
A  H E T I L A P

Letették a református 
óvoda alapkövét

Balatoni nyaralás 
egymillióért?

Közéleti hetilap 2020.07.02.
FEHÉRVÁR

Újabb múzeumi kiállító- 
helyek nyíltak meg

Megfontolt 
lakásvásárlók

Forma 1-es fagyik
Fehérváron

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

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



2 2020.07.02.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Vakler lajos

Black lives matter

Nem lehet kétséges, hogy a mai világban vezérelv az érzel-
mek szabadságának tisztelete, még akkor is, ha egyre inkább 
teret nyernek a verbális és a nonverbális ámokfutás bajnokai, 
akiknek nem tetszik – vagy nem hisznek abban – hogy a 
tisztességnek igenis ott kell felügyelnie minden cselekvés ere-
dőjénél! Ha erről beszélünk, a többségüknek finnyás fintorra 
görbül a szája. Engem ez annak kapcsán gondolkodtat el, 
hogy olvasó ember lévén egyre több megmagyarázhatatlan 
történéssel kell szembesülnöm, mióta egy idióta rendőr 
elvette George Floyd életét. A Black Lives Matter, azaz A 
Fekete Életek Számítanak nevű mozgalom térnyerése okán 
napról napra megrázó hírek özöne szembesít azzal, hogy 
nemcsak a koronavírus miatt kell búcsút intenem a múltnak, 
a múltamnak. Kivonatosan, mert a jegyzet terjedelme nem 
engedi a teljességet, következzék egy rövid felsorolás!
A L’Oréal fehérítő termékeket nem forgalmaz többé, másnak 
fogják azokat hívni. Az Uncle Ben’s rizs mosolygós fekete 
arca eltűnik. A sakk rasszista játék, mert a fehér lép először. 
Változik az Egyesült Államok himnusza, mivel Francis Scott 
Key nemzeti imája rasszista. Gyaníthatóan nem lesz Black 
Friday sem. A Princeton Egyetem törli Wilson elnök nevét. 
Nagy Britanniában hetvennyolc szobrot távolítanak el a 
közterekről. Churchill még kitart, ki tudja meddig. Ugyanak-
kor a szép magyar nevű Teresa Marosi bejelentette, hogy a 
világ legrégebben, 1350-ben alapított gyógyszertárát Mohren 
Apotheke, azaz Szerecsen Patika helyett valami másnak 
fogják hívni. A mozikat sem kíméli a mozgalom. Elfújta 
a szél Indiana Jones, Robinson Crusoe és gyermekkorom 
kedvence, Rémusz bácsi meséit is. S hogy ne maradjon ki az 
egyház sem, Justin Welby, Canterbury érseke bejelentette: 
Jézust nem szabad fehér emberként ábrázolni.
All lives matter?

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Ké
p:

 M
eg

ye
ri 

Zo
ltá

n

Szent László királyra emlékeztek

Emberi teljesítményeket díjaztak

Hamarosan épülhet a gyorsforgalmi folyosó

Egy élet a gyermekek szolgálatában

László király 1077 és 1095 között 
uralkodott, halálát követően 
sírja csodatévő zarándokhely 
lett. Szentté avatását III. Béla 
kezdeményezte száz évvel később. 
A nagyváradi székesegyház fölött 
1192. június 27-én, déltájban 
fényes csillag gyúlt ki, s ott 
lebegett két órán át. László napját 
azóta ünneplik az égi csoda, a 
csillagjelenés napján. A magyar 
lövészek védőszentjének, a legen-
dás lovagkirálynak a szobra előtt 
Sándor Zsolt vezérőrnagy és Spányi 
Antal megyés püspök mondtak 
ünnepi beszédet, kiemelve, hogy a 
nagy előd a mának is példát mutat 
bátorságból, leleményességből, a 
hazáért való áldozatvállalásból.

„Tehettem azt, amit szerettem, és hálás vagyok azért, hogy tehettem!” – ezekkel a szavakkal 
búcsúzott Deresné Tanárki Mária

kiss-DáViD renáta, ring júlia

ring júlia

Megvannak a tervezők a Dunántúlon 
épülő százhúsz kilométeres gyorsfor-
galmi folyosóhoz. A beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. kihirdette 
a nyerteseket a Komárom és Sárbogárd 
közötti közlekedésfejlesztés tervezői 
közbeszerzésében.

Egy mintegy százhúsz kilo- 
méteres észak-dél irányú közle-
kedési folyosó jön létre a Dunán- 
túlon a már meglévő utak 
fejlesztése által. Ez a négysávos 
út lehetőséget teremt a főváros 
elkerülésére, hiszen az M1-es-
től az M6-osig húzódik majd, 
keresztezve az M7-est.

Tanított általános iskolában, volt környezeti 
nevelő, dolgozott a megyei ifjúsági otthonban és a 
gyámhivatalban is. Bármerre is szólította hivatása, 
annak középpontjában mindig a gyermek állt. 

„Fantasztikus dolog, ha az embernek 
megadatik, hogy azon az úton járhat, 
amire mindig is vágyott!” – fogalmazott 
az elnöki elismerés átvételét követően 
Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ igazgatója, 
aki tizenhat év intézményvezetői és 
negyvenöt hivatásában eltöltött év 
után döntött a visszavonulás mellett.
Ahogy mondja, semmihez nem 
mérhető, ha az ember egy gyermek 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező székes- 
fehérvári 5472 hrsz-ú, Székesfehérvár, Bőrgyár u. 2. szám alatti ingat-
lan családi bölcsőde céljára történő bérbeadására.

A részletes pályázati kiírásletölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról, 
vagy térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház 
tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.július 10. (péntek) 10 óra

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 Komárom és Székesfehér-
vár közötti nyolcvanöt kilo-
méteres szakaszt az Uvaterv 
Zrt., míg a Székesfehérvár 
és Sárbogárd közötti har-
mincöt kilométert az Utiber 
Kft. készíti elő. A nyertesek 
feladata többek között a 
tanulmányterv és a környeze-
ti hatásvizsgálati dokumen-
táció elkészítése valamint a 
környezetvédelmi engedély 
megszerzése. A projekt során 
Komárom és Székesfehérvár 
között a 13-as és 81-es utak 
négysávossá bővülnek, majd 
ezt hosszabbítják meg az  
M6-os közelében fekvő Sár- 
bogárdig.

Fogadóórát tart Barlabás András

Július hetedikén, kedden 16 és 18 óra 
között fogadóórát tart Barlabás And-
rás önkormányzati képviselő  
a Városház tér 2. szám alatt.  
A fogadóórán vele tart Mód Barnabás, 
a Fejér Megyei Önkormányzat kép- 
viselője is. A városban élők javaslatait, 
problémáit, kérdéseit várják.
Ugyanezen a napon 8 és 18 óra között 
online fogadóóra is lesz Barlabás 
András közösségimédia-oldalán, így a 
fehérváriaknak ott is lehetőségük lesz 
kérdéseket és észrevételeket meg-
fogalmazni. Az online fogadóórára 
érkezett kérdésekre a válaszadást este 
kezdik majd meg a képviselők.

életének részévé válhat, megtanít-
hatja minden szépre és jóra. Ennek a 
munkának elismeréseként adott át a 
szakembernek elnöki elismerő okleve-
let és limitált, millenniumi ezüstérmet 
Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés 
elnöke.
Deresné Tanárki Mária tizenhat 
évvel ezelőtt, szakmabeli kollégák 
invitálására adta be intézmény-
vezetői pályázatát és kapta meg a 
bizalmat a megyei vezetéstől. Most, 
negyvenöt év után elérkezettnek 
látta az időt, hogy hátrébb lépve a 
napi feladatoktól, immáron azokkal 
a kedvtelésekkel illetve alkotómun-
kával foglalkozzon, melyekre ez 
idáig nem jutott idő.

koVács szilVia

Kiemelkedő és példaértékű tevékenységet 
végző gazdasági szereplők részére adott át 
elismeréseket a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetősége kedden a Gazdaság Há-
zában. A járványügyi helyzet miatt elhalasztott 
küldöttgyűlésen összesen hét vállalkozó illetve 
a gazdaság védelmében közreműködő, a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság állományában 
lévő rendőr hadnagy vehetett át díjat. Az 
eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszter- 
elnök-helyettes.

A keddi küldöttgyűlésen ünne-
pélyes keretek között adták át 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által alapított díja-
kat. A kamara vezetése posztu-

musz Életműdíjban részesítette 
a közelmúltban elhunyt Jüllich 
Ádámot, a Jüllich Glas Holding 
Zrt. elnök-alapítóját. Életműdíj-
ban részesült Simon István, a 
kőszárhegyi Simon Plastics Kft. 
ügyvezetője és Minárovits János, 
az Albacomp RI Kft. ügyvezető-
je. Emellett a Fiatal Vállalkozói 
Díj, az Innovációs Díj, a Kamarai 
Munkáért Díj, a Fejér Megye 
Gazdasága Védelméért díj és a 
Kiss József Építőipari Nívódíj is 
gazdára talált a Gazdaság Házá-
ban. Az elismeréseket Radetzky 
Jenő, a kamara megyei elnöke és 
az esemény díszvendége, Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 
adta át.
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Megújul a református óvoda Új parkolók a kórháznál

Az ünnepség vendégei egy időkapszulát tettek le, melybe az óvoda különböző emlékeit helyezték az 
intézmény munkatársai. Az Olajfa Református Óvoda működése a munkálatok alatt sem szünetel.

Megindult a munka: szeptember végéig várhatóan elkészül százötvenhat parkolóhely a kórház 
mellett, melyeket továbbiak követnek

somos máté Vakler lajos

Szombaton letették a fehérvári Olajfa Református 
Óvoda új épületének alapkövét. A fejlesztés a 
Magyarországi Református Egyház országos óvoda- 
programja keretében valósul meg. A tervek szerint jövő 
szeptemberben már száz gyermeket vár az intézmény.

Az alapkőletételen Steinbach József, 
a Dunántúli Református Egyházkerü-
let püspöke hangsúlyozta a fiatalok 
nevelésének fontosságát, amit az 
óvoda megújult körülmények között 
végezhet majd.
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi 
és civiltársadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár a magyarországi 
egyházak családi értékei jegyében 
hozott lépéssorozatról beszélt, kitérve 

Két ütemben összesen kétszáznyolc új, ingye-
nesen használható parkolóhely létesül a Szent 
György Kórház melletti területeken.

A Seregélyesi út és a Kikin-
dai utca sarkán már elindult a 
munka. A közbeszerzési eljárást 
követően itt az Útéppark Kft. 
végzi az új, százötvenhat állásos 
parkoló kialakítását. A több mint 
százhetvenhatmillió forintos be-
ruházás várhatóan szeptemberre 
fejeződik be.
Vargha Tamás országgyűlési kép- 
viselő a beruházás kapcsán felidéz-
te, hogy több mint tíz esztendeje 
vetődött fel a kórház parkolási 
problémájának kérdése, amely 
most megoldást nyer.
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Megkezdődött a szúnyogirtás

A Momentum is konzultál Közösségi média és valóság

Várják a jelöléseket

Az idei évtől autó platójára szerelt permetezővel irtják a szúnyogokat a városban

szabó Petra szabó Petra

A Nemzeti Konzultációra reagál a 
Momentum: Székesfehérváron több hely-
színen szólítják meg a városban élőket. 
Arra kíváncsiak, hogy az embereknek 
milyen nehézségekkel kellett szembe-
nézni a vírushelyzet alatt, és ezt milyen 
segítséggel lehetne orvosolni.

A székesfehérvári Momentum 
szerint a Nemzeti Konzultáció 
felesleges. Barlabás András el-
mondta: százmilliárd forintokat 
költ rá a kormány, miközben 
– ahogy fogalmazott – kamu-
kérdésekből és propagandából 
áll. Az ellenzéki párt szerint 
százezer forintos minimum- 

Múlt héten, miután véget ért a veszély-
helyzet, újra összeült Székesfehérvár 
közgyűlése. A testület többsége – az 
ellenzék támogatását nélkülözve – kö-
szönetet mondott azért, hogy rengetegen 
dolgoztak megfeszített tempóban, sokan 
önkéntesként, közösségek fogtak össze, 
hogy segítsenek a rászorulóknak. A Fidesz 
önkormányzati frakciója szerint ebből 
a munkából az ellenzék nem vette ki a 
részét, sőt rombolta azt.

„Hétszáznégy poszt jelent meg a 
közösségi médiában, ebből csupán 
hat volt informatív.” – tájékozta-
tott a székesfehérvári Fidesz- 
frakció. Szerintük a városi 

Idén szeptemberben is átadja a közszolgálta-
tásban dolgozók munkáját elismerő okleveleit 
az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztó- 
védelemért.

A díjat olyan magánszemély kap-
hatja, aki legalább öt éve a civilekért 
elkötelezetten dolgozik állami, ön-
kormányzati intézménynél, szerve-
zetnél vagy önkormányzati tulajdo-
nú cégnél a megyeszékhelyen.
Az Alapítvány a Székesfehérvári 
Fogyasztóvédelemért fontosnak 

jövedelem, megduplázott csalá-
di pótlék és az egészségügyi és 
szociális dolgozók fizetésének 
emelése lenne a legfontosabb.
„Az emberek valódi támogatása 
és megsegítése, ami most fontos. 
Több százezer magyar veszítette 
el a munkáját, családi vállalko-
zások tízezrei kerültek a csőd 
szélére. Most nekik van szüksé-
gük segítségre!” – hangsúlyozta 
a székesfehérvári szervezet 
elnöke.
A Momentum standjait a 
városban több helyen is meg 
lehet találni. A párt konzultá-
ciós ívét ezeknél a standoknál 
személyesen, vagy interneten 
lehet kitölteni.

ellenzék gyűlöletkeltő, uszító 
bejegyzéseket tett közzé a ve-
szélyhelyzet ideje alatt.
„Felszólítom őket, hogy valót-
lanságokkal, gyűlöletkeltéssel, 
uszítással ne zavarják meg azt 
a nyugalmat, amit a városban 
élvezhetünk! A politikai vitákat a 
közgyűlési teremben kell lefoly-
tatni, nem a közösségi oldalakon 
üzengetve, sunyin, alattomosan!” 
– mondta el lapunknak Molnár 
Tamás. A frakcióvezető szerint 
nem a teljes egyetértés a fon-
tos, hanem az, hogy – miként 
eddig is – ezután is kulturáltan 
tudja a közgyűlés megoldani a 
városban felmerülő problémá-
kat.

a kisgyermekkor szerepére az életben: 
„Szülőként mindenki tudja, hogy gyerme-
keinkben a legtöbb értéket gyerekkorban 
tudjuk elhelyezni, beléjük táplálni. Egy 
egyházi óvoda, az ott folytatott nevelés 
ezt segítheti. Ez persze nem írja fölül azt a 
nagyszerű változást, ami eddig is történt 
az országban: közel tíz év alatt több mint 
tizenhatezer új óvodai férőhely készült, 
pontosan azért, hogy bármely család – 
hívők és nem hívők – bármely településen 
megújult óvodába vihessék gyermekeiket.”
A 2018 végén kapott harmincmilliárd 
forintos támogatásnak köszönhetően 
csatlakozott a Református Egyház 
az óvodaprogramhoz. A forrásból 
negyvenhét óvoda épül és tizenkilenc 
intézményt újítanak fel, erősítve a 
magyar családok lehetőségeit.

tartja, hogy a civiltársadalom 
kifejezze megbecsülését a közszol-
gáltatásokban dolgozók munkája 
iránt. A szervezet ezért 2017-ben 
elismerést alapított, melyből 
évente legfeljebb három adomá-
nyozható.
A jutalmazottakra bárki tehet 
javaslatot az alapítványnál a fogy-
vedalap@gmail.com e-mail-címen 
augusztus huszadikáig. Az okleve-
leket szeptemberben, a Székes- 
fehérvári Civilnapon adják át.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszönetét fejezte ki a 
kormánynak a fejlesztési program 
megvalósításáért, mely Székes- 
fehérvár számára is számos lehe-
tőséget kínál komoly beruházások 
megvalósítására.
Bucsi László, a kórház főigazgatója 
az intézmény – Modern Városok 
Programja keretében megvalósuló 
– szakmai fejlesztéseiről beszélt, 
amely számos új elemmel bővül. 
A Kikindai utcai parkolóépítés 
mellett már folyamatban van a 
következő ütem is az Erzsébet és a 
Bem utca végénél, az iparvágányok 
helyén. Új út épül a Bem József 
utcától a Hunyadi utcáig, amely 
mellett párhuzamos parkoló- 
sávokat alakítanak ki, összesen 
ötvenkét helyet biztosítva.
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Fele török, fele méz

Tíz versenyző a Fehérvári Nagydíj rajtrácsán

A tonkababos-mogyorós affogato játék a különféle textúrák között

Kemény munka tíz fagyit egymás után véleményezni!

A zsűri után a fehérváriak is megkóstolhatták a finomságokat

kurucz tünDe

A Damniczki Cukrászda tonka-mogyoró affoga-
tója valamint a Füredi Fagyizó passió- 
karamellje és törökmézes vaníliája jutott to-
vább a Fehérváron rendezett régiós selejtezőből 
Az év fagylaltja verseny országos döntőjébe.

Karamell-csipke, habcsók, barack-
szeletek és pazar cukorgömbök 
díszítették Az év fagylaltja verseny 
régiós elődöntőjébe nevezett 
tételeket. „Ez a fagyik Forma-1-e!” 
– jegyezte meg a keddi elődöntő-
nek helyet adó fehérvári cukrász-
da cukrászmestere, Damniczki 
Balázs.
A mezőny jellemzően kétfelé szo-
kott válni. Az egyik oldal megpró-
bálja a magyaros ízvilágot, például 
a hazai gyümölcsöket belevinni 
a fagylaltba, a másik pedig iga-
zodik a nemzetközi trendekhez. 
Tavaly például nagyon sok ma-
racujás-mangós, pekándiós vagy 
pisztáciás fagyival neveztek. Egy 
ilyen versenyen csak olyan fagyival 
lehet indulni, amiben nincs festék, 
aroma vagy valamilyen félkész 
termék.
Az idei régiós megmérettetésen 
a szakértő zsűrinek a málnás 
túrótorta fűszeres ropogóssal, 
a törökmézes vanília, a ribizlis 
máktorta, a Hunyadi krónikája, a 

Fo
tó

:k
 K

iss
 Lá

sz
ló

Bori, a tonka-mogyoró affogato, a 
passió-karamell, a sárgabarackos 
dió, a tétényi áfonyás mandula és a 
Dotis közül kellett kiválasztani azt 
a kettőt – illetve holtverseny esetén 

azt a hármat – amelyek tovább- 
jutnak az országos döntőbe.
Erdélyi Balázs, a zsűri elnöke még a 
kóstolás előtt elmondta, hogy alap-
vetően egy minőségi alapanyagok-

ból készített fagylaltot keresnek, 
de a kreativitás, egy-egy meglepő 
csavar vagy íz a végeredmény szem-
pontjából előnyt jelent.
Az ötfős zsűri nem sokkal reggel 
kilenc után állt neki a munkának. 
Csak a fagylalt sorszámát ismerték, 
semmi mást. Nem volt könnyű dol-
guk, hiszen szoros volt a verseny, 
ráadásul a fehérvári selejtező után 
indultak tovább Dunaföldvárra, a 
másik régiós döntőre. Két nap alatt 
összesen negyvenhárom fagyiból 
kellett kiválasztaniuk a legjobba-
kat.
A fehérvári mezőnyből a Damnicz-
ki Cukrászda tonka-mogyoró affo-
gatója valamint a Füredi Fagyizó 
passió-karamellje és törökmézes 
vaníliája jutott tovább az országos 
döntőbe.
Damniczki Balázs az eredmény-
hirdetés után elmondta, hogy a 

tonkababos fagylaltja az olasz 
kávékultúra előtt tiszteleg: „Az 
olaszoknál van egy hagyomány, 
hogy a vaníliafagylaltra ráöntenek 
egy adag eszpresszót. Az affogato 

esetében a vaníliafagylalt a hang- 
súlyosabb. Egy kicsit lehűti a kávét, 
és a végeredmény a shake-nél valami-
vel sűrűbb állagú hűsítő.” – fejtette 
ki a cukrászmester, akinek a to-
vábbjutó fagyijában a tonkabab és 
a mogyoró ízét éppen csak keretbe 
foglalja a kávé. Az affogato másik 
erőssége az állaga: a krémes, a 
ropogós és a szájban olvadós 
tökéletes kombinációja kiemelte a 
mezőnyből.
Dobó Norbert, a Füredi Cukrászda 
tulajdonosa elmondta, hogy mind-
két kreációjuk igazi csapatmunka 
volt. A passiógyümölcsös karamell 
jól illeszkedik a nemzetközi tren-
dekhez. Az ízt és az állagot egy kis 
pekándióval tették különlegessé: 
„A törökmézes vaníliát egy étteremben 
felszolgált Esterházy-torta inspirálta, 
amit utána egy kicsit továbbgondol-
tunk.”
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Király(ny)i Napok

Művészkorzó a belvárosban

Idén elmaradnak a külföldi táncosok, de látványos műsorban, programban most sem lesz hiány

Gerschwin és Cole Porter dalai szórakoztatták a közönséget

Az Országalama volt a Művészkorzó központi helyszíne

Vakler lajos

Vakler lajos

Az idén sem maradnak a székesfehérváriak 
néptánc nélkül. A várva várt Királyi Napok 
Nemzetközi Néptáncfesztivál megvalósul, de 
kicsit másként, a Király(ny)i Napok minifesz-
tivál keretében. Augusztus 16-tól 19-ig talál-
kozhatunk a népi kultúra kiválóságaival, s hogy 
ezt miként sikerül megvalósítani, arról Majoros 
Andorral, az együttes művészeti menedzserével 
beszélgettünk.

A 24. Királyi Napok Nemzetközi 
Néptáncfesztivál végén elkezdtük 
a 25. találkozó szervezését. Már 
megvolt a nyolc csoport a világ 
minden tájáról, akiknek elküldtük 
a jubileumi fesztiválra a meghívót. 
Az élet közbeszólt, és egy köszönő- 
levél kíséretében sztornóztuk az 
idei fesztiválra szóló meghívá-
sokat, azzal, hogy viszontlátásra 
2021-ben! A járvány ideje alatt 
azonban a Táncház és az Alba 
Regia Táncegyesület dolgozói sem 
tétlenkedtek: elvégeztük napi 
feladatainkat, megírtuk pályáza-
tainkat, elvégeztük az elmaradt 
rendezvények átcsoportosítását. A 
táncosok pedig otthon gyakorolták 
a készülőben lévő koreográfiá-
kat. Az együttes számára nagy 
érvágás volt, hogy két gálaműsor 
is elmaradt. Ezért is született 
meg bennünk a gondolat, hogy 
néptánchangulatot varázsoljunk 

Folytatódott múlt szombaton a Művészkorzó: a Városház tér vendége Ladányi Júlia és Imre Kriszti-
án, a Vörösmarty Színház két tehetséges fiatal művésze volt, akik az amerikai dzsessz leg- 
nagyobbjaitól hoztak válogatást, majd a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai humorral 
tarkított ismeretterjesztő harcművészeti bemutatója is nagy sikert aratott. Végül a Zenepavilonban 
Bach-duókat szólaltatott meg az Alba Regia Szimfonikus Zenekar két művésze, Selmeczi Gábor és 
Kárász András.
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Gyóni Géza emlékezete

„Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Gerendatörésnél szálka-keresőket.”

Vakler lajos

Gyóni Géza, a katona és költő krisztusi korban, 
a harmincharmadik születésnapján a szibériai 
Krasznojarszkban hagyta el a földi létet 1917-
ben.

Születésének és halálának évfordu-
lóján a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház díszudvarán Krem-
nitzky Géza dallal, Bencze András 
a költő szobrának őrzésével, míg 
Jakubek Tiborné igazgató az alábbi 
gondolatokkal idézte meg Gyóni 
tragikus sorsát: „A múlt és a jövő 
mindig összefonódik. Az emlékekben, 
tanulmányainkban megőrizzük, tanul-
ságait beépíthetjük mai életünkbe. Az 
évfordulókon, a megemlékezések során 

fejet hajthat idős és fiatal az áldozatok-
ra gondolva. Úgy emlékezzünk Gyóni 
Gézára, mintha köztünk lenne! Mint 
egy kedves családtagra, egy rokonra, 
akire felnézünk, akit tisztelünk. Hiszen 
megjárta a háború poklát, a fogoly- 
tábor bugyrait, maga mögött hagyva 
a szülőföldet, szerelmet, barátságokat, 
fényes költői karriert.”
A ma emberének tudnia kell ezt, 
hiszen a történelmi tények megerő-
sítik: Gyóni Géza és honvéd baj-
társai a hazát szolgálva szenvedték 
meg az első nagy világégés poklát. 
Hol vannak a katonák? – kérdezi 
a világháborús dal szerzője, s a 
választ tudnunk kell: a harcterek 
jelöletlen sírjaiban és a hősi teme-
tőkben.

Király(ny)i Napok címmel, külföldi 
csoportok nélkül.
Idén tehát magyar együttesek fognak 
szerepelni, élükön az Alba Regia Tánc-
együttessel?
A király(ny)i hangulatot a főhadi-
szálláson, a Malom utcai Táncház-
ban fogjuk biztosítani. Délutántól 
egészen hajnalig tartó programokat 
tervezünk minden korosztálynak, 
és minden művészeti ág bemutat-
kozhat ezeken a napokon. Lesz 

néptánc, világzene és népzene is. 
Augusztus 16-án, vasárnap az Alba 
Regia Táncegyüttes lép fel. Ebből 
két előadást fogunk csinálni a nagy 
érdeklődésre való tekintettel. A 
körülmények miatt csak száz nézőt 
tudunk egy előadásra befogad-
ni. Az első nap estéjén Ferenczi 
György és a Rackajam koncertje 
lesz a Táncház udvarán, majd a 
Galiba zenekar szórakoztatja az 
érdeklődőket.

Milyen elvek mentén hívtátok a ven-
dégeket?
A hétfői nap munkacíme Határon 
innen – határon túl lesz. A vajda-
sági Topolyáról érkező Cirkalom 
Táncegyüttes lesz a vendég, majd a 
tököli délszláv néptáncegyüttes lép 
fel, velük együtt a Kolo együttest 
is meghallgathatjuk. Itt is lesz egy 
fehérvári csapat: az idén huszadik 
születésnapját ünneplő Alba Regia 
Senior Csoport táncol. A kedd a 
fiatalságé lesz, a kicsiktől a junior 
csoportig. Az Alba Regia művészeti 
csoportjai is adnak egy műsort, 
annál is inkább, mert az ő évzáró 
műsoruk is elmaradt. Mellettük a 
tavalyi Gyermek Páva résztvevői 
közül a Majoros Róbert és Szabó 
Veronika által mentorált csoportok 
és a Pulutyka lép fel. Ezen a napon 
találkozhat a közönség legújabb 
felfedezettünkkel, Trenka Mátéval 
is, aki a Guba csoportban táncol.
Az utolsó napon, szerdán kiket kö-
szönthetünk?
A fesztivál eddig zártkörű utolsó 
estéjét nyitottá tesszük – a búcsú- 
esten a Coco Loco csoport játszik. 
Ekkor háromszáz vendéget tudunk 
fogadni a Táncház udvarán. Ezen 
az estén a táncegyüttes tagjai be-
mutatkoznak egy másik oldalukról 
is: bebizonyítjuk, hogy a néptánco-
sok tudnak rockot, popot énekelni, 
és ennek megfelelően táncolni!
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Jelentős fejlesztések a megyében Ötvenhatezren már átestek a fertőzésen
koVács szilVia kurucz tünDe

Új óvodákkal, bölcsődékkel bővül a megye, továbbépül-
het a sörédi út, de Bakonycsernye vízelvezetési gondjai 
is megoldódnak: közel hárommilliárdos pályázati 
fejlesztési forrásban részesül tizenegy Fejér megyei 
település a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében.

Fejér megye sikeres tevékenységet folytatott azért, 
hogy plusz források juthassanak a megyébe. Múlt 
pénteken az induló új fejlesztésekről számolt 
be a megyei közgyűlés elnöke. Molnár Krisztián 
elmondta, hogy négy fő területre érkezik pénz, 
amiből bölcsődék, óvodák épülhetnek, de 
turisztikai célú fejlesztés is megvalósulhat: „A 
legnagyobb hányad a bölcsőde- és óvodaépítés: másfél 
milliárd forint összértékben tudunk a településeinken 
bölcsődéket illetve egy településen, Sukorón új óvodát 
építeni, ami egyben bölcsődei elhelyezést is biztosít. A 
turisztikai pályázatunk keretében a móri Lamberg- 
pincét sikerül megmenteni.”

Közművek, utak is megújulnak

Súlyos felszíni vízelvezetési gondok is meg-
oldódhatnak több mint félmilliárd forintból. 
Bakonycsernyén például új záportározó 
épülhet, aminek köszönhetően elkerülhetők 
lesznek az olyan esetek, mint az egy évvel 
ezelőtti, amikor a hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű eső következtében kilépett 
medréből a Súri-patak, és házakat árasztott 
el a faluban.

Ötvenhatezren már átestek a fertőzésen Magyarországon, a 
dohányzásnak és a testsúlynak pedig nincs köze ahhoz, hogy valaki 
elkapja-e a koronavírust – derült ki a Semmelweis Egyetem, a 
Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudo-
mányegyetem és a KSH összefogásával készült átfogó felmérésből.

„A 10 600 résztvevő eredményeit egyenként ellenőrizni 
kellett, tizenkétezer kérdőívet is át kellett tekinteni, az ered-
mények pedig megjelennek egy amerikai szakfolyóiratban is.” 
– mondta tájékoztatóján Merkely Béla, a Semmelweis 
Egyetem rektora, majd hozzátette: április végén lett biz-
tos, hogy az időben meghozott korlátozó intézkedések 
következtében lecsendesedik a járvány.
Fejér megyében huszonkilenc település 1022 lakosát 
vonták be a vizsgálatba, akik közül 233-an (megköze-
lítőleg huszonhárom százalék) fehérvári. Őket május 
7-én, 12-én és 13-án szűrték le az Alba Regia Sportcsar-
nokban. A megyei hetvenhárom százalékos részvételi 
arány országos szinten a középmezőnybe tartozott.
Minél nagyobb létszámú mintára volt szükség, hogy 
az országos mellett regionális és korosztályra is 
vetíthető adatokhoz jussanak a járvány terjedéséről. A 
kutatásban több mint ezerkétszáz egyetemi munkatárs 
és több száz önkéntes vett részt. Május 16-án fejezték 
be az országos szűrést, és összesen három fertőzöttet 
találtak, ebből kettő kórházban feküdt.
A legvalószínűbb, hogy a vizsgálat ideje alatt Magyar- 
országon 2421 aktív koronavírus-fertőzött volt. A kuta-
tás keretében azt is vizsgálták, hogy a teszt résztvevői 
átestek-e a fertőzésen.
Az eredmények alapján tízezer Magyarországon élő 
lakos közül hatvannyolc esett át a fertőzésen, ami a 

Félmilliárd forint jut annak az úthálózati elemnek 
a folytatására is, amely Sörédtől indul és a zámo-
lyi körforgalomig már megépült.
A most érkező plusz forrásnak köszönhetően 
összesen tizennégy településen indulhatnak 
olyan fejlesztések, amelyek a megyében élők 
életminőségét jelentősen javíthatják.

Plusz támogatás kilenc településnek

Ezzel még nem ért véget a támogatott települések 
sora, hiszen a Fejér Megyei Önkormányzat által mű-
ködtetett Megyei Pénzügyi Keret közgyűlése minden 
évben pályázatot ír ki a megye települései számára. 
Ennek köszönhetően kilenc település összesen 
hatvannégy és fél millió forint támogatáshoz juthat.
Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke 
arról tájékoztatta a Fehérvár Televízió híradóját, 
hogy Sárosd egészségház kialakítására, Sárkeszi a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő valamint 
a ravatalozó nyílászáróinak cseréjéhez kap támoga-
tást. Bodajkon a Zöld város kialakítása Bodajk tele-
pülésen című pályázat önerejét egészíti ki a megye. 
Kulcson szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatok ellátása céljából ingatlanvásárlást támo-
gatnak. Tácon a Százszorszép Óvoda tornaszobájá-
nak fejlesztését, Jenőben a polgármesteri hivatal, az 
orvosi rendelő és az óvoda felújítását támogatják, 
valamint kerékpáros pihenőhely és játszótér kiala-
kításához is forrást nyújt a megyei önkormányzat. 
Magyaralmás az ivóvízhálózat valamint belterületi 
utak, járdák felújítására, Szabadhídvég óvoda 
építésére, Mezőkomárom az óvoda felújítására és az 
orvosi rendelő fejlesztésére nyert el támogatást.

Lefelé induló görbénél kezdték az egyetemek a vizsgálatot, 
ezért nagy biztonsággal jelenthették ki, hogy nyáron nyu-
godtabb időszak jön, de a behurcolt esetek miatt bármikor 
újra fellángolhat a járvány. Romániában, Ukrajnában az 
áprilisi járványhelyzethez hasonló adatokat közölnek, 
de Bulgáriában és Albániában is emelkedik a fertőzések 
száma. Lokális gócpontok alakultak ki Horvátországban és 
Németországban is.

becslések szerint országos szinten 56 439 főt jelent. Az 
ország nyugati felében inkább a fiatalok, a keletiben 
inkább az idősek lehettek átfertőzöttek.
A nyugati tájakon inkább a férfiak, a keletieken inkább 
a nők fertőződtek, de összességében a nemek között 
nincs eltérés. A hatvanöt év fölöttiek körében tízezer 
főre nyolcvanöt fertőzött jutott Magyarországon.
A dohányzás és a testsúly nem befolyásolta a fertőzés 
előfordulását, viszont a krónikus tüdő-, szív-, máj- és 
vesebetegek nagyobb eséllyel kaphatták el a korona- 
vírust. Azonban olyan alacsony volt a fertőzöttek 
száma, hogy erről bővebb, releváns számadatokat nem 
tudnak mondani a szakemberek.
A kutatás külön kitért a koronavírus tüneteire is. 
Kiderült, hogy az ízlés- és szaglászavar teljesen korona-
vírus-specifikus tünet.

Merkely Béla szerint az őszi lehűlés valamint az iskolák 
szeptemberi újraindulása a második hullám szem-
pontjából kockázati tényezőnek számít. A rektor végül 
kérdésre válaszolva megjegyezte: huszonöt foknál 
magasabb hőmérsékletnél a koronavírus lassabban 
terjed, ezért fontos, hogy a légkondicionált helyiségeket 
a nyári kánikulában is csak huszonöt-huszonhat fokra 
hűtsük le!
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Mozdony, mozi, múzeum
Programok július 3-tól 12-ig

Kertmozi a Városháza udvarán

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

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

Horoszkóp
július 2. – július 8.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kiváló ez a hét arra, hogy rendezze a munka-
helyi kapcsolatait. Lehetőséget kap arra, hogy 
kibéküljön azokkal, akikkel rossz viszonyban volt, 
és megerősítse az eddig is tartósnak bizonyult 
kapcsolatait.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A karrierjében némi zavarral kell szembenéznie. Né-
hány kérdés már jó ideje zavarja Önt, viszont a napok-
ban lehetséges megoldással fog találkozni. Most megéri 
kockáztatnia, mert hamar véget vethetne a gondjainak. 
Ha valaki segítséget kínál Önnek, fogadja el! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Dolgos hét áll Ön előtt, de megéri keményen 
küzdenie! Akármilyen célja is legyen a hétre nézve, 
ha kellő szorgalmat tanúsít, mindent kipipálhat a 
listájáról. Még egy régóta húzódó vagy tervezetett 
feladatot is sikerül befejeznie!

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten érezni fogja a vágyat, hogy valami mara-
dandót alkosson és hogy hatással legyen másokra. 
Egyesek kimondottan szeretnének segíteni a kör-
nyezetüknek, ezért valami nemesebb célra vágynak, 
amit akár el is érhetnek.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten több olyan beszélgetésben is lehet része, amely 
hosszú távú hatással lesz az életére. Ugyanakkor többször 
is ellenállásba fog ütközni, ha a problémák megoldására 
kerül sor. Nemcsak a helyzet adhat fejtörést, de bizonyos 
emberek sem lesznek vevők a megoldásokra.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Súrlódás alakulhat ki a munkahelyén az egyik kollégá-
jával. Túlságosan ragaszkodik a saját igazához, elképze-
léseihez és nem vevő a másik fél nézeteire, ötleteire. Ne 
aggódjon, a helyzet nem vezet tartós kellemetlenségek-
hez, mert sikerül megoldaniuk a problémát!
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Meglepetéskoncerttel készülnek a Magyar Rádió zenészei

Pénteken ismét online színház!

Újabb múzeumi kiállítóhelyek nyíltak meg

A vonósokból álló kamarazenekar számos más helyszín mellett Gárdonyban, Révfülöpön, múlt va-
sárnap pedig Balatonfüreden, a Vaszary-villa kertjében játszott. Műsorukon két derűs darab, Mozart 
D-dúr, majd F-dúr divertimentója szerepelt, végül Mendelssohn egyik vonós oktettje zárta a sort.
Vasárnap délután négykor érdemes lesz Székesfehérváron a Zichy liget környékén sétálni, mert ez- 
úttal a Magyar Rádió kamarakórusa készül meglepetésprodukcióval a fehérváriak részére! Aki 
lemarad róla, este hétkor Pákozdon, a Hősök terén pótolhatja az élményt.

A zenekar tagjai: Cseri Zsuzsanna (dobok), Fekete Szilárd (hegedű, gitár, zongora), Víg Attila (ének, 
furulya, gitár)

A hatvanas és hetvenes éveket több, a korszakhoz illő színű mozdony és kocsi is megidézi, amelyek-
kel ezen a vonalon csak ilyenkor találkozhatunk!

A Tasnádi Csaba által rendezett történet visszarepít a múltba, ahol hasonló problémákkal 
küzdöttek Szabó Magda hősei, mint a mostaniak, csak szebb ruhákban. Az 1830-as évektől 
követi nyomon négy nemzedék életét, egy család történetét tele fájdalommal, szeretettel, 
együttléttel, különválással.

Országjáró koncertsorozatba kezdtek a Magyar Rádió Művészeti Együttesei. A zenészek és kórus- 
tagok kamaraformációkat alakítottak, és szabadtéri örömzenével várják a közönséget. Fehérvárra 
is ellátogatnak.

Hétvégére újra online programot kínál a Vörösmarty Színház: a Facebookon és Youtube-csatorná-
jukon július harmadikán, pénteken este hét órától vetítik a Szabó Magda Régimódi történet című 
művéből készült előadást.

Újabb kiállítóhelyek kapuit nyitotta 
meg a Szent István Király Múzeum 
a látogatók előtt Székesfehérváron. 
Június harmincadika óta ismét 
várja a kultúra kedvelőit a Fekete 
Sas Patikamúzeum, a Városi Kép-
tár–Deák-gyűjtemény, a Hetedhét 
Játékmúzeum és a Rác utcai Palota-
városi Kiállítóhely.

A múzeumbarátok a több mint 
három hónapos zárvatartás alatt 
is aktívan követték az intézmény 
online felületeit, amelyek továbbra 
is rendszeresen frissülő tartalmat 
kínálnak. A kiállítóhelyek újranyitá-
sáról és nyitvatartásról a legfrissebb 
információk az intézmény közösségi 
oldalán naprakészen megtalálhatók.

Július 4., péntek
21 óra: Seveled
Helyszíni pénztár 20 órától!

A Holdkő együttes a Placcon
Mozdonykülönlegességek húzzák a kocsikat

Július tizedikén este hét órakor a Placc étterembe hívják az ír népzene szerelmeseit.
Július negyedikén és ötödikén, a MÁV 
nosztalgia-hétvégéjén a Balaton északi 
partján különleges mozdonyok húzzák 
majd a vonatokat.
Az idei év újdonságaként gőzmozdony 
is forgalomba áll, a korábbról ismert 
sötétkék gyorsvonati szerelvény mel-

lett pedig egy zöld színű személyvonat 
is bemutatkozik. Az újjászervezett 
Utasellátónak köszönhetően a régi és 
a modern idők fedélzeti vendéglátá-
sával is találkozhatnak az utasok az 
étkezőkocsikban. További információ 
és menetrend a MÁV honlapján!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten bátran próbáljon ki új dolgokat! Új élményekre,  
izgalmakra vágyik, akár külseje megújítására is elszánja 
magát! Ugyanakkor az egyik barátjával félreértés adódhat, 
de szerencsére hamar megoldódik a probléma. Jó hír lehet, 
hogy pénzt kaphatnak váratlan forrásokból.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Valaki döntési helyzetbe hozhatja, és döntése komoly 
változást hozhat az életében. Emellett az anyagi 
gondjai is előtérbe kerülhetnek. Viszont megfelelő ez 
a hét ahhoz, hogy bizonyos céljaival kapcsolatban egy 
következő szintre lépjen! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napjai pörgősek, de élvezetesek lesznek. 
Minden nap végén fáradtnak érzi majd magát, de ez 
édes fáradtság lesz. Némelyik kapcsolata arra kész-
tetheti Önt, hogy változtasson bizonyos dolgokon 
az életében.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban sokkal okosabban kellene megszerveznie 
a napjait ahhoz, hogy mindennel végezzen időben! 
Sok kötelezettsége van, és jobban kellene összpontosí-
tania a siker érdekében, különösen azért, mert eléggé 
feledékeny lehet! 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ez a hét nagyon kedvező lesz, mert végre lehetőséget 
kap megtenni azokat a dolgokat, amikre régóta 
készült. Ráadásul ehhez még segítséget is kap. Ne 
habozzon élni vele! Mindennek a tetejébe régóta várt 
híreket kap! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Sokkal jobban alakulnak bizonyos dolgok, mint 
azt gondolná. Szabaduljon meg a stressztől, és látni 
fogja, hogy a helyzete sokkal kedvezőbb: kifejezetten  
jól alakulnak a dolgok! A pénzügyeit illetően lehető-
séget kap arra, hogy javítson a helyzetén!

Egy hét a Balatonnál egymillióért?

Nyáron gyűjts, télen fűts! – tartja a szólás, de vajon igazuk lesz-e a rövid távra tervező hazai vendéglátóknak?

Fiers gábor

Mentőövet dobott a világjárvány a belföldi 
turizmusnak, de kérdés, mennyire tudnak élni 
az egyszerinek tűnő lehetőséggel az érdekeltek. 
Inkább rövid távon próbálnak mindent kifacsar-
ni a vendégből vagy a hosszú távú gondolkodás 
a jó taktika? Egyelőre úgy tűnik, a többség az 
előbbit választja.

A koronavírus-járvány miatt 
történelmi lehetőség előtt áll Ma-
gyarországon a belföldi turizmus: 
a Balaton, a Velencei-tó és a többi 
népszerű célpont végre be tudja 
bizonyítani, hogy méltó kihívója 
lehet a horvát, görög vagy éppen 
olasz nyaralóhelyeknek. A helyzet 
nem egyszerű, ugyanis napról nap-
ra jelentik be a fapados repülő- 
járatok újraindulását, miközben 
folyamatosan nyitnak a szárazföldi 
határok is, így lassan már autóval is 
elindulhat a család.

Akciókkal csábítják az utazókat

Logikusnak tűnik egy ilyen 
helyzetben, hogy olyan akciókkal 
próbálja mindenki magához csábí-
tani az utazókat, ami csak eszébe 
jut. Így tesznek például Szicília 
szigetén is, ahol ötvenmillió eurós, 
vagyis közel tizennyolcmilliárd 
forintos programot indítanak a 
turizmus fellendítésére. Ebben 
többek között az útiköltség felét 
fedező repülőjegy-utalványok, 
minden lefoglalt három után egy 
ajándékba kapott negyedik éjsza-
ka és ingyenes múzeumbelépők is 
szerepelnek. A mexikói Cancún-
ban két kifizetett éjszakánként 
két ajándék éjszakát kapnak a 
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„Én is itt bérelek, 
mert a csarnok 
az M7-es autópálya 
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

turisták, ahogy autóbérlés esetén 
is minden kifizetett két nap után 
két ajándéknap jár. Las Vegasban 
még ennél is messzebb mentek: 
az egyik kaszinóhotel tulajdonosa 
ezer darab ingyenes repülőjegyet 
ajánlott fel azoknak, akik a vá-
rosban akarják tölteni a szabad-
ságukat.
Ezeken a helyeken tudják, hogy 
versenyben vannak egymással, 
és nagyjából a világ összes olyan 
turisztikai célpontjával, ahová 

szívesen utaznak az emberek. A 
tét pedig nem feltétlenül csak az a 
néhány nap, amit az utazó eltölt az 
adott helyen, hanem ennél sokkal 
hosszabb távú következményei is 
lehetnek. Vagyis ha az idei nyárra 
a túlélés mellett inkább befektetés-
ként gondolnak, idővel megtérülhet 
a most még sokszor őrültnek tűnő, 
esetleg konkrétan veszteséget 
okozó kedvezmények biztosítása 
is. Egész egyszerűen azért, mert az 
elégedett vendég akár rendszeresen 
is visszatérhet!
Még ennél is fontosabb, ha a tu-
risztikai célpontok vagy a konkrét 
szálláshelyek jó híre az ismerősök 
között terjed, egyfajta élő közösségi 
médiaként. Egy elégedett vendég 
évek alatt akár több tucat másik 
vendéget is eredményezhet.

Mi történik ehhez képest Magyar- 
országon?

Rémtörténeteket hallani a bala-
toni szállásfoglaláskor tapasztalt 
árakról. A különböző szállásfoglaló 
oldalak adatbázisai ezt többnyire 
megerősítik. Egy négytagú család 
(két felnőtt, két gyerek) eseté-
ben akad olyan háromcsillagos 
szálloda, ahol a heti szobaárak 
alulról karcolják az egymilliót, de 
a középkategóriás vendégházakat 
sem lehet megúszni kétszázezer 
forintnál sokkal olcsóbban.

Vagyis nagyjából ott jár a család, 
mintha külföldre menne, és akkor 
ehhez még számoljuk hozzá az 
útiköltséget, a júliustól újra élő 
parkolási díjakat, a strand- és 
kulturális belépők árát és persze az 
ételt, italt.
A Pénzcentrum legfrissebb elem-
zése szerint már most is alig van 
eltérés a horvát tengerpart és a 
Balaton árai között. Az egyetlen va-
lós különbséget az utazás költsége 
jelenti, mivel az Adria azért lénye-
gesen messzebb van, mint ország-
határon belül nagyjából bárhonnan 
a Balaton.
Ha tehát az árban nincs lényeges 
különbség, és hatalmas kedvez-
mények, csalogató akciók sem lát-
szanak, joggal merül fel a kérdés: 
miért válassza a külföldi félpanziós 
nyaralásokhoz szokott turista 
az idei, félig-meddig kényszerű 
belföldi utazás után legközelebb is 
Magyarországot?
Valahogy úgy tűnik, mintha a 
magyar turizmusban érdekeltek 
inkább a külföldi trendekkel 
ellentétesen gondolkodnának, és 
a mielőbb megszerezhető és minél 
nagyobb rövid távú bevétel érdeké-
ben beáldozzák az évek alatt kisebb 
árréssel beszedhető, de összességé-
ben nagyobb hasznot.
Néhány éven belül eldől, hogy 
melyik stratégia vezetett ered-
ményre!
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ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Székesfehérvár, Móri út 102. 22/513-220

www.braunbau.hu

Az akció időtartama: 2020. június 1-től július 30-ig.

Nyárindító akciók
Laminált padlók,  
csempék készletről 

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

Köszönjük, hogy a nagymúltú REMMERS cég minket választott partnerének!

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

Hogy alakul a helyi ingatlanpiac a járvány után?
bácskai gergely

Két fehérvári ingatlanost, Czigola Emilt és 
Horányi Balázst illetve az Ingatlannet.hu oldal 
szakértőjét kérdeztük arról, milyen hatással 
volt a koronavírus miatti veszélyhelyzet a 
fehérvári ingatlanpiacra. A panelek terén 
telítődik a piac és megfontoltabbak a vásárlók, 
a családi házak piacán pedig fellendülés 
tapasztalható.

Mit kapunk húszmillió forintért a 
megyében?

Az Ingatlannet.hu 2020. májusi 
átlagos négyzetméterárai alap-
ján a vizsgált települések csa-
ládi házai közül Gárdonyban 
húszmillió forintért átlagosan 
egy 48 négyzetméter alap- 
területű családi házat lehetett 
kapni. Székesfehérváron is vi-
szonylag kicsi, 55 négyzetméte-
res házat adtak érte. Bicskén és 
Móron azonban már egy 70-80 
négyzetméteres családi házat 
kínáltak ennyiért, a legnagyob-
bat pedig Sárbogárdon, még-
hozzá 155 négyzetméterest.

Megnőtt a kereslet a környező 
településeken

„Úgy látom, átlagosan tíz száza-
lékos a csökkenés a panellakások 

árában. Fontos megjegyezni, hogy 
megnőtt a Fehérvár közelében 
lévő falvak húsz-huszonöt millió 
forint körüli házai iránt a keres-
let.” – sorolja tapasztalatait 
Horányi Balázs ingatlanközve-
títő. A környező települések 
közül Iszkaszentgyörgy, Sár- 
keresztes, Moha, Sárszent-
mihály és Úrhida a legnépsze-
rűbb.

Túlkínálat panellakásból

„A panellakások eladhatósága vala-
melyest visszaesett, ez az árakban is 
megmutatkozik, mert telített a piac, 
túlkínálat van.” – mondja észrevé-
teleit Czigola Emil. Az ingatlanos 
szerint a vásárlók most jóval 
megfontoltabbak, és kivárják azt 
a lakást, ami jó ár-érték aránnyal 
rendelkezik. A vevők most hely-
zeti előnyben vannak, jobb a po-
zíciójuk, bátrabban alkudhatnak. 
Ahogy a vírus előtti időszakban, 
most is az egy plusz két félszobás 
paneleket keresik a legtöbben. 
Telítettebb a piac, nagyobb a 
választék, így már nem jellemző, 
hogy villámgyorsan eladható 
akár a legkeresettebb kategóriába 
tartozó lakás is: „Egy-három hónap 
a maximum, azonban ha irreális árat 
kérnek az eladók, ez jóval hosszabb 
idő is lehet.” – véli Horányi Balázs.
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Forrósággal búcsúzott a június, me-
leggel és zivatarokkal indul a július. 
A meleg párás időben a csonthé-
jasok gyümölcsfertőző moníliája 
erősödik. Sajnos csak megelőzni 
tudjuk a betegséget Teldor, Topas, 
Switch készítményekkel. A felso-
roltak közül kiemelném a Teldort, 
mert mindössze 3 nap várakozási 

idő után fogyasztható a termés. A szilva és a barack 
esetében fontos, hogy a moly kártevők ellen is vé-
dekezzünk, hiszen  a monília elsősorban sérüléseken 
keresztül fertőz, és jut be a gyümölcsbe. 
Ugyancsak erősödik a levéllikasztó gomba fertő-
zése. Sok helyen a tápanyaghiánnyal együtt ko-
moly lombvesztést eredményez, így akár a termés 
leszedése után is célszerű a védekezést megtenni. 
Minden csonthéjast fertőz, de a legerősebb tünetek 
az őszibarackon jelentkeznek. Jól használható szer 
ellene a Score, Topas, Alfa-solo, vagy a hosszabb 
várakozási idejű Dithane is.
A dísznövények közül külön kiemelném a rózsát. 
Minden évben komoly problémát okoznak a rózsa 
betegségei, holott az időben elvégzett permete-
zéssel megelőzhető a baj. A lisztharmat után már 
megjelent a diplokarponos levélfoltosság, és a ró-
zsarozsda is. Mindkét betegség ellen jó hatásfokú 
szer a Dithane, vagy a felszívódó Amistar. Most még 
megmenthetők a kopaszodástól a virágok.
A tavalyi évhez hasonlóan hamarosan ellepi az 
egész kertet az amerikai lepkekabóca lárvája. Po-

Júliusi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo: 8.00-12.00

lifág kártevő, mindenféle növényen szívogat, fehér, 
vattaszerű, viaszos anyaggal borítva be az ágakat, 
leveleket. Bár a kontakt készítmények hatásosak, 
(Full 5 CS, Cyperkill, Decis, Karate) tapadószer (No-
nit, Silwet, Permetfix) mindenképpen javasolt. A 
felszívódó Mospilannal azonban hosszabb hatást 
tudunk elérni. A védekezéshez aszerint válasszunk 
szert, hogy az adott növényre melyik engedélyezett, 
illetve mennyi az élelmiszer egészségügyi várako-
zási idő (é.v.i.).
A rovarkártevők közül megindult a vándorpoloska 
kártétele is. Babon, paradicsomon, málnán, pap-
rikán is jelen van, szívásával a betegségeket is to-
vábbviszi egyik növényről a másikra. Ha kevés nö-
vényünk van, megpróbálhatjuk egyesével leszedni 
a bogarakat, vagy permetezethetünk a fent említett 
készítményekkel. Tavaly óta elérhető üzletünkben 
a NeemAzal is, ami biológiai növényvédőszerként 
mindössze 1 napos várakozási idővel használható 
paradicsomban.
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan már előre gon-
dolnak a paprika és a paradicsom csúcsrothadásá-
nak megelőzésére. Itt egy hiánybetegségről van szó, 
melyet kalciumpótlással lehet megelőzni. Virág-
zástól kezdődően 3-4 alkalommal lombtrágyaként 
kijuttatva a leghatásosabb. A Fitohorm nitrogén-
mentes kalcium oldata bio minősítésű, így biológiai 
termesztésben is használható.
Ugyanez a kalcium hasznos a téli alma esetén is. A 
tervezett szedés előtt 20-40-60 nappal kijuttatva 
beépül a gyümölcshéjba, és csökkenti a gyümölcs 

utóérését, ezáltal tovább tárolható marad az alma, 
nem fog a tárolás alatt bepöttyösödni sem.
A július a zöldmetszések ideje. A letermett cseresz-
nye- és meggyfákat szükség szerint akár erőtelje-
sen is visszavághatjuk, így könnyebben elvégez-
hető növényvédelmi munkák mellett a gyümölcs 
minősége is javulhat. A barackfák termésének 
betakarítása után azokon is elvégezhetjük az ala-
kításokat. A csonthéjasok nyári metszésénél nem 
csupán kisebb igazításokat végezhetjük el, hanem 
tulajdonképpen készre metszhetjük a fát, mintha 
tavasz lenne. Amennyiben a metszés után lombtrá-
gyával is segítjük, a téli rügydifferenciálódáskor az 
alsó megmaradt ágakon rakódnak be a virágrügyek, 
így a termések alacsonyabban lesznek, ami jövőre 
könnyebb gyümölcsszüretet, illetve növényvédel-
met jelent.
Még nem indult meg a dióburok fúrólégy rajzása, 
továbbra is érdemes kihelyezni a sárga ragacsos la-
pokat, a kártevő fogására, illetve az előjelzésére. Az 
első egyedek megjelenésére 1-2 héten belül számít-
hatunk, érdemes figyelni. 
A kert megüresedett parcelláit ne hagyjuk ugaron, 
érdemes bevetni másodveteménnyel. Alkalmas lehet 
a zöldbab, a cékla vagy akár az uborka is. Júliustól 
vethető a feketeretek, mely kiváló téli vitaminforrás. 
A nagy hőség nem csak minket, hanem a kertünk 
egyéb lakóit, a kismadarakat is megviseli. Hasznos 
segítőinknek biztosítsunk folyamatosan ivóvizet.
Bő termést kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Mospila

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

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111 www.kenderzsineg.com

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Vá-
rosház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 
4226 hrsz-ú, ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti in-
gatlan jobb oldali épületrészének 3. emeletén lévő 305., 306., 307. és 311. számú 
tantermeinek bérbe adására oktatás céljára. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. (péntek) 10 óra

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; 
„Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-
kodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 
22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
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Melyek a népszerű városrészek?

„A Palotaváros a fiatalok között 
nagyon kedvelt, de a József utca 
és Ősz utca környéke is népszerű. 
Minél távolabb megyünk a belvá-
rostól, annál nehezebb értékesíteni.” 
– véli Horányi Balázs. Pedig azt 
gondolná az ember, hogy a csend 
és a zöldterületek miatt sokan 
választják a belvárostól távolabbi 
lakásokat, az ingatlanos azonban 
azt tapasztaja, hogy a Köfém-, 
a Vásárhelyi úti, a Fecskeparti 
és a Rádió úti lakótelep lakásai 
nehezebben értékesíthetők, mint 
a belvárosiak, és több millió 

forintos árkülönbség is lehet 
hasonló ingatlanok ára között. 
– „Megfigyelhető az is, hogy akik 
egy bizonyos környéken nőttek fel, 
azok kimondottan keresik az ottani 
lakásokat.”

Kevesebben keresnek új építésűt

„Az új építésű lakások iránt is van 
kereslet, viszont a jóval magasabb 
árak miatt szűkül a vásárlói réteg.” – 
mondja Czigola Emil.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a vírushelyzet utáni ingatlan- 
kereslet változott volna e téren: 
„Töretlennek látom az érdeklődést 

az új lakások iránt is. Ez jóval 
magasabb árkategória a használt 
panellakásokhoz képest, de itt is 
megfigyelhető, hogy a belvároshoz 
közeli új lakásokat keresik leginkább 
a vásárlók.” – véli Horányi Balázs.

Ha családi ház, akkor Öreghegy?

Szakértőink szerint nem feltét-
lenül azért választják szívesen 
Öreghegyet, mert népszerűbb, 
hanem mert a többi kertváros-
hoz képest jobb a közlekedése a 
belváros irányába.
„A népszerű kertvárosok közé 
sorolhatjuk Ráchegyet, a vezér 

és író utcákat illetve Felsővárost 
is.” – hangsúyozza Czigola Emil, 
hozzátéve: ezek a részek árban 
valamelyest drágábbak, mint a 
város többi kertvárosi területe. 
Alsóvárosban, Maroshegyen, 
Feketehegyen vagy az Őrhalmi 
szőlőkben alacsonyabbak az 
árak, viszont a csúcsidőben 
tapasztalható közlekedési 
nehézségek, torlódások sokszor 
ezen városrészek ellen szólnak a 
vásárlói döntések során. Horá-
nyi Balázs szerint azonban egy 
szép háznak ezekben a város-
részekben is hasonló az ára, mint 
a keresettebb környékeken. 
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Horváth Csaba, a fizikai színház apostola

Horváth Csaba elkötelezett a fizikai színház mellett

Jelenet a Bizáncból

A Chicago tavaly elnyerte a Színikritikusok Díját

Vakler lajos

Horváth Csaba a Vörösmarty Színház művészeti 
vezetésének tagja, a fizikai színház tagozatvezetője. 
A Forte Társulat alapítója és művészeti vezetője, a 
Színházművészeti Egyetem tanára.

Kezdjük a közepén: miért a Táncművészeti 
Főiskolát választottad? Már középiskolás-
ként is elkötelezett voltál a tánc iránt?
Már általános iskolás koromban is 
aktívan táncoltam. Veszprémben 
születtem, és az iskolában nagyon 
aktív néptáncélet volt. 1983-ban, 
tizennégy évesen felvételiztem az 
Állami Balettintézet néptánctagoza-
tára. Miután elvégeztem, a Honvéd 
Együttesben dolgoztam néhány évig, 
majd különböző független formációk- 
ba kerültem. A kortárs tánc akkor 
kezdett divatba jönni Magyarorszá-
gon, és ezek a formációk nagyon fris-
sek, lelkesek voltak, nagy kíváncsiság 
volt körülöttük. Számtalan olyan 
próbálkozás született, amelyekben a 
néptánc formáit próbálták színházi, 
színpadi módon átörökíteni, meg- 
fogalmazni.
Gyakorta említed Dresch Mihályt, aki 
sokat segített abban, hogy a néptánc 
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és a kortárs tánc kapcsolódási pontjait 
megtaláld.
Nagyon inspirált az ő zenéje. Amit ő 
művelt, ugyanaz, amit én képzeltem a 
táncról: hogy az autentikus és eredeti 
népzenét miként lehet úgy újraértel-
mezni, hogy nem egy illusztráció vagy 
átdolgozás történik, hanem a tánc 
jellege ugyanaz marad, mégis valami 
új keletkezik. A jellege népzenei, 
de mégsem feldolgozás. Igyekeztem 
mindig elkerülni az illusztrációt, hogy 
azt a stílust és érzésvilágot, ami a 
néptáncra jellemző, át tudjam ültetni 
kortárs színpadi mozgásnyelvre.
Sikeres voltál táncosként, mi vitt mégis a 
koreográfia felé?
Viszonylag hamar, már huszonévesen 
izgatott a téma, hogy mit lehet kezdeni 
egy olyan meglévő és nagyon masszív, 
nagyon komoly tudományos háttérrel 
rendelkező műfajjal, mint a néptánc. 
Foglalkoztatott, hogyan lehet ebből 
kimozdulni. Volt egy meghatározó 
mesterem, Györgyfalvay Katalin, aki 
hosszú éveken keresztül a Népszín-
ház Táncgyüttesben alkotott. Volt 

egy nagyon határozott és alapvetően 
a zenei dramaturgiára épülő színpadi 
táncnyelve, ahol szintén a néptánc volt 
az alap.
Megannyi elismerésnek voltál részese. 
Mennyiben jelentett ez számodra megerő-

sítést, hiszen ugyanakkor azt is láthatjuk, 
hogy folyamatosan új utakat kerestél.
Amikor az ember kap egy díjat vagy 
elismerik egy-egy előadását, akkor 
örül, de ez nem azzal jár, hogy meg-
elégszik: lám-lám, most már minden 
rendben van, minden maradjon úgy, 
ahogy tetszik az embereknek, mert ezt 
díjazzák. Egyszerűen olyan a termé-
szetem és a habitusom, hogy kíváncsi 
vagyok, és mindig volt bennem egy 
olyan fajta tudatosság, hogy ne essek 
a visszalépést jelentő kényelembe. 
Nekem az a jó, ha valamit felfedezek, 
ami rám jellemző.
Szakmai pályafutásodban a Közép-
európai Táncszínház mennyire volt fontos 
lépcső?
A rendszeres koreografálást ott 
kezdtem. Évi egy-két nagyelőadást csi-
náltam, tehát ott lett az életem része, a 
szakmám a koreográfia.
A fizikai színház jelzős szerkezetet 
te alkottad, ami aztán Ascher Oszkár 
segítségével kerülhetett a köztudatba. A 
Forte Társulattal kezdted a műfajt, egy 
olyan fiatal csapattal, akik erre nyitottak 

voltak. Azóta pedig az út töretlen, látjuk és 
tapasztaljuk ezt Székesfehérváron is.
A fizikai színház számomra azt a fajta 
színházat jelenti, ahol a testtel való 
kifejezés, a fizikai jelenlét legalább 
annyira fontos része, alkotóeleme az 
előadásnak, mint a választott drámai 
vagy a hozzáillesztett zenei anyag. 
Igazából a legfontosabb alkotóelem a 
fizikai jelenlét, amit a színész produ-
kál. A legegyszerűbben így lehet defi-
niálni a fizikai színházat, de közben 
ez egy olyan terminus, ami mindenhol 
mást jelent. Nincsenek kőbe vésett 
szabályai, egy folyamatosan változó 
rendszerről beszélünk. Minden attól 
függ, hogy ki az alkotó, hogy milyen 
alapanyaghoz nyúlunk. Fontos kérdés, 
hogy az alapanyag alkalmas-e arra, 
hogy az előadásra ráragasszuk a jelzőt. 
Jó, ha az anyag lehetőséget ad arra, 
hogy a test használata jelentős és fon-
tos alkotóeleme legyen az előadásnak.
Az, hogy ez mára már beágyazódott a 
Színművészeti Egyetem oktatási rendjébe, 
szintén megerősítést jelentett?
Igen. Azzal, hogy ezt a szakot akkredi-
tálta a Színművészeti Egyetem, lega- 
lizálta is. Azóta eltelt tíz év, és már a 
harmadik osztály indul. Olyannyira ott 
van ez a köztudatban, hogy sok fiatal 
kifejezetten erre a szakra jelentkezik.
A folyamatnak a Vörösmarty Színház is 
sokat köszönhet, hiszen a fiatalok egyéni-

sége kidomborodhat ebben a műfajban is. 
Miként fogadtad el a felkérést, és mi tart 
itt, Székesfehérváron?
Minden új dolog egy kihívás. Soha 
nem gondolkodtam úgy, hogy ha az 
ember egy kicsit elmegy a fővárosból, 
minden egészen más lesz és máshogy 
reagálnak a művészetére, mert ott 
másfajta emberek élnek és más igénye-
ik vannak. Mindig nagyon izgatott, 
hogy a fizikai színház, egyáltalán egy 
kortárs táncelőadás mennyire tud 
hatni az emberekre. A pályám során 
ilyen szempontból mindig nagyon jó 
élményeim voltak. Tehát nem gondo-
lom azt, hogy bizonyos műfajok csak 
egy bizonyos szűk körhöz szólnak. Ez 
mindig az előadáson múlik. A rendező 
szándékán, a koncepción, az előadás, 
az előadók minőségén. A színházban 
olyan fontos dolgokat kell közölni, 
olyan témákkal kell foglalkozni, 
amelyek az embert megtöltik, gon-
dolkodásra serkentik és aktivizálják. 
Fehérváron azok az előadások, amiket 
az elmúlt években megcsináltam – 
illetve a Forte Társulattal bemutattunk 
vendégelőadásként – mindig jó fogad-
tatásra találtak.
Tehát itthon vagy?
Igen, otthon érzem magam. Nem 
érzem, hogy Székesfehérváron idegen 
lennék, akit megtörnek csak azért, 
mert valamiért misztikus, amit csinál.
A Chicago, amit a saját műfajodban 
állítottál színpadra, telitalálat volt. Nincs 
kétségem afelől, hogy a jelen évadban a 
Mágnás Miska is az lesz. Milyen lesz a te 
Mágnás Miskád?
Sosem szerettem előre beszélni egy 
előadásról, főleg, hogy a koronavírus- 
járvány elvágta a lendületet: az 
olvasópróba másnapján megállt a 
színházi élet. De tény, hogy van egy 
nagyon masszív és igényes zenei alap: 
ez az operett egyik nagy, kultikus 
műve, amihez fel kell nőni. Ezt kell 
kiszolgálni nekem rendezőként és 
koreográfusként. A darabban van 
egy egyszerre elgondolkodtató és 
nagyon szerethető történet, amit 
szintén szolgálnom kell. Igyekszem 
a lehető legjobb formámat elővenni, 
hogy legyen hozzá humorom, szívem, 
lelkem, hogy úgy komponáljam meg 
az előadást, ahogy azt elképzeltem, 
ami remélhetőleg elnyeri a fehérvári 
közönség tetszését is!
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balajthy Ferenc

Felébe-harmadába

/”és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futok az Érkező elé,”/

(Sík Sándor: Te Deum)

Földtojásból kikeltett gyerek vagyok, 
És, szép csillagbölcsőben születtem.
Csodás Földmagból fölcseperedtem,
Szárnyat akartam, akár az angyalok!

Hol kezdődik a Világ, minden álom
Való, s nincs lakatlan Lélek Sziget,-
Szivárvány hídon szaladgálni fenn,
Repülni vágytam, - át az Űrvilágon!

Ma, ejti, s rejti, - nyűtt levelét a Létfa,
Mában járok holnapot, mert van létra,
Tán megfuthatom kicsinyke futásom!

Az Érkezőt kenyérrel, borral fogadom,
Mim van, felezem, akár harmadolom,
S hálámat már csak az Úrnak ajánlom!

Csendre intesz
Elolvadt a gyertya fénye,
sötétség szavára már nem
felel. Faggatlak, hol talállak
meg Uram? Suttogva csendre
intesz.

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
bokros juDit

Tájkép vírus idején
Már otthonosan mozgok a plakáterdőben -
„Kijárási korlátozás meghosszabbítva”
„Maradj otthon”
„Koronavírus tünetek” -
tudommi a kötelező irány
maszkot veszek ha kell
és kerülöm a csoportosulást.
Tartom a másfél méter távolságot
és tartják mások is
így a köztereken furcsa
jelenetek alakulnak ki.
A social distance jegyében
a járda két oldalánállva beszélgetünk
és egymásnak bármit is csak óvatosan 
a legnagyobb körültekintéssel nyújtunk át.
De leginkább nem nyújtunk át semmit.
Főleg nem az időseknek
a szülőktől is három jó nagy lépés a táv
puszi ölelés látogatás nincs
legfeljebb bevásárlás
videóchat telefonálás
- van aki talán azt is maszkban -
maszkban tekernek a kerékpárosok 
maszkban futnak a futók
- bár ez nehezen bírható -
maszkban figyel a rendőr
és maszkban készül minden fotó.
Az út mellett is eldobott maszkok 
használt gumikesztyűk
- ki szedi majd ezeket össze? -
kéklenek a zöld fűben,
úgy tűnik a környezetvédelem 
most senkit sem érdekel.
Pedig már kezdtünk egy kicsit odafigyelni
papírra cseréltük a műanyagot
többször használhatót vettünk
és hanyagoltuk az egyszerit
de most megint visszatérünk 
mert ez biztonságosabb – mondják.
Vajon mi lesz a járvány után?
És lesz-e egyáltalán után?
Eltűnnek-e a kéklő kesztyűk
a szakadt maszkok
a fertőtlenítős műanyagflakonok
vagy most már mindig itt lesznek körü-
löttünk
újonnan és használtan
a táskából előrántva
szemetes mellé félredobva
- a tájkép részeként?

Pillanat
Tenyérnyi tavaszban
magasztos ének.
Jön veled ezernyi
pillanat apró lépésekben.
Itt jár, hoz és visz is,
mutató ujjakkal,
jókedvet, közelséget,
mit magamhoz mérek.
Virágokkal kérkedik,
esőcseppekkel ébred.
Jövőt ígér, játéka izzik
ebben a hatalmas térben.

Naplójegyzetek

Vacsora

bakonyi istVán

győri andor

Május 12., kedd: A Vörösmarty Társaság elnökségi ülésén a nehéz helyzetről 
esik szó. Sok minden elmaradt, és a közeljövőben is sok mindenről le kell 
mondanunk. Bobory Zoltán elnök szeretné, hogy a megszerkesztett városi lírai 
antológia azért megjelenjen. Beszélünk két évfordulónkról, a Bella István 80-ról 
és a Vörösmarty 220-ról is.
Május 21., csütörtök: Áldozó csütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe. 
Lassan nyílnak a templomok is, most viszont on-line közvetítés pl. a debreceni 
református Nagytemplomból, Fekete Károly püspök igehirdetésével. Bogárdi 
Szabó István, egy másik püspök szerint ezekben a hónapokban a világhálón 
többen követték az alkalmakat, mint „békeidőben” élőben… Érdekes.
Más. Semmi bajom az óriásplakátokkal, de napok óta úgy nyitom ki a Hírlapot, 
hogy két-három oldalt visznek el az egészoldalas hirdetések. Nem lenne elég 
fél-fél oldal?... S akkor sok írás sem szorulna ki.
Május 27., szerda: A járvány „elfújta” a Kortárs Művészeti Fesztivált is. De a 
szép zászlókat a hűvös májusi szél fújja a Fő utcán. Legalább a hangulatból 
maradt valami. És nagyon szép az Országzászló téri liget sok zöldje, mint ahogy 
a Prohászka parké és a Jávor Ottó téré is. Mégiscsak van abban valami, hogy 
Fehérvár a legboldogabb megyei jogú város?... Meg a legvirágosabb is?
Május 29., péntek: Újra gyászolunk. Most Dienes Ottót. Hónapokkal ezelőtt lát-
tuk utoljára. Gyönge állapotban volt már. Nem tudom, hogy viselte a karantént. 
83 évet élt, mint apám. Nagy tudású irodalmár, tanár és művész volt. Éppen 
most került kezembe egy 2002-es meghívó. Sobor Antallal és Jónás Józseffel volt 
közös kiállítása a bodajki reformátusoknál. Ma követte társait az öröklétbe.
Június 4., csütörtök: 100 évvel ezelőtt péntekre esett ez a nap. A Trianon kastély-
ban. Ma délután a nem sokára ismét elhallgató Vörösmarty Rádióban Bokányi 
Zsolttal beszélgetünk. Karinthyt, Reményik Sándort és Dsida Jenőt idézem. 
Aztán délután amikor fölzúgnak a harangok, óriási szél fúj a Városház téren. 
Pünkösd utáni szél… És igen sokan indulunk el a Himnusz után az Országzász-
ló térre, a zászlószentelésre. Szép ünnepség. Miként biztosan az is szép, ahogy 
Bobory Zoliék emlékeznek és imádkoznak az öreghegyi Mária-szobornál.
Este a TV-ben is méltó emlékezések. Azért azt nem egészen értem, hogy van-
nak, akik elbagatellizálják Magyarország széttépését. József Attila, Kosztolányi, 
Juhász Gyula és mások gyönyörű hitvallásai után, évtizedek lelki terhe után. És 
valóban: az „összetartozunk” ma a legfontosabb szavaink egyike!

Az élet dolgain elmélkedve egyre 
gyakrabban jelennek meg előt-
te képek, élethelyzetek, melyek 
egyszerre tűntek ismerősnek és 
legalább annyira idegennek is. Hal-
lott persze arról, hogy egyes, főleg 
korai gyermekkori eseményekről 
nehéz eldönteni, hogy azok valóban 
megtörténtek-e, vagy csak álmaink-
ban, képzeletünkben léteznek. De 
ha valóban megtörténtek, vajon hol 
rejtőztek? Talán valahol a tudatunk 
legmélyén, vagy éppen a tudatalatti 
tartományban? Miért nem bukkan-
tak fel korábban?
A konyhában a szülők és két kisgye-
rekük, vacsoraidőben. A nagyobbik 
is alig múlt három éves. Nem be-
szélnek, nincs miről. Amit egyikük 
tud, tudja azt a másik is. A gyerekek 
meg az ételt várják. Az apa legna-
gyobb gondja, hogy keresetéből 
alig tud megélni a család, az anyáé 
pedig, hogy milyen ehetőt készítsen 
a kevésből. Nehéz idők járhatnak, 
talán csak pár évvel vannak a hábo-
rú után.
A vacsora zsíron pirított hagyma 
kenyérrel. Kevés só is kerül bele. 
Sikerült faluról szerezniük egy kis 
bödön zsírt, az asszony, ha más-
ra nem futja, hát hagymát vesz a 

piacon. Valamennyi kenyér is akad 
még, így talán kihúzzák az utolsó 
pár napot fizetésig. Korábban el 
sem tudták képzelni, mennyire 
hosszú lehet a fizetésnapok közötti 
két hét. Próbálják pedig beosztani, 
időnként sikerül is, máskor meg 
egyszerűen elfogy a pénz. Az anya 
nem dolgozhat, a gyerekekkel ott-
hon kell lennie.
Fenséges illata van a hagymának, 
amikor a kevés zsíron pirulni kezd. 
Az asszony az öreg serpenyőben 
gyakran megkeveri, nehogy odaég-
jen, hiszen minden falat kincs. Az 
apa az asztalfőn, mellette magasí-
tott gyerekszéken a hároméves fiú. 
Éppen rálát a serpenyőre, tudja, 
hamarosan kész lesz. A kislány a 
babakocsiban ülve vár a sorára. 
Ebben tolja az asszony, amikor a 
piacra mennek, valamilyen okból 
sportkocsinak hívják.
Először a fiú kap, kezében egy 
darab kenyérrel várja a tányért. 
Rögtön tör belőle, kanalával gon-
dosan beleforgatja a hagymába. Így 
nem hagymát eszik és kenyeret, 
hanem hagymás kenyeret, ami 
egészen más; sokkal finomabb. 
Apjától tanulta. Máskor lassan 
megy az evés, néha annyira lassan, 

hogy nehéz kivárni, amíg befejezi. 
Ki tudja, hol jár közben az esze, 
szokott olyankor dohogni az apja. 
Most gyorsan fogy az étel, a pirított 
hagyma a kedvence. A kislány is 
olyan buzgón nyeli, hogy anyja a 
kanállal alig győzi a tempót. Percek 
alatt felfalják, amit kaptak. 
– Kérek még – mondja a fiú. A 
szülők egymásra néznek, majd az 
anya összekotorja a serpenyőben a 
maradékot; egy kevés jut még mind-
két gyereknek.
– Kérek még – szól megint a gyerek, 
amikor az utolsó morzsa is eltűnt a 
tányérjáról.
– Nincs több, elfogyott – mondja az 
apa csöndesen.
– Éhes vagyok még – görbül sírásra 
a gyerek szája.
– Nincs több, fiam – sóhajt lemon-
dóan az apa, arcát tenyerébe fogja, 
és csendesen ő is sírni kezd. A 
nagyobbik gyerek az üres tányér 
mellett hüppög, a kisebbik anyja 
karjában száját nyitogatja újabb 
falatért. Az apa tehetetlenül szorítja 
ökölbe a kezét, az anya értetlenül 
néz maga elé.

Hirtelen tisztul a kép: a szülők előtt 
még tányér sincs. Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

simek Valéria

simek Valéria
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FEHÉrVÁr

A hazai pálya hátránya

Juhász Roland után a másik korábbi válogatott alapember, Huszti Szabolcs is bejelentette visszavonulását

somos zoltán

Véget ért a labdarúgó-bajnokság, a MOL Fehér-
vár egy zalaegerszegi döntetlennel fejezte be 
a szezont. A második hely már korábban biztos 
volt. Mi hiányzott, hogy legalább szorosabb 
legyen a verseny a bajnok Fradival?

A ZTE elleni idényzáró (1-1) kicsit 
olyan volt, mint az egész szezon: 
összességében nem dicsőség, még 
ha kudarcnak sem nevezhető. 
A Fehérvár második lett a ma-
gyar bajnokságban, ezzel a klub 
hagyományainak és lehetőségeinek 
is megfelelt. Az anyagi helyzetét 
tekintve kizárólag a Ferencváros 
konkurálhat jelenleg a fehér- 
váriakkal, meg is előzte őket, 
ezzel megvédve bajnoki címét. 
Azt nehezen állíthatnánk, hogy a 
zöld-fehérek tizenhárom pontos(!) 
előnye a táblázat élén a két csapat 
helyzete közti reális különbséget 
mutatná, ennél biztosan sokkal 
szorosabb csatára kényszeríthette 
volna riválisát a fehérvári állomány. 
El kell ismerni a Fradi fölényét, hi-
szen az Európa-liga csoportkörében 
is helytállva iskolázta le közben a 
hazai mezőnyt, de abban, hogy a 
verseny gyakorlatilag már a korona-
vírus okozta kényszerű szünet előtt 
eldőlt, a Vidinek legalább ekkora 
szerepe volt.
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Fehérváron készül a női kosárlabda-válogatott Csak az biztos, hogy semmi sem biztos

Hosszú idő után Fehérváron találkoztak újra a válogatott tagjai Jelen állás szerint szeptember végén játszhatják első tétmeccsüket Erdély Csanádék

németh krisztián kaiser tamás

Hosszú kényszerszünet után ismét edző- 
tábort tart a magyar női kosárlabda- 
válogatott. A várhatóan ősszel folytatódó 
Európa-bajnoki selejtezőkre készülő 
csapat négy héten át készül Székesfehér-
váron.

Tizennyolc fős kerettel kezdte 
meg a felkészülést Székely Nor-
bert csapata városunkban. Jövő 
hétfőn lesz teljes a létszám, a 
leukémiából felgyógyult Gere-
ben Lívia is akkor csatlakozik. 
A szövetségi kapitány szerint 
kész a csapat arra, hogy az 
Eb-döntőbe jusson: „A hollandok 
elleni múlt évben lejátszott Eb- 
selejtezőnk vakrepülés volt. Kevés 
időnk volt összeszokni, és nem 

Július elején általában már a keret hetven- 
nyolcvan százaléka megvan, jelenleg azonban a 
pandémiás helyzet miatt az osztrák hoki- 
ligában átigazolási stop van. Sőt a bajnokság 
kezdetéről sem lehet biztosat mondani, igaz, 
egy céldátum már van.

„Az átigazolási stop a legutóbbi liga- 
értekezleten elhangzottak szerint még 
két hétig érvényben van.” – mondta 
el lapunknak a klubelnök, Gál 
Péter. – „Ez teljesen más helyzet, mint 
amihez mi vagy szurkolóink, támogató-
ink hozzászoktak. Ilyenkor már egy fix 
kerettel szoktunk kiállni a nyilvánosság 
elé. Most ez nincs így, de a háttérben 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy 
minél erősebb keretünk legyen!”

ismertük az ellenfelet. Már tudatá-
ban vagyunk annak, hogy komoly 
játékerőt képviselnek. Már tudjuk, 
mit szeretnénk csinálni ellenük, 
ebben fogunk Fehérváron komoly 
lépéseket tenni. A következő 
négy hét a taktikáról fog szólni, 
de emellett az egyéni képzéssel is 
foglalkozunk.”
Ebben az időszakban fiatalokat 
is igyekeznek beépíteni a keret-
be, de a következő négy hét nem 
csak az edzésekről fog szólni: a 
pályán kívül csapatépítő prog-
ramok is várnak a lányokra. A 
csoportjában egy-egy győzelem-
mel és vereséggel álló válogatott 
a jelenlegi ismereteink szerint  
novemberben folytatja szereplé-
sét a jövő júniusi Európa- 
bajnokság selejtezőjében.

Komoly erősítés lenne Hári János, 
akit az utóbbi időben többször is 
lehetett látni a városban. Gál Péter 
klubelnök szerint a fehérvári kávé-
zók bőséges kínálata mellett más 
is a Bajnokok Városába vonzotta a 
korábban két szezont is a Fehérvár 
AV19-nél töltő válogatott támadót: 
„Egy különmegállapodás értelmében a 
klubnál készülhet, de hazudnék, ha azt 
mondanám, nem örülnék, ha nálunk 
folytatná. De ahogy jeleztem, átigazo-
lási stop van!” – fogalmazott sejtel-
mesen az egyesület első embere.
Teljesen biztosat az osztrák liga 
rajtjáról sem lehet mondani. A 
ligaülésen legutóbb szeptember 
25-e hangzott el, mint céldátum, 
de Gál Péter szerint ez bármikor 
módosulhat.

Marko Nikolics irányításával az 
előző években megjárta a csúcso-
kat a csapat, és bár a Vaduz elleni 
kupakiesés szégyenfoltja nagy 
volt, a nyári blama után öt bajnokit 
nyert zsinórban a Vidi. A következő 
hét meccsből azonban kettőt nyert 
meg, hármat pedig hazai pályán 
vesztett el, és ez a pontveszteség 
végzetes lett, mivel a Fradi az egész 
idényben alig kapott ki.
A támadó futball preferálása jegyé-
ben a vezetők Joan Carrillót hozták 

vissza a kispadra, de a 2015-ös 
bajnokcsapat edzőjével is kika-
pott első sóstói meccsén a csapat. 
Összességében tehát négyszer 
kapitulált itthon, ez pedig – hozzá-
téve a két döntetlent – olyan hazai 
mérleg, amivel nemhogy bajnoksá-
got nyerni, de mint látjuk, szoros 
versenyt vívni sem lehet. Tizenhat 
pontot vesztett saját otthonában az 
a csapat, amely történelme során 
nem egyszer veretlen maradt a 
Sóstón egy-egy szezonban…

Az okokat nyilván elemzik az 
illetékesek, de az biztos, hogy mi-
ként egy edző és csapata kapcso-
lata, úgy a hosszabb ideje együtt 
dolgozó játékoskeret is megfá-
radhat idővel. Mintha egyeseknél 
láttuk volna ezt a magunk mögött 
hagyott idényben, vagyis az állo-
mány biztosan frissítésre szorul, 
nemcsak Juhász, Vinícius vagy a 
visszavonulását szintén bejelentő 
Huszti Szabolcs kiesése miatt. 
Minden fehérvári szurkoló öröm-
mel látná a saját nevelésű fiatalo-
kat, kérdés, közülük mennyinek 
van esélye bekerülni az európai 
szinten magát ismét megmérető 
együttesbe?
„Jelenleg is vannak az öltözőben olyan 
játékosok, akiknek elő kell lépniük és 
vezérré kell válniuk, mert alkalmasak 
rá.” – mondta erről Kovács Zoltán 
sportigazgató a klub honlapján. – 
„Az elmúlt egy-két évben elkezdtük 
megfiatalítani a csapatot, ez alól csak 
Nikolics Nemanja szerződtetése a 
kivétel. De a tendenciát szeretnénk 
folytatni a következő hetekben, hóna-
pokban is!”
Jövőre pedig biztosan bevehetetlen 
MOL Arénára lesz szükség, ha a 
bajnoki címet tűzi ki célul a Vidi. 
És – erősödő és magabiztos Ferenc-
város ide vagy oda – ugyan mi mást 
tűzne ki?



16 2020.07.02.hirdetés
A  H E T I L A P

FehérVÁrA Fehérvár Televízió műsora július 4-től 10-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 

2020. 7. 4. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés 
07:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla. Vendég: Horváth 
Hella kommunikációs 
munkatárs, VMK 

10:40 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	
Vendég: Gyarmati Gábor. 
Téma:  Vakok közlekedése 
Székesfehérváron

11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Dr.	Lorászkó	
Gábor állatorvos. Téma:  
állataink és a nyaralás

14:30	 Diagnózis	–	ismétlés
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:30 Hazai pálya – ismétlés
16:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Polgár	
Tibor	autószerelő,	téma:	
használtautó-vásárlás.

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:35	 Szent	László	nyomában	

Erdélyben
20:40	 Koronázási	Szertartásjáték	

2018 – II. András
22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

2020. 7. 5. VASárnAp 2020. 7. 6. Hétfő 2020. 7. 7. Kedd 2020. 7. 8. SZerdA 2020. 7. 9. CSüTörTöK

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

10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Polgár	
Tibor	autószerelő,	téma:	
használtautó-vásárlás.

10:35	 Próbaterem	–	könnyűzenei	
magazinműsor

11:05 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla. Vendég: Horváth 
Hella kommunikációs 
munkatárs, VMK

11:35	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég: Gyarmati Gábor. 
Téma:  Vakok közlekedése 
Székesfehérváron

12:40 Hírek
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:20	 Családőrzők	–	ismétlés	
13:50	 Agrárinfó	–	ismétlés	
14:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Egey	
Tímea pszichológiai 
mentor, moderátor. 
Téma:	a	féltékenység

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50	 Stadion	Nyitány	2018
21:25 Csík30 – 30 év boldogság
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

11:00 Üzleti negyed – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Egey	
Tímea pszichológiai 
mentor, moderátor. 
Téma:	a	féltékenység

12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:20 A Fehérvár Televízió 
archívumából

16:00	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
16:30	 Zarándoklat	Somogy	és	

Zala	megye	határán
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Műsorvezető:	

Sasvári	Csilla.	Vendég:	Hári	
Tibor	ügyvezető	főigazgató,	
Baptista	Szeretetszolgálat	

18:30 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Műsorvezető:	

Sasvári	Csilla.	Vendég:	Hári	
Tibor	ügyvezető	főigazgató,	
Baptista	Szeretetszolgálat	

20:25 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés

21:00	 Szerelem	egy	életen	át	
és még azon is túl

21:30 Kultúrkorzó 2005 1. rész
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Műsorvezető:	

Sasvári	Csilla.	Vendég:	Hári	
Tibor	ügyvezető	főigazgató,	
Baptista	Szeretetszolgálat	

12:00 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:20	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
15:50 A Csikidám örök és 

megbonthatatlan!  – 
R-GO-koncert az 
Agárdi Popstrandon

16:30 Kultúrkorzó 2005 2. rész
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Pokrovenszki 
Krisztián	igazgató,		Szent	
István Király Múzeum

18:25 Honvéd7 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Pokrovenszki 
Krisztinán	igazgató,	Szent	
István Király Múzeum

19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Mesevarázs – Magyar 

Népmesék: A kiskondás
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Tolcsvay Béla, az 

énekmondó táltosember
21:45 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

11:00 Paletta – ismétlés

11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Pokrovenszki 

Krisztián	igazgató,	Szent	

István Király Múzeum

12:00 Honvéd7 – ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

15:20	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)

15:50 Pozsonyi Imre – zuhanás 

az emlékekbe

16:30 Kultúrkorzó 2005 3. rész

17:00 Híradó

17:20	 Családőrzők	–	

családi magazin 

17:50 Hírek

17:55	 Így	(nem)	játszunk	

mi! – 4. rész

19:00 Híradó – ismétlés

19:20	 Családőrzők	–	ismétlés

19:50 Hírek 

19:55	 Így	(nem)	játszunk	mi!	

– 4. rész – ismétlés

21:05	 Szent	István-díj	átadása	2019

22:35 Híradó – ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

11:00	 Családőrzők	–	ismétlés	
11:30	 Így	(nem)	játszunk	mi!	

– 4. rész – ismétlés
12:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:20	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
16:00 Fehérvári beszélgetések Extra
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendégek: Kalányos 
Tamás,	Tárnok	Ákos,	Majoros	
Róbert, téma: Így készült 
a	Lúdas	Matyi	c.	előadás

16:30	 I.	Országos	Főnix	
Táncverseny 

17:00 Híradó
17:20	 Bajnokok	városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin 
18:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés 
20:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés
21:00	 Lúdas	Matyi	–	zenés-

táncos	össznépi	játék	
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2020. 7. 10. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

11:00	 Bajnokok	városa	–	ismétlés

11:30 Heti hírmagazin – ismétlés 

12:00	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

15:20 VI. Fricsay Richard 

Katonazenekari Fesztivál 

17:00 Híradó

17:20	 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Városrészek titkai

19:00 Híradó – ismétlés

19:20	 Agrárinfó	–	ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Városrészek titkai – ismétlés

21:00	 Béres	József:	Szép	

magyar ének

22:00 Híradó – ismétlés

22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 9. 21:00 Lúdas Matyi – zenés-táncos össznépi játék


