hetente kétszer és az is, ha 
a hajunkat sűrűn mossuk.

regionális képviselője szerint a 
közeljövőben kerekesszékekkel 
kívánják bővíteni az intézmény 
készletét.
A korszerű fekhelyek funkciói 
nemcsak a betegek mindennapjait 
könnyítik meg, hanem az ápolókét 
is. Szabó Bakos Zoltánné ápolási 
igazgató lapunknak elmondta, 
hogy a modernizálásra való törek-
vés nem csak az ápolási osztályon 
aktuális, a kórház folyamatosan 
pályázik hasonló eszközökre: „Most 
is van egy uniós pályázatunk, mely-
nek keretében száznál is több ágyat 
kaptunk. Korábban a beruházásoknál 
mindig korszerű ágyakkal tudtunk 
bővülni.”
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Hőlégballon-karnevál és a fotográfia napja
Programok augusztus 23-tól szeptember 1-ig

szabó petra

Látogatható kiállítások

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

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

Horoszkóp
augusztus 22. – augusztus 28.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A sors váratlan találkozásban részesíti, és ez egészen 
felkavarja. Talán viszontlátja egy rokonát, régi szerel-
mét, valakit, aki nagy hatással volt az életére. Ha úgy 
van, tegye félre sértettségét, rossz érzését és járuljon 
hozzá ahhoz, hogy kapcsolatuk helyrejöjjön! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában jobban odafigyel a magánéletére, pláne a gondokra, 
és emiatt kevésbé van jelen a munkahelyén, akár fizikailag, akár 
csak szellemi szinten, ez pedig okozhat némi kellemetlenséget 
Önnek a napokban. Érthető, hogy nincs könnyű helyzetben, de 
próbáljon meg kicsit jobban figyelni arra, amit csinál, mert ha 
komolyabb hibát vét, akkor csak tetézni fogja a gondjait! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nem ártana, ha néha tisztábban fejezné ki érzéseit a ked-
vesével szemben. Vágyik arra, hogy kimondja, mit érez 
iránta, és hogy elismerje azt, amiben jó. Ne mindig csak 
azt adja, amit kap, mert úgy van vele, miért adjon többet, 
mikor Ön sem kap. Van, hogy előbb Önnek kell adnia! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mindenáron segíteni szeretne valakinek, talán még akkor is, ha 
az illető nem kér belőle. Legyen ezzel óvatos! Viszont magával 
szemben se legyen erőszakos, nem kell olyan dolgokra igent 
mondania, amikre valójában nemet szeretne! Máskülönben ne 
csodálkozzon, ha egészségügyi problémái adódnak!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Időszerű lenne lassan döntést hoznia, vagy ne csodálkoz-
zon azon, hogy két szék közé fog ülni. Ne halogassa tovább 
a döntést, hogy kit választ, ki mellett kíván maradni. 
Persze ne is kapkodja el, de jobb, ha tudja, ketyeg az órája! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Vigyázzon azzal, hogy milyen módon kívánja elérni a célját! Könnyen 
megeshet, hogy túl messzire megy a nagy törtetésben. Figyeljen arra, 
hogy ne lépjen át mások felett, ne legyen túl gátlástalan, akármennyire is 
szeretne valamit megkapni. Később bánná, hogy feláldozta a kapcsolata-
it vagy akár a saját értékrendszerét azért, hogy teljesüljön a vágya. 

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Hegesztő
• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő
• Emelőgépkezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

„Én is itt bérelek, 
mert alacsony a 
rezsi és nincsenek 
rejtett költségek.”

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

R A K TÁ R A K , 
MŰHE LY E K
22 / 500-153

Augusztus 23.
XI. Csukafesztivál
Csór, Fő tér 10.
Gasztronómia, sport, zene és sok min-
den más. Két nap aktív kikapcsolódás 
Csóron.

Népi játszóház
14 óra, Mesterségek Háza
Az apróságok madáretetőt készíthetnek.

Augusztus 24.
V. Kisfalud Novajpusztai Vigasság
10 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Bemutatókkal, interaktív játékokkal, aka-
dályversennyel és pörköltfőző versennyel 
készülnek a szervezők, de a színpadi 
programok sem maradnak el.

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ

Augusztus 25.
Babaruhabörze
8 óra, Videoton Étterem

Gyógynövénygyűjtő túra
9.15, Gánt
Találkozó: Gánt bányatelepen, a 
Bauxitbányászati Múzeummal szembe-
ni parkolóban. Megközelítés egyénileg 

vagy a Fehérvárról 8.35-kor induló 
buszjárattal lehetséges. Túravezető: 
Lencsés Rita gyógynövényszakértő. 
A tervezhetőség érdekében előzetes 
bejelentkezés szükséges! Jelentkezés, 
információ: krizsany.anna@szikm.hu , 
70 338 6173, lencsesrita82@gmail.com, 
30 296 6480. Idén a som elég korán 
megérett, így a túra főként a lekvár-
nak, szörpnek való erdei gyümölcsről 
szól. Menet közben a környék gyógy-
növényeit is megismerhetik a túrázók. 
A gyűjtéshez célszerű kosárkát, papír-
zacskót, vágóeszközt hozni. A program 
kb. 13 óráig tart.

Augusztus 27.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Molnár Géza Attila és a catalaunumi 
csata című előadása.

Augusztus 28.
Népi játszóház
14 óra, Művészetek Háza
A gyerkőcök népi játékokat készíthetnek.

Augusztus 29.
II. Color Festival
17 óra, Fezen
A színek fesztiválja sok fellépővel.

Csók István Képtár
Augusztus 29. 
A Híresek és képek – Modern irány-
zatok a magyar fotográfiában című 
kiállítás kísérőrendezvénye
16 órától sötétedésig: Utazó camera 
obscura Mosberger Róberttel. Tangó-
harmonikával kísért interaktív camera 
obscura-bemutató. 
16 óra–18 óra: Fotogramkészítés. A fo-
togram elnevezés Moholy-Nagy Lász-
lótól ered, aki berlini évei alatt kezdte 
kísérleteit a közvetlen fényformálás, 
fénymodulálás jegyében. A fotogram 
fényképezőgép és negatív közbeiktatá-
sa nélkül készül. 
18.30–20 óra: Hogyan készült a fotó? 
Gyakorlatias bemutató Kaunitz Tamás-
sal és Kiss Lászlóval a kiállító alkotók 

A magyar fotográfia napja

munkái nyomán: 
1. Martin Munkácsi és a Graflex
2. Portréfotózás Rolleiflex-szel
3. A csodálatos Leica – Robert Capa és 
a riport
4. Bónuszkép – André Kertész és a 
Polaroid SX-70.
20 óra–21 óra: Pillanatkép/pillanat-
próza
A fotós megfigyel, exponál, kattint és 
rögzíti a pillanatot. Az író megfigyel, 
koncentrál és számtalan pillanatot 
sűrít össze egy szövegben. Mégis teljes 
történeteket mondanak el mind a ket-
ten. Ismert prózaírók mondják tovább 
a kiállítás egy-egy fotójának történetét.
21 óra–22 óra: Fotók zongorakísérettel. 
Darvas Kristóf improvizál a kiállítás 
anyagára.

Hangulatok
Európa Klub
L. Ritók Nóra grafkusművész, az 
Igazgyöngy Alapítvány vezetőjének 
kiállítása. A kiállítás augusztus 28-ig 
látogatható.

Híresek és képek – Modern irányzatok a 
magyar fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy László, 
Robert Capa, Brassaï, Martin Munkacsi 
és további közel húsz különleges magyar 
fotográfus százötven izgalmas alkotása 
tekinthető meg szeptember 8-ig.

Miklós János: Fuvallatok
A Szabadművelődés Háza
Képzőművészeti tárlat. Megtekinthető 
szeptember 8-ig.

Horváth Levente kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Festőművészeti tárlat. Megtekinthető 
szeptember 13-ig.

Kapcsolódások – Relations
Pelikán Galéria
Csizik Balázs vizuális alkotóművész 
tárlata. Megtekinthető szeptember 20-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti 
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, kedd-
től vasárnapig 10 és 18 óra között.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett 
állandó kiállítás. Megtekinthető szep-
tember 22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a 
babapatika, mely egy nagymúltú vajda- 
hunyadi gyógyszertár modelljeként 
készülhetett a 19-20. század fordulóján, 
és amelyet a múzeum tavaly vásárolt 
meg gyűjteménye számára. Ez a játék, 
ahogyan a kuriózumnak számító eredeti 
patikaberendezés is, arról vall a mai 
kor emberének, milyen is volt a régi 
idők patikája. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 31-ig, keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.

Hősök, szentek, hódítók – IV. Béla élete 
és uralkodása
Szent István Király Múzeum Ország- 
zászló téri épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat a király 
életén, megjelenítve uralkodásának és 
életútjának legmeghatározóbb és leg-
emblematikusabb pillanatait. Megtekint-
hető december 31-ig.
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A Barátság mozi műsora

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nagyon várt már valamit és végre bekövetkezik a héten, illetve 
megkapja. Ez hatalmas áttörést jelent Önnek, és erővel, lelkesedéssel 
tölti majd el. Kifejezetten elégedett lesz, mert végre azt látja, hogy 
kezdenek jól alakulni a dolgok Ön körül. Ha esetleg nagyobb ingósá-
got készül venni vagy eladni, ilyen téren is számolhat a szerencsével.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ha eddig bizonytalan volt valamivel vagy valakivel kapcsolatban, akkor 
a napokban véglegesen megbizonyosodhat az illető vagy a kérdés kap-
csán. Ennek fényében pedig egy még nagyobb döntést hozhat meg. A 
napokban teljesen megváltozhat a szerelmi élete, akár egyedülálló, akár 
párban élő, de csak ha készen is áll arra, hogy gyökeresen változtatasson. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Készen állnak kedvesével arra, hogy tiszta lappal 
kezdjenek. De kevés az elhatározás, jól tudja, hogy 
igazán csak a tettek beszélnek. Éppen ezért kell 
félretenniük a sérelmeiket, a múltat, mert csak akkor 
tudnak majd igazán továbblépni. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy teljesen új kihívással találja szemben magát. Először talán nehéz-
kesnek, túlontúl idegennek találja, de utána bele fog jönni. Talán az sem 
lesz világos, miért éppen Önnek adták, de később már teljesen világossá 
válik Ön előtt, és addigra már meg is kedveli az új feladatát és kimon-
dottan bele fog jönni. Ezért ne ijedjen meg a kezdeti nehézségektől!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A napokban lehetősége lesz arra, hogy megmutassa, mit 
tud, mire képes és ezáltal magának is bizonyíthasson. Ez 
akár komoly kiugrási lehetőséget is jelenthet, de legalábbis 
szerettei, közvetlen környezetének elismerését minden-
képp kivívhatja. Végre elérheti, hogy megértésre leljen.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szeretne kicsit hátradőlni, de nincs sok lehetősége rá. Sajnos ah-
hoz túlságosan felelősségteljes és nem mer addig kikapcsolódni, 
vagy legalábbis visszavenni a tempóból, amíg nem fejez be egyes 
feladatokat, nem ér bizonyos dolgok végére. Úgyhogy a héten 
dolgos napok várnak Önre, de nem kell túlzásokba esnie! 

A Neoton Família sztárjai 
19.30, Zichy színpad
Élő koncert

Augusztus 30.

akkor még titokzatosabbá teszik a sétát 
a fáklyák fényei. Információ és regisztrá-
ció: Tourinform Iroda (Oskola utca 2–4., 
tel.: 22 537 261, e-mail: idegenvezetes@
szekesfehervar.hu.

Őrizzük meg apáink örökségét! 
– napközis tábor

XXV. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon-karnevál
Program:
Augusztus 30.
16.15: Ünnepélyes megnyitó az Agárdi 
Parkerdőben
17.30: Ballonfelszállások az az Agárdi Park-
erdő területéről
Augusztus 31.
6.30: Ballonfelszállások az Agárdi Park-
erdő területéről
Egész napos program az Agárdi Park-
erdőben: kirakodóvásár, gyermekműso-
rok, étel- és sörsátor, helikopteres utasre-
pültetés, autókiállítás, zenei programok, 
utcabál
7.30: Ballonfelszállások az Agárdi Parkerdő 
területéről
Szeptember 1.
6.30: Ballonfelszállások Székesfehérvárról 
vagy a Velencei-tó mellől

12 óra: Eredményhirdetés

Titkos túra – esti fáklyás városnézés
21 óra, Tourinform Iroda
Székesfehérvár történelme nem szűköl-
ködik fordulatos eseményekben és izgal-
makban. Ha ez önmagában nem elég, 

Augusztus 31.
10. Fotóbícs
9 óra, A Szabadművelődés Háza
9 órától várják a szervezők a kiállítani 
vágyó alkotókat. A rendezvényre belépő 
nincs, kedvezőtlen idő esetén zárt terem 
biztosított. További információ: Szabó 
Márta (szmartaphoto@gmail.com vagy 30 
270 3849).

Szeptember 1.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Vinilvasárnap
17 óra, Petz Söröző
Székesfehérvári és a városhoz kötődő 
művészek mutatják be kedvenc lemezü-
ket.

Bye, summer!
18 óra, Zichy színpad
A Helló, nyár! rendezvénnyel kezdő-
dik és a Bye, summer! programmal 
zárul Székesfehérvár idei nyári 
kulturális rendezvénysorozata. A 
Zichy színpadon rendezett nyárzáró, 
tanévindító rendezvényen közönség-
kedvenc zenekarok szórakoztatják a 
fiatalokat. 

King Skate – a deszkázás szabadsága
20 óra, Museum Café
A Kinedok Magyarország és a Museum 
Cafe bemutatja: King Skate – a deszkázás 
szabadsága (színes/fekete-fehér, cseh 
dokumentumfilm cseh nyelven, magyar 
felirattal, 82 perc). Rendezte: Šimon 
Šafránek.
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Augusztus 23.
16 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
18 óra: Velence vár
20 óra: Ugye boldog vagy?

Augusztus 24.
10 óra: Toy Story 4.
15 óra: Angry Birds 2. – A film
17 óra: Út a királyi operába
19 óra: Volt egyszer egy Hollywood

Augusztus 26.
18 óra: Góliát
19.30: Együtt megyünk

Augusztus 27.
18 óra: Kettős életek
20 óra: Ugye boldog vagy?

Augusztus 28.
MusicCinema
17 óra: Miles Davis: Birth of the Cool
20 óra: Chris Rea Live at Baloise 
Session 2017

Augusztus 29.
17.30: Együtt megyünk
20 óra: Góliát

Augusztus 30.
16 óra: Toy Story 4.
17 óra: Volt egyszer egy Hollywood
20 óra: Velence vár

Augusztus 31.
10 óra: Angry Birds 2. – A film
16 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
18 óra: Kettős életek
20 óra: Út a királyi operába

Augusztus 26-tól.
Moha, Fő út 91.
Kézműves és hagyományőrző 
tábor 8–12 éves korú gyerekek-
nek. Részletes tudnivalók a 
www.terepjarokdse.hu oldalon 
találhatók. Információ: Pintérné 
Palkovics Gabriella (tel.: 20 296 
0096, e-mail: terepjarodse@
gmail.com).
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8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Mire figyeljenek az autósok iskolakezdéskor?

A szülők fokozott figyelmére is szükség van!

Sok helyen nem jelzi ilyen tábla az oktatási intézmények környezetét, de legyünk mindenkép-
pen körültekintőek!

pál loránD

Szeptemberben gyerekek ezrei lepik el az 
utcákat iskolába, óvodában tartva. Napi 
rutinútvonalukon járva pedig sokan meg-
gondolatlanul közlekednek a járdán. Hogy 
ne legyen tragédia a vége, az autósoknak 
is óvatosabban kell vezetniük ebben az 
időszakban!

Az augusztus huszadikai tűzi-
játék után a legtöbben lélekben 
már megkezdik a búcsúzkodást 
a nyártól, majd a fájdalmas 
elválás után már a szeptemberi 
iskolakezdés körül forognak a 
gondolataik. Tanszerek, könyvek, 
táskák, sportfelszerelések – mil-
liónyi dolog van, amit a sulival 
kapcsolatban át kell rágni.
Többek között azt is, hogy a 
nebulók ne ugráljanak meggon-
dolatlanul az úttestre. Mert hát 
valljuk be, a figyelmeztetések 
ellenére is sokszor megteszik. 
Főleg az első napokban, ugyanis a 
barátok viszontlátása és rengeteg 
más sulis ügy tölti ki gondolatai- 
kat. Ilyenkor megnő az autósok 
felelőssége: ha megfelelő körül- 
tekintéssel közlekednek ebben az 
időszakban, számtalan kellemet-
lenségtől megkímélhetik ember-
társaikat és magukat is.
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Mire ügyeljenek a sofőrök?

Az első és talán legfontosabb az, 
hogy óvodák és iskolák környékén 
mindig nagyobb gondot fordítsa-
nak nemcsak a megfelelő sebesség 
megválasztására, de arra is, hogy 
mindenre fel legyenek készülve: 
előfordulhat, hogy a lurkók indo-
kolatlanul lépnek le az útra vagy 
éppen takarásból lépnek elő a jár-
gányok mögül, esetleg az út felőli 
oldalon szállnak ki az őket éppen 
iskolába fuvarozó szülő kocsijából 
anélkül, hogy körülnéznének. Te-
hát veszélyforrás akad bőven! 
Persze nem csak az oktatási 
intézmények környékén számítha-
tunk váratlan eseményre: mindig 
kísérjük figyelemmel a közelben 
mozgó gyerekeket! Gyakori, hogy a 
még a nyári szünettől felpörgött, az 
első tanítási napoktól bezsongott 
fiatalok úgy szaladnak át az úttes-
ten – sokszor a tilos jelzés ellenére 
– hogy nem mérik fel megfelelően 
környezetüket. Ezért az autósok 
zebrához közelítve – még zöld 
jelzésnél is – lassítsanak le!

És a szülők?

Ez már nehezebb kérdés, ugyanis 
azon túl, hogy rendszeresen át-

rágják a lelkes fiatallal az alapvető 
közlekedési szabályokat, nem sok 
mindent tehetnek, nem lóghatnak 
egész nap a gyerek nyakán. Így 
nem marad más, mint a szájbará-

gás és esetleg a láthatósági mellény, 
ami – főleg a téli időszakban, ami-
kor korábban sötétedik – kitűnő 
társ lehet a balesetmentes hazauta-
kon.
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, 

falazás, betonozás, szivattyúzás
Amit kérünk:

• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:

• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

 TAKARÍTÓ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés 
és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• Széphő Zrt. saját tulajdonában álló és kezelt ingatlanjainak 

takarítása.
• Céges rendezvényeken használt eszközök előkészítése, 

tisztántartása, ki- és elpakolása.
Amit kérünk: 

• 8 általános iskolai végzettség
Előny lehet:

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit mi ajánlunk:

• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása

Betanított munka
Székesfehérváron!

Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy 
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

Nem pihenünk eleget?
kovács v. orsolya

Felmérést készített a profession.hu a magyar 
munkavállalók körében arról, mennyire elége-
dettek az általuk kivehető szabadsággal.

A kapott adatokból kiderül, hogy 
a dolgozók negyvenegy százaléka 
sokszor csak papíron veszi ki a 
szabadnapjait, valójában viszont 
munkával tölti azokat. Ez a szám 
egyébként javulást mutat, a 2014-es 
felmérésben még ötvenhárom szá-
zalék volt. A bennragadt szabad- 
napok is nagy problémát jelen-
tenek: a felmérésben résztvevők 
tizenhét százaléka a szabadsága 
hatvan százalékát nem tudta fel-
használni, részben az elvégzendő 
munka mennyisége, részben a he-
lyettesítés megoldatlansága miatt.
Az online, reprezentatív felmérés-
ből megtudhattuk azt is, hogy a 
magyar munkavállalók közel fele, 
pontosan negyvennyolc százaléka 
kevesli az egész év során összes-
ségében kivehető szabadnapokat. 
Ráadásul sokan kerülnek szembe 
azzal a problémával, hogy az álta-
luk választott szabadnapokra – bár 
már előre bejelentették – utólago-
san visszavonták az engedélyt. 
Azt csak a válaszadók négy százalé-
ka nyilatkozta, hogy egyáltalán 
nincs beleszólásuk abba, mikor ve-
gyék ki az év során szabadságukat. 
A többség (ötvenhárom százalék) 
nagy részben meghatározhatja, 

mikor szeretne pihenni, a megkér-
dezettek huszonnégy százaléka 
mondta azt, hogy teljes egészében 
ő dönt a kivett szabadságairól. 
A kivehető alapszabadság egy 
évben húsz nap, ehhez jönnek még 
a pótszabadság napjai. A pótsza-
badság járhat életkor után is: ez a 
betöltött huszonötödik életévtől 
évi plusz egy nap, és nyugdíjazásig 
kétévenként plusz egy szabadnapot 
kap a munkavállaló. A gyermek 
után is jár kétnapi szabadság, 
először a születésének évében, 
egészen tizenhat éves koráig.
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Múlt heti rejtvényünk a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivállal foglalko-
zott. Az első megoldásból kiderült, hány éves idén a rendezvény: huszonnégy.
A második megfejtés három országot rejtett, ahonnan ebben az évben táncosok 
érkeztek a városba: Kolumbia, Brazília és Indonézia.
A fesztivál keretében a különböző népek kultúrájával a legkisebbek is megis-
merkedhettek. A harmadik megfejtés ennek a programelemnek a nevét takarta: 
Királyi játéktér.

E heti lapszámunk rejtvényében ismételten három kérdésre várjuk a választ a kedves olva-
sóktól. Elsőként arra vagyunk kíváncsiak, ki az az egykor a Megasztárban feltűnt énekesnő, 
aki a Királyi Napok alatt Fehérváron is koncertezett a Zichy színpadon és zsúfolásig megtöl-
tötte a teret és a környező utcákat. 
A második megfejtés egy rendezvény neve, melyet a Bory-várnál tartottak augusztus 19-én. 
A harmadik megfejtésben pedig arra derül fény, milyen látványos attrakcióval fejeződött be 
Székesfehérváron a Királyi Napok.
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A hagyományos kenyér kovásszal készül

A kovászos kenyér – akkor is, ha fehér lisztből készül – lassan felszívódó szénhidrátnak számít

Augusztus huszadika a kenyérszentelés napja is

Lencsés-Pál Petra szerint megéri otthon 
kovászos kenyeret sütni

Az erős kovászhoz és a jó kenyérhez minőségi gabonára van szükség!

kurucz tünDe

Az augusztus huszadikai ünnepségeknek min-
den évben fontos része az új kenyér megszente-
lése. A hagyományos paraszti kultúrában ilyen-
korra végeztek az aratással, és az asszonyok az 
új búzából őrölt lisztből készítették a kenyeret. 
Ha a pihentetési időket is belevesszük, közel 
egy napig dolgoztak a tésztával, mire a forró 
kemencében kisütötték.

Manapság az otthoni kenyérsütés 
újból reneszánszát éli, melynek 
technikai szempontból három 
metódusa, három szintje van. Az 
első, egyben legkönnyebb a szódás, 
amikor egy kis szódabikarbóna és 
író segítségével minimális munká-
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val az elhatározástól számítva egy 
órán belül kenyér kerül az asztal-
ra. A második az élesztős, ami a 
dagasztási, pihentetési, formázási 
és sütési időket is beleszámítva 
körülbelül két-két és fél óra alatt 
vezet eredményre. Állagban ez már 
sokkal jobb, mint bármelyik bolti, 
de hiányzik belőle a savanykás „ke-
nyéríz”. Mert mitől is van kenyéríze 
a kenyérnek? A kovásztól, egy 
olyan saját mikro-ökoszisztémától, 

ami csak lisztből és vízből áll.
Lencsés-Pál Petra fermentációs 
szakértő lapunknak elmondta, 
hogy a gabona fontos élelmiszer 
az emberi test számára. Az utób-
bi években egyre több emberről 
derült ki, hogy gluténérzékeny vagy 
allergiás, ezért sokan elkezdték 
kényszerből vagy egészségtudatos-
ságból kerülni a kenyeret. Pedig 
alapvetően nem a búzával van a 
baj, hanem az elkészítés módjával: 
„A hagyományos kenyér lisztből, víz-
ből és sóból áll. Azonban a nagyüzemi 
pékségekben ezek mellé rengeteg ilyen-
olyan adalékanyagot tesznek, hogy a 
pékáru szebb, polcállóbb, hamarabb 
elkészíthető legyen. A kovász vízből és 
lisztből áll, amiben egy bizonyos idő 
után a levegőben és a gabona felszínén 
lévő baktériumok enzimek segítségével 
elkezdik a gabonát lebontani. Emiatt az 
ezzel sütött kenyér a szervezet számára 
sokkal könnyebben emészthető.”

A szakértő szerint a kovászt úgy 
kell kezelni, mint egy élőlényt. 
Minden nap meg kell etetni liszttel 
és vízzel, hogy nyolc-tíz nap múlva 
élő anyagot kapjunk: „A kovászos 
kenyér nem lesz penészes, mert a 
kovász a fermentálási idő alatt a gabo-
nában lévő összes cukrot lebontja. A 
penész pedig köztudottan csak azokat 
az élelmiszereket találja meg, amiben 
cukor van.”
Az erős kovászhoz jó minőségű 
lisztre van szükség. Ma már sok 
malomból lehet online rendelni, 
de Fehérváron is vannak olyan 
helyek, ahol ökológiailag ellen- 
őrzött, megbízható forrásból 
származó lisztet vagy frissen 
őrölt gabonát lehet kapni: „Minél 
többet áll a gabona őrölt formában, 
annál többet veszít az értékéből. A 
kenyérsütésre alkalmas lisztek kiló-

ját már négyszáz forintért be lehet 
szerezni.”
Ha letelik a nyolc-tíz nap, akkor a 
kovászt be lehet rakni a hűtőbe, 
amit innentől kezdve anyakovász-
nak nevezünk. Ilyenkor már elég 
heti egy-kétszer etetni. Sütés előtt 
ebből kell kivenni egy darabot, a 
kovászmagot, amit meg kell etetni, 
és utána lehet felhasználni.
Lencsés-Pál Petra heti egyszer – 
vagy ha gyorsabban fogy, akkor 
kétszer – süt otthon kovászos 
kenyeret: „A kenyérsütésnek saját 
koreográfiája van. Érdemes kézzel 
dolgozni, mert a kezünkön is rengeteg 
hasznos baktérium van, ami ezáltal be-
kerül a kenyérbe. Ezért mondták régen, 
hogy nincs két egyforma ízű kenyér.”
Első lépésként a szobahőmér-
sékleten összekeverjük a lisztet, 
a vizet, a sót és a kovászt, majd 
a konyhapulton hagyjuk, hogy 
elinduljon a fermentáció: „Az 
ideális hőmérséklet huszonöt-huszon- 
hat fok. Ha ennél melegebb van, 
akkor gyorsabban, ha hidegebb, akkor 
lassabban megy végbe a folyamat. Ér-
dekes, hogy alacsony hőfokon sokkal 
több ecetsav keletkezik a tésztában, 
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ezért ecetsavak, ezért savanykásabb 
lesz a végeredmény.”
Petra mindig reggel keveri be a 
tésztát. Napközben dagasztja, 
keleszti, hajtogatja, majd a nap 
végén formázza. Ezután a vekni a 
szakajtóba kerül és egy éjszakát 
pihen a hűtőben. Másnap reggel 
aztán mehet a sütőbe! 
„Érdemes a sütéshez egy zárható tetejű 
vaslábast, ha nincs, akkor kacsasütőt vagy 
római tálat használni, mert akkor nem kell 
külön páráztatni a sütőben. A kenyeret 
húsz percig kétszázötven fokon, fedő alatt 
kell sütni, majd visszavesszük kétszáz 
fokra a hőmérsékletet, levesszük a fedőt 
és még húsz-huszonöt percig sütjük.”
A szakértő szerint megéri otthon 
kovászos kenyeret sütni, mert so-
káig eláll, jót tesz a szervezetnek és 
sokkal finomabb, mint bármelyik 
élesztős változat.
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Az ünnepi hangulatról a székesfehérvári Stringers vonósnégyes gondoskodott

A rajthoz több mint százötvenen álltak, hogy teljesítsék az 5, 10, 15, vagy éppen a 21 km-es félmaratoni távot. A pálya nem számít könnyűnek, körönként 94 méteres szintemelkedéssel kellett 
megküzdenie a futóknak

A mosoly itt még széles – lefelé könnyebb ugyan, de óvatosnak kell lenni, hiszen a forduló után 
jön a feketeleves!

A rock 
‚
n’ roll futások főszervezője, Kaufer Tamás sosem feledkezik meg a kicsikről, ezúttal is 

volt gyerekfutam. A legkisebbek a nagyok előtt teljesítették a számukra kimért 400 méteres 
távot a Bence-hegyen.

A hegyen, futva ünnepeltek
kaiser taMás

Nagyon sok olyan futóversenyt vagy egyéb sporteseményt találni, mely valamely ünnepünkhöz 
köthető: van Mikulás-futás, szilveszteri, újévi, húsvéti futás. Természetesen nem maradhat ki az 
államalapítás ünnepe sem: Kaufer Tamás évek óta várja a futókat augusztus huszadikán a Bence- 
hegyi rock 

‚
n’ roll félmaratonra.

És lám, van, aki felfelé is mosolyog
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Díj egy büszke fehérvárinak

Nem csak küzdésben jeleskedik – tiszteletbeli fehérvári lett Juhász Roland

Farkas Sándor: Fehérvár az otthonom

Küzdésből ötös!

soMos péter

néMeth krisztián

Az augusztus huszadikai ünnepi közgyűlésen 
kitüntették a fehérvári kosárlabda ikonikus 
alakját, Farkas Sándort. 

A zalaegerszegi születésű tréner, 
Farkas Sándor szülővárosában kez-
dett edzősködni, karrierje legfonto-
sabb állomásának azonban Fehérvár 
bizonyult. Az ezredfordulón az 
Albacompot három bajnoki címig és 
két kupagyőzelemig vitte. A munkát 
tekintve 2015-ben tért vissza a 
koronázóvárosba. Idén Szent István 
napján az önkormányzat Pro Civita-
te díjjal tüntette ki munkássága elis-
meréséül. Nem véletlen tehát, hogy 
a mester igazi fehérvárinak érzi 
magát: „1997 óta élünk a családommal 
Székesfehérváron. Nem tagadom meg a 
szülőföldemet, Zalaegerszeget, de Fehér-
vár az otthonom. Az egész családommal 
nagyon jól érezzük itt magunkat, és 
a továbbiakban is itt szeretnénk élni, 
bármi is történjen.”
Farkas Sándor, aki a férfi és női 
szakágban is sikert sikerre halmo-
zott, jelenleg a fehérvári utánpótlás 
irányítójaként dolgozik: „Igazából 
1997-től, az idekerülésem pillanatá-
tól kezdve feleltem az utánpótlásért 
vezetőedzőként is. Rá két évre a Dávid 
Kornél Kosársuli is beszállt ebbe a 
rendszerbe, az egyesület részévé vált, 
és tizennégy éves korig biztosította 
az utánpótlásképzést. Utána a srácok 
automatikusan átkerültek az Alba Fe-
hérvárhoz. Amikor 2015-ben visszake-

Nagyon gyorsan hátrányba került, de megrázta 
magát és ötöt hintett a MOL Fehérvár FC Sóstón 
a Diósgyőrnek a labdarúgó NB I harmadik 
fordulójában. A meccs forgatókönyve Juhász 
Roland szempontjából szimbolikus volt: a csa-
patkapitány olyan erényt csillantott meg, ami 
a sport igazi szellemiségét jelenti. Nem hiába 
lett tiszteletbeli fehérvári!

Meghűlt a vér a Vidi-szurkolókban, 
amikor a legrutinosabb magyar hát-
véd hibájából huszonnyolc másod-
perc után vezetést szerzett Sóstón 
a DVTK. Hidegzuhany. Juhász 
Roland – mint utóbb jelezte – soha 
nem követett el ilyen baklövést, 
ahogy azt is: eggyel több gólpasszt 
adott, mint kellett volna...
Pár perccel később jó irányba 
továbbította a labdát az ellenfél 
kapujánál, átadásából Elek Ákos 
egyenlített. Ami a csapat játékát 
illeti, az „igazi” Vidi a fordulás 
után érkezett meg a gyepszőnyegre 
– igaz, ekkor az ellenfél Brkovics 
kiállítása miatt foghíjasan térhetett 
vissza.
Ettől még jár a kalaplengetés a 
csapatnak: Futács megszerezte a 
fehérváriak második gólját, majd 
jött Juhász, aki nem elégedett meg 
a gólpasszal és betalált fejjel. Szinte 
hollywoodi forgatókönyv. Az öröm-
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re a csereként beállt Armin Hodžić 
tett rá két lapáttal: 5-1.
A kilencvenötszörös válogatott 
Juhász Roland 2015-ben és 2018-
ban ünnepelhetett bajnoki címet a 
fehérváriakkal, de a három ezüst, 

az idei Magyar Kupa-győzelem 
is szépen csillog, nem beszélve a 
tavalyi Európa-liga-szereplésről, no 
meg a 2016-os Európa-bajnokság-
ról. Játékintelligenciája, sport iránti 
tisztelete, pályán belüli és kívüli 

magatartása miatt sok fiatal pél-
daképe lehet – a többi között ezért 
vehette át Cser-Palkovics András 
polgármestertől az augusztus 20-i 
Díszközgyűlésen a Tiszteletbeli 
Polgár címet.

rültem Székesfehérvárra, az utánpótlás 
vezetője lettem, ekkor a DKKS és az 
Alba egy volt. Az itt elért sikerek egyik 
fokmérője természetesen az azóta szer-
zett korosztályos bajnoki címek száma, 
de ami ennél is fontosabb: 2015-ben az 
elnök úr engem bízott meg azzal, hogy 
dolgozzak ki egy ötéves koncepciót, 
mellyel 2020-ra minimum három saját 

nevelésű játékosunk kerül a felnőtt 
csapat szűk keretébe. Mi ezt egy évvel 
előbb, azaz most teljesítettük. Kilenc 
saját nevelésű játékos tartozik az első 
csapat keretéhez, közülük hét tizenéves. 
Nem szeretnék dicsekedni, távol is áll 
tőlem, de tudom, hogy jó úton járunk. 
Biztos, hogy az ország legjobb utánpót-
láscsapata vagyunk. Jövőre bevezeti a 

szövetség az új U23-as szabályt, amely 
szerint az első félidőben végig pályán 
kell lennie egy 23 év alatti játékosnak 
– ebben mi utcahosszal vezetünk, erre 
nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor 
– bár én vezetem az utánpótlást – a 
dicsőség az edzőkollégáké, akik végig- 
viszik a munkafolyamatot, végül be- 
építik a tehetségeket.”
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A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 24-től 30-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

   
00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Gemeiner Lajos
10:10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Hírszerkesztő 
Bóna Éva

10.10 Korzó – városrészek 
története

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: Kiss 
Dorottya, Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai magazin 
Vendég: Varga János

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: Bóna 
Éva. Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja.

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi 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 

08.10 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ 

Műsorvezető: Schéda 

Zoltán Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika Témák: 

műsorajánló, naptár, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltán

13.00 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Szombaton 5-kor ugyanott 

– Sasvári Csilla műsora

18.10 Könyvespolc irodalmi 

műsor Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits Marcival

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

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Természetesen 

egészségesen – Sasvári 

Csilla műsora Vendég: 

Supliczné Tóth Mária

10.10 Gazdit keresünk az 

ASKA Menhely lakóinak 

Vendég: Molnár Tamásné 

11.10 A család – Sasvári Csilla 

műsora Vendég: Pap 

Csilla, Tornyai Gábor

13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 

hangulat, vendégekkel 

négy órában

17.10 Zeneturmix – 

Műsorvezető: Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2019. 8. 24. szOMBat

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15. 10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

18.10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19.10 Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel 
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: Ficsóri Erika

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Gemeiner Lajos
10.10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker-Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Germán Márton

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Gemeiner Lajos
10.10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán  és Gemeiner Lajos
10.10 Műsorvezető 

Gemeiner Lajos
  Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 „107” magazin 
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Utazási magazin
20.10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 24-től 30-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 8. 24. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Székesfehérvári Királyi 
Napok 2019 – Koncertek a 
Zichy ligetben – ismétlés 

 Benne: a Fehérvári 
Fúvósfesztivál és a Budapest 
Bár-koncert ismétlése  

11:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	András	Krisztina	
sportközgazdász

11:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Vásáry	André	énekes

12:25 Székesfehérvári Királyi Napok 
2019	–	Könnyűzenei	koncertek	
a Zichy ligetben – ismétlés

 Benne: Blahalouisiana 
Szimfonik	feat:	ARSO

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés 
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Egészségünkre! 49-

50.	rész	–	ismétlés	
15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:25	 Agrárinfó	–	ismétlés	
16:00 Bassology: Groupensax 

és a Muck Éva Trió
17:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Bartos	
Madaléna, Karda Dária 
Tímea	és	Bálint	Róbert	
csángó népdalénekesek

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Épí-tech
19:50 Táncra, magyar! – 

ARTE	70	–	ismétlés
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2019. 8. 25. VASárnAp 2019. 8. 26. Hétfő 2019. 8. 27. Kedd 2019. 8. 28. SZerdA 2019. 8. 29. CSüTörTöK 2019. 8. 30. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Bartos	
Madaléna, Karda Dária 
Tímea	és	Bálint	Róbert	
csángó népdalénekesek

10:50 Székesfehérvári Királyi 
Napok 2019 – Koncertek a 
Zichy ligetben – ismétlés 

 Benne: a Fehérvári 
Fúvósfesztivál és a 
Budapest Bár-koncert

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	András	Krisztina	
sportközgazdász

11:50	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vásáry	André	énekes
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Magyarok a Barcáért – 

ismeretterjesztő	film
16:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szabó	Balázs	
tanár, zenetörténész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Parlami	d’Amore	

2019 – Tre Tenori
21:50	 Vendégségben	a	

természetben – 
ismeretterjesztő	film

22:20	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:40 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 Épí-tech
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Szabó	Balázs	
tanár, zenetörténész

16:40 Épí-tech
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tiber	László	egykori	
válogatott futballista, téma: 
Tiber	László	hetvenéves

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt magazin és Hírek

20:20	 Aqvital	FC	Csákvár	–	Haladás	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 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

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Tiber	László

17:00 Együtt magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Milcsinszky	
Alajos	címzetes	kanonok,	
Székesfehérvár díszpolgára

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00  Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:20 Székesfehérvári Királyi 
Napok	2019	–	A	XXIV.		
Királyi Napok Nemzetközi 
Néptáncfesztivál nyitógálája

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:10 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Milcsinszky	Alajos

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Aracsi	
Norbert	filmrendező

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Egészségünkre!	51-52.	
rész, Honvéd7 és Hírek

20:20 Székesfehérvári Királyi 
Napok	2019	–	Könnyűzenei	
koncertek a Zichy ligetben 

 Benne:  Blahalouisiana 
Szimfonik	feat:	ARSO

20:40 Óvatlan fejvadászok – 
amerikai	akciófilm	(12)

22:05 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Egészségünkre! 51-
52.	rész	–	ismétlés	

11:00 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Aracsi	Norbert

17:00 Egészségünkre! 51-
52.	rész	–	ismétlés	

17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ribi	Péter,	a	Fehérvár	
Travel	ügyvezető	igazgatója,	
Székesfehérvár díszpolgára

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20 Székesfehérvári Királyi 
Napok	2019	–	A	XXIV.	
Királyi Napok Nemzetközi 
Néptáncfesztivál zárógálája 

22:30 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:15 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ribi	Péter

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Rovó	
Tamás	művészeti	vezető,	
Megadance Táncegyüttes 

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Köztér, 
Agrárinfó	és	Hírek

20:30 Székesfehérvári Királyi 
Napok	2019	–	VII.	Fricsay	
Richárd	Regionális	
Katonazenekari Fesztivál

22:35 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:45 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 30. 20:30 VII. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál


