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Ingyen orvosság 
a Csitáry-víz

Mit dolgoznak 
az egyedülállók?

Seuso-kincs: egy római kikötő mellett rejthették el?
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Hullócsillagokat láthatunk

Mélyül a méhészválság

Megszépült a Lehel utcai kereszt

Száz között az Alba Innovár

Több tucat hullócsillagot is lehet látni egy éjszaka alatt, ha kényelmesen elhelyezkedve, 
türelmesen várjuk az égi csodák megjelenését

Összefogással 
és önkéntes 
munkával szépült 
meg a Lehel utcai 
hálaadó kereszt 
és környéke 
kedden délután. 
Hittanórára 
járó gyerekek, 
a környékbeli 
lakók és hívek 
tették rendbe az 
emlékművet és 
környékét, hogy 
méltó módon 
készüljenek a kö-
zelgő egyházi és 
nemzeti ünnepre.

Az Alba Innovárban évente ötezer gyermeket képeznek térítésmentesen a digitális kompetencia 
terén. De tizenötezer fiatal és felnőtt is járt már náluk és ismerte meg a jövő lehetőségeit.

Rába HenRietta

VakleR lajos Rába HenRietta

Egész nyáron, sőt ősszel is számos égi jelensé-
get figyelhetünk meg. A Neowise üstökös már 
csak távcsővel, augusztus közepén a Perseidák 
meteorraj azonban szabad szemmel is jól 
látható.

A közelmúltban megszemlélhettük 
a Neowise elnevezésű üstököst, 
amelyet most már csak komo-
lyabb távcsővel figyelhetünk meg, 
viszont a nyár további részében, 
de akár ősszel is szabad szemmel 
tapasztalható lesz néhány lát-
ványosság. Augusztus hónapról 
sokan úgy tartják, hogy a hulló-
csillagok hónapja. Az egyik leglát-
ványosabb jelenség, a Perseidák 

Válságban a méhészeti ágazat, elkerülhetetlenné vált a méz árá-
nak emelése. A szélsőséges időjárást a legtöbb mézelő növényi 
kultúra is megszenvedte, így jóval kevesebb akác-, napraforgó- 
és vegyes virágméz kerülhet a boltokba.

Jelentősen drágulhat a méz: ötven éve nem volt 
olyan rossz a termés, mint az idén. A szakem-
berek szerint ennek a változékony időjárás a 
legfőbb oka, mert sem a tavaszi aszály, sem a 
későbbi sok eső nem kedvezett a méztermésnek. 
Emiatt az ár jócskán megugrott: a hársméz már 
ötven százalékkal drágult, és az akácméz ára is 
várhatóan másfélszeresére nő.

Denis Tretinjak, a Horvát Fegyveres Erők 
Parancsnokságának korábbi haderőterve-
zési főnöke lett a fehérvári Közép-európai 
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság 
parancsnoka. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter 2019-ben jelentette be, hogy szé-
kesfehérvári központtal alakul meg a  
hadosztály-parancsnokság, melynek feladata 
a térség stabilitásának megőrzése lesz, illetve 
konfliktus esetén irányítja a műveleti tevé-
kenységet. Horvátország és Magyarország 
a két „keretnemzet”, melyekhez a jövőben 
további NATO-országok is csatlakoznak.
A parancsnokság horvát kontingensének 
első kilenc katonája – köztük Denis Tretin-
jak parancsnok – augusztus elején érkezett 
Székesfehérvárra.

Az Alba Innovár Digitális Élményközpontra is lehet 
szavazni az Edisonplatform felmérésén. A civil- 
szervezet azt a vállalkozást keresi, amely a leginkább 
szolgálja a gyermekek és szülők számára a jövő 
tudásának, készségeinek fejlesztését.

Az Edisonplatform honlapján olvas-
ható az a száz innovatív és jövőbarát 
vállalkozás, amelyek óvodások és 
iskolások jövőben szükséges tudását és 
készségeit fejlesztik iskolai kereteken 
túl 2020-ban. Idén a szülők jelölhették 
a fejlesztőket. A négyszáznegyven 
beérkezett jelölést követően szakmai 
zsűri választotta ki azt a százat, amelyre 
várják a szavazatokat.
A kezdeményezést egy civilszervezet 
indította el. A cél, hogy hiteles iránytűt 
adjanak azoknak a szülőknek, akik 
keresik a lehetőségeket a gyerekeik 

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!

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

„Én is itt bérelek, 
mert a csarnok 
az M7-es autópálya 
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

Horvát parancsnok 
Fehérváronmeteorraj ilyenkor a legaktívabb. 

A hónap tizenkettedik napján volt 
a csillaghullás maximuma, amikor 
a legtöbb meteor jelent meg az 
égbolton.
Nagy Rezső csillagász-ismeret- 
terjesztő lapunknak elmondta: 
„Úgy keletkeznek ezek a fényes pon-
tok, hogy a Föld légkörébe bekerülnek 
különböző törmelékek, ahogy a Föld 
a Nap körüli pályáján halad. Ezek fel-
melegednek a légkörben, felizzanak, és 
ettől lesznek a szép fényes jelenségek. 
Ezeket távcsővel nem nagyon érdemes 
nézni, mert nem nagy a valószínűsége, 
hogy pont a távcső előtt jelenik meg 
egy meteor. Érdemesebb inkább ki- 
menni a városon kívül egy sötét hely-
re, és onnan kémlelni az eget!”

számára, hogy tudatosan készüljenek 
a jövőre.
Az idei százas listába bekerült az Alba 
Innovár Digitális Élményközpont 
is, melynek vezetője reméli, hogy az 
első tízbe is bejutnak vagy akár még 
előkelőbb helyen végeznek a szavazá-
son. Laufer Tamás, az élményközpont 
vezetője szerint erre piacvezetőként 
nagy esélyük van: „Nálunk nemcsak 
programozást tanulhatnak, de a három di-
menziós nyomtatást is megismerhetik, a vir-
tuális valóságot is megtapasztalhatják és a 
lézervágással is gyakorolhatnak a gyerekek. 
Sok szakma alapvető digitális kompetenciáit 
lehet megszerezni. Ebből a szempontból is 
páratlanok vagyunk ma az országban.” 
Szavazni a www.divany.hu oldalon 
lehetséges augusztus huszonötödiké-
ig. A legtöbb voksot szerző szervezet 
megkapja az Edisonplatform közönség- 
díját.

Nyerges József méhészeti szaktanácsadó attól 
tart, hogy az egész ágazat megsínyli a válságot: 
„Az idei év az elmúlt fél évszázad legrosszabb 
termését hozta. Ha megnézzük a tendenciákat, 
megváltozott a környezet, megjött a felmelegedés, 
egyre kevesebb virágot találnak a méhek. Az idei év 
még ennél is sokkal nagyobb változásokat hozott: a 
tavaszi aszály megbélyegezte a repce mézhozamát, 
ezt követően az akác elfagyott, így minimális termést 
hozott, ötven év átlagában a legrosszabbat. Emellett 
a napraforgófajták megváltozása – az utóbbi időben 
magasabb savtartalmú napraforgókat termesztenek 
– nem tett jót a nektárképződésnek és a mézhozamok-
nak. Sajnos úgy néz ki, hogy a méhésztársadalom az 
utóbbi időben egyre nagyobb válságba kerül.”
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Óvodaudvar-felújítási program indult

Az óvodai ellátás a felújítási munkálatok alatt is zavartalanul folytatódik – adta hírül 
Cser-Palkovics András, Mályi Lilla és Mészáros Attila

Ring júlia

A júniusban átadott munkaterületeket megújult 
formájukban várhatóan 2021 márciusában 
vehetik birtokba a gyerkőcök. A közel 186 
millió forint értékű európai uniós forrásnak 
köszönhetően a Napsugár óvoda, a Tolnai utcai 
Óvoda Szigeti utcai tagóvodája, az Árpád úti, 
a Ligetsori és a Szivárvány óvoda udvara kap 
új burkolatot, növényzetet és a felújítottak 
mellett esetenként új játszóeszközöket is.

A néhány évvel korábban elindított 
felújítási program az uniós keret 
mellett részben önkormányzati 
forrásból, részben pedig a KÉPES 
Programnak köszönhetően, városi 
cégek segítségével valósul meg – 

tudtuk meg Cser-Palkovics András 
polgármestertől.
Az érintett intézmények képvise-
letében nyilatkozó Mályi Lilla, a 
Napsugár Óvoda vezetője örömét 
fejezte ki a várható fejlesztések 
kapcsán: „Az udvar fontos része a 
nevelésnek, nem más, mint az épület 
kiterjesztése, ahol a gyermekek tavasz-
tól őszig játszhatnak friss levegőn, 
árnyas környezetben.”
Az udvarok minden biztonság-
technikai szabálynak megfelelnek 
majd, így a megújulásnak köszön-
hetően jövő év tavaszán közel 
kilencszáz gyermek veheti birtok-
ba a számukra kialakított óvodai 
játszótereket. 

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálat és a pénztár 

nyitvatartási ideje 2020. augusztus 17. és 2020. augusztus 21. 
közötti időszakban és augusztus 28-án az alábbiak szerint módosul:

2020. augusztus 17. (hétfő): 07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30
2020. augusztus 18. (kedd): 07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30
2020. augusztus 19. (szerda): 07:00 – 19:00 
2020. augusztus 20. (csütörtök): ZÁRVA
2020. augusztus 21. (péntek): ZÁRVA
2020. augusztus 28. (péntek): 07:30 – 12:00; 12:30 – 15:30
Ügyfélszolgálatunk 2020. augusztus 29-én (szombaton) ZÁRVA tart. 

Üdvözlettel: SZÉPHŐ Zrt. 

Nem értenek egyet az új távolsági-
autóbusz-menetrenddel

Ezüsthárs kerül a Bartók Béla térre

A projekt második üteme zajlik jelenleg, melynek keretében a medence elbontása, a tér és a 
Jókai utcai érintett szakasz egységes burkolatának valamint a zöldfelületeknek a kialakítása 
zajlik. Emellett a Csók István Képtár árkádsorának világítását is kiépítik.

kuRucz tünde

A menetrend-átalakítás elhalasztását kéri 
az illetékes minisztériumoktól Székesfehér-
vár önkormányzata nevében Cser-Palkovics 
András. A város polgármestere közösségi 
oldalán osztotta meg álláspontját a sokakat 
érintő kérdésben. Az egyeztetés hiányáról, 
az önkormányzat egyet nem értő álláspont-
járól és szakmai javaslatairól is olvashatnak 
a bejegyzésben.

„Levélben is kértük és most ez-
úton is kérem az ügyben illetékes 
minisztériumokat, hogy a menet-
rend módosítását augusztusban 
ne vezessék be. Egyetértünk azzal, 
hogy alapvetően a kötöttpályás 
– vasúti – közlekedés jelenti a kö-
zösségi közlekedés jövőjét. Mind-
emellett azonban az új menetrend 
idei, minden átmeneti időszak 
nélküli bevezetését elhamarkodott-
nak tartom, annak feltételrend-
szere (pl. gyűjtőparkolók, helyi 
hálózat, jegyvásárlás összehan-
golása) még nem áll fent és az 
számos fehérvári valamint talán 
még több agglomerációnkban élő 
számára drasztikus visszalépést 
jelentene.” – írja a polgármester, 
aki szerint az új menetrendet 
kizárólag a székesfehérvári 
intermodális csomópont meg-
épülése után szabad bevezetni. 
– „Az intermodális csomópont 
lehetővé fogja tenni, hogy mini-
mális várakozási idővel csatlakoz-

A Bartók Béla tér rendezése kapcsán a fák 
megőrzésére is külön terv készült. A beruházás 
során egy, részben már elszáradt lombkoronájú 
bálványfát vágnak csak ki, melynek helyére egy a 
városi klímát jól tűrő Szeleste ezüsthárs kerül.

Újabb közösségi tér alakul ki a bel-
városban a Bartók Béla tér felújításá-
val. A fehérváriak által használt terü-
let egy rendezvények megtartására 
alkalmas, gondozott zöldfelületekkel 
kialakított parkká válik, köszönhe-
tően a tér és közvetlen környezete 
revitalizációjához elnyert pályázati 
támogatásnak.
A téren álló fák védelmére külön 
terv készült, hogy ne sérüljenek a 
munkálatok során, így például a tér 
legértékesebb platánfájának alsó 

ágai is egyedi védelmet kapnak. Egy 
fa esetében azonban a szakemberek 
– minden szempontot mérlegelve – a 
kivágásra tettek javaslatot.
A tér egyik sarkában álló invazív 
bálványfa sokáig a tér dísze volt, de 
sajnos állapota az utóbbi években 
jelentősen leromlott, lombkoroná-
jának jelentős része elszáradt, és 
az elszáradt ágdarabok lehullása 
problémát okoz.
A Magyar Faápolók Egyesülete is 
megerősítette a helyi szakemberek 
véleményét, mely szerint az állapot- 
romlás következményeként a bál-
ványfa a gyökérsarjakról kárt tudna 
tenni az új térburkolatban. Így ezt 
a bálványfát néhány napon belül 
kivágják, helyére egy a városi klímát 
jól tűrő Szeleste fajtájú ezüsthárs 
kerül.
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hassanak a buszjáratok a vona-
tokhoz, márpedig csak ebben az 
esetben elvárható, hogy az utazók 
a közösségi közlekedést válasszák 
az autójuk helyett.”
A város és az állam között elvi 
vita nincs a kérdésben, hiszen 
fenntarthatósági, környezet- 
védelmi és hatékonysági 
szempontok szerint is a vasút a 
legjobb közösségi közlekedési 
alternatíva, de Cser-Palkovics 
András szerint csak akkor 
hozható monopolhelyzetbe a 
buszközlekedéssel szemben, 
ha kialakították ennek feltétel-
rendszerét: „Ellenkező esetben 
az augusztusi menetrendváltás el-
lentétes eredményt hoz, és többen 
választják majd az autózást, mint 
a közösségi közlekedést.”
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője, Vargha Tamás már 
meg is kezdte az egyeztetéseket 
a szaktárcával. Erről szerdai 
Facebook-bejegyzésében adott 
tájékoztatást: „A holnapi nap 
folyamán egyeztetek Fónagy János 
és Mosóczi László államtitkár 
urakkal a tervezett Fehérvár- 
Budapest autóbuszjáratok ügyé-
ben. Polgármester úrral a mai nap 
folyamán átbeszéltük a kérdést, 
tájékoztatni fogom őt is és önöket 
is a további megbeszélések ered-
ményéről.”
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SZÉKESFEHÉRVÁRI SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
IRODA NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS 2020.08.24-TŐL

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2020. augusztus 24., hétfőtől

a SZÉKESFEHÉRVÁRI SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) nyitva tartása az alábbiakra módosul:

 
Hétfő: 13:00 -16:00
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 7:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: ZÁRVA 

Kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében vegyék igénybe Online Ügyfél- 
szolgálatunk időpontfoglalási lehetőségét: https://www.deponia.hu/urlap, 

vagy foglaljanak időpontot a 06-22/507-419 telefonszámon, 
illetve az ugyfel@deponia.hu e-mail címen.

Telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi időpontokban áll rendelkezésre:

Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00-16:00 óráig
Szerda: 7:00-19:00 óráig
Péntek: 8:00-13:00 óráig

Az alábbi e-mailes elérhetőségeinken is állunk szíves rendelkezésükre:
SZÁMLÁZÁSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatos in-
formációk, időpontfoglalás személyes ügyintézéshez) e-mail: ugyfel@deponia.hu,
MŰSZAKI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (Szállítással, edényürítéssel, el nem szállított hulla-

dékkal, edénytöréssel kapcsolatos információk) e-mail: szallitas@deponia.hu
A változásokról folyamatosan tájékozódhat a https://deponia.hu/hirek oldalon.

Együttműködésüket köszönjük!
DEPÓNIA Nonprofit Kft.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2020. augusztus 20-án, csütörtökön és 2020. augusztus 21-én, pénteken 

a hulladékszállítás VÁLTOZATLAN!
Kérjük edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki.

2020. augusztus 29-én, szombaton az áthelyezett munkanapon
hulladékszállítást NEM VÉGZÜNK.

 ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
2020. augusztus 20., csütörtök ZÁRVA
2020. augusztus 21., péntek ZÁRVA
Áthelyezett munkanap – 2020. augusztus 29., szombat ZÁRVA

 
PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR (8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.)

2020. augusztus 20., csütörtök ZÁRVA
2020. augusztus 21., péntek ZÁRVA
Áthelyezett munkanap – 2020. augusztus 29., szombat 8:00 – 12:00

CSÁKVÁRI LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
Áthelyezett munkanap – 2020. augusztus 29., szombat 7:00 - 12:00

HULLADÉKLERAKÓ (Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy)
2020. augusztus 20., csütörtök ZÁRVA
2020. augusztus 21., péntek ZÁRVA
Áthelyezett munkanap – 2020. augusztus 29., szombat Technikai okok miatt zárva 

2020. augusztus 20-án, csütörtökön, 2020. augusztus 21-én, pénteken 
és 2020. augusztus 29-én, szombaton az áthelyezett munkanapon, a 

Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón a VESZÉLYES hulladék 
és FÉM hulladék átvétel (pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, 

festék, akkumulátor) SZÜNETEL.

Tippek a sikeres tanszervásárláshoz
koVács V. oRsolya, Ring júlia

Több szempontból is fontos, hogy hol szerezzük 
be a gyermekünk fejlődését, kreativitását segí-
tő iskolaszereket. Ehhez adunk most tippeket!

Füzet, radír, táska, festék, tolltartó 
– csak néhány azon kisebb- 
nagyobb, mondhatjuk úgy is, hogy 
olcsóbb és drágább tanszerek közül, 
amelyek minden tanévkezdő diákot 
felvonultató családban ilyenkor 
kerülnek fókuszba. Van, ahol több 
gyermek lévén ez a teher megsok-
szorozódik. A gyermekeknek öröm 
a készülődés, a szülőknek gyakran 
fejtörés. Lássuk, mik a legfontosabb 
szempontjai a vásárlásnak!

Kérjük szakértő segítségét!
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Halász u. 1., a Plaza mellett • Tel.: 22-316-553 • facebook.com/muveszbolt

Ne spóroljunk a minőségen!

Ahogyan írni sem könnyű megta-
nulni, ha a ceruza nem fog szépen, 
úgy a technika- vagy a rajzórán 
készült munka is csak akkor nyújt 
sikerélményt a gyermek számára, 
ha a festék, a kréta, a színes ceruza 
jó minőségű, és persze a papír 
állapota sem mindegy. Hallgassunk 
a szakemberekre, akik segítenek 
kiválasztani a megfelelőt!
Lukácsné Deák Edit, az Art Stúdió 
Képzőművészeti Szaküzlet üzlet- 
vezetője évtizedek óta látja el taná-
csokkal és megfelelő felszereléssel 
a hozzájuk fordulókat: „Lényeges 
számunkra, hogy – legyen szó színes 

ceruzáról, festékről, bármilyen kel-
lékről – a legjobbat vehesse meg, aki 
hozzánk fordul. Azt, amivel a leg- 
sikeresebb lehet, különösen ebben az 
erdeményorientált iskolarendszerben.” 
– A művészellátó üzlet speciális 
célközönsége a művészeti iskolá-
sok, az ő esetükben még nagyobb 
a jelentősége a kezükből kiadott 
alkotásoknak. – „Jó minőségű alap-
anyagok kellenek a minőségi alkotás-
hoz, hogy olyan látványt tudjon a diák 
felmutatni, amire büszke lehet!”

Haladjunk lépésről lépésre!

Ahogyan azt Lukácsné Deák Edit is 
megerősítette, a legtöbb iskolában 
a pedagógusok összeállítanak egy 
listát, hogy útmutatást adjanak a 
szülők számára, milyen eszközöket, 
kellékeket javasolt beszerezniük a 
gyermek számára a soron követke-
ző tanévre.

Egy szuszra, különösen többgyer-
mekes családoknál, megterhelő 
lehet a vásárlás összege, ezért érde-
mes már korábban, akár apránként 
elkülöníteni a családi költségvetés-
ben az iskolakezdés elkerülhetet-
len kiadásaira szánt pénzt. Aztán 
megvárni az augusztusi akciókat az 
elköltésével!

Legyen öröm a vásárlás!

Ne hagyjuk ki a gyermekeket a ké-
szülődésből, hadd élvezzék ők is a 
tanévkezdés izgalmát! Osztozzunk 
a készülődés örömében, adjunk 
nekik lehetőséget arra, hogy amit 
lehet, ők válasszanak ki! Miután 
megtaláltuk a megfelelő minőségű 
és típusú iskolatáskát, tolltartót, 
írószert, mutassunk nekik alter-
natívákat, hadd válasszák ki ők 
a színét, mintáját, csomagolását, 
címkéjét.
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A Fehérvár Televízió idén is közvetíti a 
fogadalmi szentmisét és az azt követő 
megnyitót a Nemzeti Emlékhelyen 
– több más programelem mellett. A 
nyitóprogramot a városi honlapon is 
élőben követhetik az érdeklődők.
A programok részleteiről a kiralyi-
napok.szekesfehervar.hu/program-
terv-2020 oldalon lehet tájékozódni.

Öreghegyen is várják az ünneplőket!
Augusztus 19-én idén sem maradnak élmények nélkül az Öreghegyre látogatók, 
ugyanis színes lesz a repertoár. A Bory-vár előtt művészkorzóval várják a látoga-
tókat délután négy és este hét között. Fellépnek az öreghegyi táncosok, a Főnix 
és a Felicita együttes, ezt követően öt órától színpadra vonulnak a borrendek és 
megválasztják, melyik legyen idén Öreghegy bora. Negyed hatkor ennek keretében 
kerül sor az új kenyér megáldására illetve a polgármester és a helyi önkormányzati 
képviselők köszöntőjére. Hattól Váradi Eszter Sára és Füredi Nikolett várja az operett 
és a musicalslágerek kedvelőit, ezt követően a SubRosa Együttes ad térzenét.
A kicsiknek is kedveznek a szervezők, hiszen a gyerekprogram sem maradhat el: dél-
után négy és este hét között kézműves foglalkoztatóval és gyerekprogrammal várják 
a Bory téren a gyerekeket.
„Ez most nem az a rendezvény, amit évek óta megszokhattunk, de mégis szeretnénk 
megemlékezni augusztus huszadikáról, ezért nem maradhatnak el a programok. 
Sajnos a nagylétszámú rendezvényeket nem tudjuk megtartani, de számítunk 
mindenkire, aki együtt szeretne ünnepelni és méltón megemlékezni.” – mondta el 
lapunknak Östör Annamária öreghegyi önkormányzati képviselő.

Méltó és színvonalas ünnep lesz idén is
Pénteken kezdődik a Királyi Napok programsorozata

„Lelkiekben most jobban átélhetjük az ünnep jelentőségét” – fogalmazott Cser-Palkovics András

Szikora János az Aranybullához tervezett, 
rendhagyó koronázási szertartásjátékra hívta fel 
a figyelmet

Rába HenRietta, lászló-takács kRisztina

A megszokottnál kevesebb programelemmel, 
de méltón emlékezik meg Székesfehérvár az 
állam- és városalapító szent királyról. Több 
helyszínen várja a Királyi Napok rendezvény-
sorozat augusztus 14-től több mint egy héten 
keresztül az érdeklődőket.

Tömegrendezvények helyett 
bensőséges emlékezés

Bár a koronavírus-járvány a nyári 
programok egész sorát alakította 
át, és több rendezvény elmarad, a 
Királyi Napok rendezvénysorozat 
idén is várja a látogatókat, igaz, 
kevesebb programelemmel.
„A megváltozott és jelenleg hatályban 
lévő szabályok alapján kell megtarta-
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A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti  
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség

Fűtött raktár:
A Mura u. 2. szám alatti telephelyen:
• 228 m2 alapterületű fűtött raktárhelyiség

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia 

tanúsítását!
Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. 
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

nunk minden rendezvényt, ez a Királyi 
Napokra is igaz: a létszámkorlátokat, 
távolságtartási korlátozásokat figye-
lembe kellett venni a szervezésnél. 
Korábban már bejelentettük, hogy 
mely rendezvényeket nem tudjuk 
megtartani. Közöttük van olyan, 
amelyre már leszerződtünk, így jövőre 
megrendezésre kerülnek. Bízom benne, 
hogy az idei Királyi Napok – annak da-

cára, hogy kicsit szűkebb lesz időben és 
programban egyaránt – nagyon szép, 
színvonalas lesz és rengeteg embernek 
szerez örömet. Hiszek abban, hogy ez 
az év alkalmas lehet arra, hogy lelkiek-
ben jobban átéljük az ünnep jelentősé-
gét, és azt, hogy mit jelent ez a város 
életében.” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.

Családi piknik is lesz

A Királyi Napok augusztus 14-én 
kezdődik: este hét órakor körmenet 

indul a magyar szent család erek-
lyéivel Szent István sírjához. Más-
nap megnyitják az osszáriumot, a 
királyok és családtagjaik csontjait 
őrző kamrát. A hagyományokhoz 
hűen a Városháza is kitárul a 
látogatók előtt, és Sziget-koncertre 
hívja a zenekedvelőket az Alba Re-
gia Szimfonikus Zenekar. Vasárnap 
pedig egész nap a Zichy liget nyújt 
alkalmat a kikapcsolódásra, ahol 
kulturális és családi programokra 
számíthatnak a fehérváriak: lesz 
kerámiatárlat és családi piknik a 
liget árnyas fái alatt.
„Családi pikniket szervezünk, ahol 
lesznek kézműves foglalkozások, 
klasszikus fajátékokkal játszhatnak a 
gyerekek egész nap, és programokkal 
is várjuk az érkezőket. Lesz táncház, 
balettszínházi előadás, zenével, hang-
szerbemutatóval is készülünk, és este 
kertmozival.” – sorolta Benkő-Igaz 
Krisztina, a Fehérvári Program- 
szervező Kft. szakmai vezetője.
Vasárnap kezdődik az Alba Regia 
Táncegyesület minifesztiválja, a 
Király(ny)i Napok, mellyel a jár-
vány miatt elmaradó Királyi Napok 
Nemzetközi Néptáncfesztivált pó-
tolják a Malom utcai Táncházban.

Koronázás kicsit máshogy

Idén új helyszínen, az Aranybulla- 
emlékműnél IV. Kun László koro-
názásának lehetnek tanúi a nézők 
augusztus 21. és 23 között.
„A történet és az új helyszín minden-
képpen fel kell, hogy keltse az emberek 
kíváncsiságát! Egyfelől Kun László a 
főszereplő, egy király, akit tízéves ko-
rában koronáztak meg és huszonnyolc 
éves korában bérgyilkosok meggyilkol-
tak, de ezalatt a tizennyolc év alatt egy 
végtelenül izgalmas, ellentmondásos és 
kalandos életet élt.” – mesélt a részle-
tekről Szikora János, a koronázási 
szertartásjáték rendezője.
Augusztus 20-án a királyi óriás- 
bábokkal is találkozhatnak a 
látogatók. A Királyi Napok alatt 
fellép a Székesfehérvári Helyőrsé-
gi Zenekar, és lesz élő sakk is. A 
Koronázási Ünnepi Játékok idején, 
augusztus 21-től a középkor ismét 
beköltözik a belvárosba.

Az augusztus 14. és 18. között tartott programok részleteit és pontos kezdési idejét lapunk 8. oldalán találják!
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Új igazgató a Gárdonyi élén

Bella Istvánra emlékeztek

Bakonyi István idézte fel Bella István költői útját

Szilvási-Grund Helga, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház új igazgatója

VakleR lajos

koVács szilVia

Az emlékezés, ha valódi, olyan, mint az 
imádság. Megszólítjuk azt, akire emlékezünk, 
kapcsolatot keresünk vele, olyan mélységekbe 
ereszkedünk, ahol a találkozás lehetősége 
megvalósul.

Mert aki elment, mégsem ment el. 
Lényének sűrítményét, szellemé-
nek esszenciáját itthagyja nekünk. 
Talán ez a gondolatsor lehetett 
a felütése annak a találkozónak, 
amellyel Bella István, a Kossuth- és 
József Attila-díjas, a Székesfehér-
várhoz ezer szállal kötődő költő, 
a kortárs magyar literatúra egyik 
legnagyobb hatású alkotója, a 
Hetek irodalmi társaság tagja 
születésének nyolcvanéves jubile-
umára emlékeztek szülőfalujában, 
Sárkeresztúron.
Csutiné Turi Ibolya, a település 
polgármestere köszöntőjében a 
sárkeresztúriak háláját fogalmazta 
meg: „Nagyon sokat kaptunk tőle, 
sokat adott nekünk, és nagyon büszkék 
vagyunk rá, hogy mindig megemlítette 
Sárkeresztúrt verseiben. Ez nagyon 
fontos a mi életünkben, mert a hírün-
ket öregbítette. Költői tevékenységéért 
nem tudjuk eléggé méltatni.”
Bakonyi István visszaemléke-
zésében hitet tett a XX. század 
második felének egyik legjelentő-

A Népmesepont szakmai megvalósítója, Szil-
vási-Grund Helga vette át az intézményvezetői 
posztot Iszkádi Erika leköszönő igazgatótól. A 
szakember 2018 júniusában került a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házhoz munkatársként – 
mostantól nagyobb feladat vár rá.

Milyen célokat, terveket fogalmazott 
meg, milyen újdonságok várhatók a 
jövőben az intézményben?
Továbbra is várjuk a meglévő 
és leendő látogatóinkat. A jövőt 
tekintve az biztos, hogy folyta-
tódik a meseíróklub és -verseny, 
illetve szeptembertől várjuk vissza 
a klubokat, a szakkörök tagjait és 
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Szeretnél olyan fejlődő és bővülő cégnél dolgozni, ahol értékelik a véleményed, nyitottságod a tanulásra, 
ahol izgalmas feladatok várnak és befogadó, támogató csapat segíti a munkádat? Csatlakozz hozzánk!

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSVEZETŐ
  Feladatok: Feladatok:
• Tervek számolása • Ütemtervek készítése
• Anyaglisták készítése • Az alvállalkozók és az építési folyamatok 
• Árajánlatok készítése   magabiztos irányítása és összehangolása
• Anyagrendelés • Kapcsolattartás a Megbízókkal
• Ütemtervek készítése • Anyagbeszerzések ütemezése
• Szerződések előkészítése és • Alvállalkozói teljesítések leigazolása
  dokumentálása • E-napló használata
• Archicad és költségvetés-készítő
  program használata
• E-napló és hatósági ügyintézés

Amit kérünk, mindkét pozíciónál: Amit kínálunk, mindkét pozíciónál:
• Legalább középfokú/technikus • Kreativitást, önállóságot biztosító munkakör 
  szakmai képesítés • Szakmai fejlődés
• Felhasználói szintű számítástechnikai • Fiatalos, egymást segítő csapat, baráti 
  ismeretek   hangulatú munkahelyi légkör
• Csapatszellemű, együttműködő magatartás • Vonzó juttatási csomag
• Fejlődésre való törekvés • Székesfehérvári környéki építkezések
• „B” kategóriás jogosítvány
    
Amivel előnyt élvezhetsz:
• Építészmérnöki/Építőmérnöki diploma BSC/MSC

Jelentkezés:
Fényképes, szakmai önéletrajzodat a kaszti.tamas@klaszbau.hu e-mail címre várjuk!

Jelentkezési határidő: 2020.08.31.

sebb magyar költője munkássága 
mellett. Bella István középiskolás 
éveit a József Attila Gimnáziumban 
töltötte. 1989-től a székesfehérvári 
Városi Televízió főszerkesztője volt, 
majd tagja lett az Árgus című folyó-
irat szerkesztőségének is – emelte 
ki az irodalomtörténész: „Sokszor 
elmondtuk már, hogy költészete a 
huszadik század egyik csúcsteljesítmé-

nye. A József Attila utáni nemzedék 
egyik nagy alakja, aki abba a szellemi 
körbe tartozott, melynek útjelzői Illyés 
Gyula, Németh László, Csoóri Sándor 
és Nagy László voltak.” 
A bensőséges hangulatú találkozón 
Csengey Márton, a Fehérvári Ver-
sünnep kivételes tehetségű fiatalja 
idézte meg Bella István líráját, 
Cserta Gábor megzenésített versé-

ben pedig ráismerhettünk arra az 
alkotóra, aki sárkeresztúriként és 
költőként, a gyermekkor helyszíné-
től a megemberesedéséig követője 
a népköltészeti hagyománynak, az 
archaikus nyelvteremtő erőnek, aki 
megannyi igazsággal hintette meg a 
mégoly rögös utakat is, amikor így 
ír: „Szép és igaz a falunk neve, sár 
is, kereszt is, úr is”.

mindenkit, aki kultúrára szomja-
zik!
Milyen hangsúlyt kap a jövőben a népi 
kultúra?
A Kodály gimnáziumban tanultam, 
majd tanítóképző szakon végez-
tem. A néptánc, a népi játékok 
és népdalok világa nagyon fontos 
számomra. 2014-ben megismerked-
tem az Így tedd rá! néptáncmód-
szertannal, jelenleg is gyerekeknek 
tartok foglalkozásokat, illetve a 
tavalyi évtől már pedagógusokat is 
oktatok. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyerekekkel, családokkal 
megismertessük hagyományainkat, 
és hogy ezt továbbvigyük a minden- 
napokban.
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Az egyedülállókra használt angol kifejezés, a 
single – magyar torzításban „szingli” – az  
1970-es években jelent meg először Európában. 
Az Egyesült Államokból származó fogalomra 
ekkor még az egyedül élők életformájaként, a 
tartós párkapcsolat nélkül élő fiatalok saját ma-
guk választotta életmódjaként tekintettek. A KSH 
idézett tanulmánya pedig azokat a nőtlen illetve 
hajadon családi állapotúakat sorolta az egyedül- 
állók közé, akiknek nem volt se élettársuk, se 
gyermekük, egyedül éltek egy háztartásban illet-
ve 20–49 évesek voltak a vizsgált időszakban.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu • 
Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 70 319 6909 • az e heti lapszáM szerkesztője: lászló-takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: Maraton lapcsoport-MultiVízió kiadói kFt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: dMh M Magyarország kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 40 000 példányban • issn: 2061-2273

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 320 000 Ft átlagkereset + juttatások,
•  pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a töedérvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 óra 

között),
•  negyves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
•   kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•   ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a 
munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Han-
kook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a 
megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon kö-
vetheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

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)

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő

• Földmunkagép kezelő
• Hegesztő (AWI, CO)

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Az otthonápolás jövője – Fejlessze velünk a termékét!
KKV-k jelentkezését várjuk!

2060-ra minden harmadik európai lakos 65 évesnél idősebb lesz.  
Ez jelentős kihívás elé állítja az egészségügyi rendszert, és fokozza az igényt 
olyan megoldásokra, melyek a növekvő terheket hatékonyan tudják kezelni. 
Mindemellett a növekvő igény gazdasági lehetőséget is jelent a piaci szereplők 
számára.

VAN AZ ÖN CÉGÉNEK egy jó ötlete vagy egy saját digitális/IKT terméke, ami 
segítheti az idősek otthonápolását?

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! Vegyen részt a HoCare 2.0 projektünk 
keretében hamarosan induló kísérleti (pilot) programunkban, melyet az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtal közösen bonyolítunk le.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. AUGUSZTUS 31. éjfél 

AMIT KÍNÁLUNK:

• Szakmai segítségnyújtás a fejlesztési folyamatban
• Új módszertan megismertetése
• Kapcsolatbővítési lehetőség
• Piacszerzés és promóció

Részletes információkért és a jelentkezési űrlap kitöltéséért keresse fel a  
http://www.kdriu.hu/okos/ weboldalt vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 
e-mail címen vagy telefonszámon: csaba.bende@kdriu.hu; +36 30 516 8067

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam 

társfinanszírozásával valósul meg.
This transnational cooperation project is funded by Interreg CENTRAL EUROPE and aims to 

create sustainable linkages among innovation actors.

A leggyakoribb foglalkozások egyedülállók körében
PaPP bRigitta

Hogy van-e összefüggés a választott szakma és az 
egyedüllét között, azt nem taglalja a KSH tanul-
mánya, de az eredmény érdekes még akkor is, ha 
messzemenő követeztetéseket nem biztos, hogy le 
kell vonni belőle.

Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
változott a családösszetétel, ma már – 
legalábbis gazdasági szempontból – va-
lamivel könnyebb boldogulni egyedül- 
állóként is. A KSH tanulmánya nemcsak 
objektív mutatók alapján elemez, de 
munkaerőpiaci kérdéseket is körüljár.
Adódik a kérdés: létezik-e az egyedül-
állók szakmája? Vagy éppen a bizonyos 
foglalkozásokkal kapcsolatos életforma 
okozza a tartós egyedüllétet? Ha előhúz-

zuk ugyanis a tipikus képet a fejünkből, 
akkor a klasszikus szemüveges infor-
matikus biztosan előkerül az előítéletek 
címkével ellátott fiókunk mélyéről, 
ahogy a törtető kiskosztümös üzletasz-
szony is. Nem mondom, hogy minden 
esetben messze járunk a valóságtól, ám 
a közzétett statisztikai adatok érdeke-
sen árnyalják a képet.
A vizsgált időszakban, vagyis 2016-ban 
201 ezer egyedülálló élt Magyarorszá-
gon, hetvenöt százalékuk, azaz 188 ezer 
fő a 20–39 éves korcsoportba tartozott, 
míg tizenöt százalékuk, vagyis 63 ezer 
fő a 40–49 éves korcsoportba. A 20–39 
éves nőtlen, hajadon családi állapotú 
népesség tizenegy, a 40–49 éveseknek 
pedig a tizenhét százaléka számított 
egyedülállónak, vagyis nem volt se 
élettársa, se gyermeke, egyedül élt egy 
háztartásban 2016-ban.
Ami pedig a foglalkozásukat illeti, 
a fent vázolt sztereotip kép részben 
helytálló: a 20 és 39 év közötti egyedül-
álló férfiak többsége ugyanis szoftver-
fejlesztő a statisztikai adatok szerint. 
Második helyen állnak a lakatosok, míg 
a harmadik legtöbb egyedülálló férfi 
ugyancsak az informatika területé-
ről kerül ki: rendszergazda. Ebben a 

korosztályban az első öt szakma között 
a bolti eladó és a tehergépkocsivezető 
vagy kamionsofőr foglalkozást űzők 
szerepelnek még.
Érdekes, hogy míg a fiatalabb korosz-
tály egyedülállói közül csak az ötödik 
legtöbben sofőrök, addig a 40–49 éves 
korosztálynál a lakatosok után ez a 
szakma áll a második helyen. Adódik a 
kérdés: talán addigra fárad bele a család 
ebbe a nagyon nem egyszerű életfor-
mába?
Ha a nőket nézzük, egészen más 
területek kerülnek előtérbe, de érdekes 
az is, hogy itt nem térnek el az első 
két helyen álló foglalkozások: mindkét 
korosztályban bolti eladó a legtöbb 
egyedülálló, míg a sorban a második 
helyen az általános irodai adminisztrá-
torok találhatók. 
A folytatásban ugyanakkor már nincs 
átfedés: a fiatalabb korosztály egyedül- 
állói javarészt pultosok, pénzügyi 
ügyintézők valamint pénzügyi elemzők, 
befektetési tanácsadók. A 40–49 évesek 
korosztályában harmadik helyen a 
középiskolai tanárok, majd a folytatás-
ban az általános iskolai tanárok, tanítók 
illetve számviteli ügyintézők állnak. 
Ami érdekes, hogy míg a férfiaknál az 

informatika területe vezet, addig a nők-
nél ez az első öt szakmában nem jelenik 
meg, ugyanakkor a pénzügy illetve az 
idősebb korosztálynál az oktatás terüle-
te a hangsúlyosabb.
Mielőtt azonban fajsúlyos következte-
téseket vonnánk le a tanulmányból és 
esetleg azonnali átképzésre küldenénk 
magunkat vagy társunkat, érdemes 
az arányszámokat is megnézni! Az 
elemzés ugyanis azt is kiemeli, hogy az 
adatok értelmezése során árnyalja a ké-
pet a foglalkozások sokszínűsége, ami 
miatt az első öt helyen álló foglalkozás 
esetében is viszonylag alacsonyak az 
arányok.



8 2020.08.13.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Horoszkóp
augusztus 13. – augusztus 19.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét bőven tartogat Önnek meglepetéseket. 
Kellemeseket, de sajnos egy-két kellemetlent 
is. Igyekezzen rugalmasan állni a dolgokhoz! 
Sokat segíthet azzal magán, ha nem köti az ebet 
a karóhoz! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Vigyázzon, mert mostanában elhanyagolta szeretteit, 
akik ezt már szóvá is tették! Jól tenné, ha több időt 
szánna rájuk és nem hagyná megromlani a kapcso-
latukat! A párjával mostanában kiegyensúlyozott a 
viszonyuk.  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagyon jól működnek az ösztönei és nagyon erős az 
a hajlandóság Önben, hogy elmélyüljön a spirituali-
tásban vagy legalábbis felfedezze rejtett képességeit. 
Ha kapcsolatban áll, akkor konfliktusok várnak 
Önre a kommunikációs hibák miatt. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten nem sok munkája akad. Nincs más 
dolga, mint élvezni a pihenést! Bölcsen tenné, 
ha a szabadidejét inkább magára vagy szeretteire 
fordítaná, ahelyett, hogy mindenáron hasznos 
akar lenni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Számos fontos kihívás elé állíthatják a munkahelyén 
ezen a héten. Meg kell hoznia néhány nehéz döntést 
bizonyos közelgő változásokkal kapcsolatban. Úgy 
tűnik, hogy a pénzügyeiben javul a helyzet, de 
kerülje el a felesleges kiadásokat!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egész héten varázslatos hangulatban lesz, ami 
élete minden területén pozitívan ütközik majd 
ki. Ha egyedülálló, akkor a baráti társasága révén 
megismerkedhet valakivel. Éppen ezért érdemes 
kimozdulnia velük! 

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

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

ACÉLKERESKEDELMI KF T.

MEGNYITOTTUNK!

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, MÁRTÍROK ÚTJA 3.
Tel.: +36 30 920 7012 • kolosaervinacel@gmail.com

Nyitvatartásunk:
H-P. 7:00 – 16:00
Szo.: 7:00-12:00,

de igény esetén bármikor 
állok rendelkezésére.
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Utazzunk körültekintően!

Horvátország és Görögország a két kedvenc idei úti cél

lászló-takács kRisztina

Egyiptom, Tunézia, Törökország kiesett idén az 
úti célok közül, Horvátország és Görögország 
még tartja magát. A zöld besorolású országokba 
továbbra is sokan utaznak, és last minute 
utakra is lehetőség van. Még nincs vége a 
nyárnak, Rodoszon és Krétán még októberben 
is nyaralóidő van!

Megviselte a turisztikát a koronavírus- 
árvány miatt kialakult helyzet, különösen 
a külföldi utazás vált bizonytalanná. He-
tente változhatnak az átsorolások, aminek 
következtében tervezni is igen nehéz. Leg-
utóbb például Spanyolország besorolása 
változott zöldről sárgára. Az egyéni utazó 
maga döntheti el, hogy vállalja-e a tesztet 
vagy a karantént, utazási iroda azonban 
csak a zöld színnel jelzett országokba 
utaztathat.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét nagyon kedvező lesz az üzleti tervei 
megvalósításához. Minden vállalkozással és üzlettel 
kapcsolatos dolog sikerre van ítélve. Legyen nyitott 
az új ötletekre!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ez a hét nagyszerű lesz az Ön számára, mivel a bolygók 
az élete különböző területein kényeztetni fogják. A 
fejlemények annyira feldobják, hogy további tervei 
megvalósítására ösztönzik. Rendkívül elbűvölő és 
csábító lesz ezen a héten. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Változóban van a kapcsolatban élők helyzete: összeköltö-
zés, házasság vagy családalapítás várható. Az egyedülállók 
viszont legyenek óvatosak, mert látszólag izgalmas 
kalandozási lehetőségük adódhat, de nem biztos, hogy a 
megfelelő emberrel! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne várja el, hogy partnere tökéletes legyen, 
főleg azért, mert Ön  sem hibátlan! Az elvárások 
nemcsak feszültséget okoznak a kapcsolatában, 
hanem veszélyeztetik is azt. Alaposan át kellene 
gondolnia, mennyire fontosak azok a dolgok, 
amiket elvár!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Munkahelyén pozitív változások várhatók, előnyö-
sebb helyzetbe kerülhet. A kollégáival fenntartott 
kapcsolatok egyre jobbá válnak, és számíthat a támo-
gatásra. Pénzügyeiben átgondoltan és körültekintően 
kell viselkednie! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A csillagok megadják az erőt, amire szüksége van a 
nagy lépések megtételéhez. Emellett bizonyos dolgok 
világosabbá válnak az életében, és sok probléma meg-
oldódik. Minden út nyitva áll Ön előtt, és a legjobbat 
hozhatja ki az életéből a következő napokban.

Wellness és kulináris kalandok
Családi programok, Pinocchio Kid’s Klub

4 hektáros park játszótérrel
    Sportolási lehetőségek: tenisz, squash, 

minigolf, strandröplabda, cross bike pálya

ŐSSZEL IS BALATON-FELVIDÉK,

ŐSSZEL IS PELION 

Pelion Napok már 
15 900 Ft/fő/éj ártól*

hotelpelion.hunguesthotels.hu

Nyugdíjas? Kedvezményes  
szenior ajánlattal várjuk.

*Áraink foglaltság függvényében változnak.
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK. 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. 

+36 (87) 513 120

„Július első hetében elindultak a görögországi 
charterjáratok, amelyek azóta folyamatosak. A 
január-februári előfoglalásunk egyharmada ma-
radt meg, júliustól azonban minden gépünk száz 
százalékos telítettséggel megy.” – nyilatkozta 
Zimmermann Istvánné utazásszervező.
Van lehetőség last minute utazást is foglal-
ni: az irodák jellemzően azokat a helyeket 
értékesítik így, amelyeket nem foglaltak 
le az év elején, és amelyek most majdnem 
telt házzal mennek. Zimmermann István-
né szerint idén számottevő áremelkedés 
nincs, kereslet pedig, ha nem is tömeges, 
azért van, és a lemondás után most az újra-
foglalás időszakát élik: „Sokan vannak, akik 
utalványra váltották még április-májusban az 
előlegüket, és akik úgy döntöttek, hogy mégis 
utaznak, most ezzel az utalvánnyal fizetnek. 
Horvátországba főleg egyénileg mennek az uta-
sok. Jók a körülmények, ahogy Görögországról 
is jók a visszajelzések: akik kinn voltak, azt 

mondják, hogy soha ilyen jó nem volt, hiszen 
a vendéglátók kedvesek, udvariasak, miközben 
nincs sehol tülekedés, tömeg.”
Szeptember végéig mennek charter gépek, 
sőt Krétára még októberi járat is van, 
hiszen a Földközi-tenger keleti medencéjé-
ben, Rodoszon és Krétán október közepéig 
jó idő van, lehet nyaralni. Last minute útra 
két héttel az indulás előtt lehet jelentkezni, 
egészen az indulás előtti napig.

Görögország és Horvátország az 
idei nyertes

A magyarok által kedvelt Görögország 
még zöld színnel van jelölve, ahogy Hor-
vátország is. A repülős célpontok közül 
Málta, Ciprus, Szicília még utazható, autó-
val pedig szárazföldi úton Görögország is 
megközelíthető: „Hiába vezet az út két piros 
jelölésű országon keresztül, a hatóságok azt 
nézik, hogy honnan érkezik vissza az utas.” 
– magyarázza Csere Orsolya, az egyik 
fehérvári utazási iroda munkatársa.
Egyiptom, Törökország és Tunézia 
azonban már nem foglalható, hiszen piros 
jelzéssel vannak ellátva ezek az országok. 
„Pedig ezek a helyek nagyon kedveltek a 
családok körében, hiszen az itt lévő szállodák-
ban all inclusive ellátást kap az egész család, 
nem beszélve a gyerekbarát programokról.” – 
tudtuk meg Csere Orsolyától.

Változtak a lemondási feltételek

A helyzettel párhuzamosan változtak az 
utóbbi időben a lemondási feltételek is: 
„Ha zöld egy ország, és az utazás idején is zöld 
marad a besorolása, akkor lemondás esetén az 
általános szerződési feltételekben megtalálható 
lemondási lehetőségekkel élhetünk. Ha idő-
közben sárga vagy piros besorolást kap az úti 
cél, akkor átfoglalási lehetőséget kap az utas, 
esetleg be tudja váltani az addigi befizetését 
utazási utalványra, illetve pénzvisszatérítést is 
kérhet.” – mondja Csere Orsolya. Mindig az 
adott utazási irodától függ, milyen feltétel-

lel mondható le egy út, de az az általános, 
hogy vannak könnyítések, mert a koráb-
ban érvényben lévő általános szerződési 
feltételeket meg kellett idén változtatni.
Érdeklődők így is vannak. Csere Orsolya 
elmondta, hogy a most zöld besorolású 
országokba foglalnak még idénre is, 
de megindult a 2021-es előfoglalás is. 
Az árak azonban szakértőnk szerint 
emelkedtek, köszönhető ez például 
az euróárfolyam emelkedésének is. A 
legkedvezőbb árak egyébként mindig az 
előfoglalási időszakban vannak, most is 
ez a jellemző. Tehát aki januárban foglalt 
és nem mondta vissza, sokkal kedvezőbb 
áron utazik most, mintha last minute 
lehetőséggel élne. Azt is megtudtuk, hogy 
az előfoglalásban sincs több rizikó, mint 
egy last minute foglalásban. A járvány-
helyzetben sem veszített, aki előre foglalt, 
hiszen volt lehetőség a helyzetnek meg- 
felelően módosítani az utazást. „Például, 
ha egy utat törölni kényszerült az utazási iro-
da, akkor az utas maradéktalanul visszakapta 
az összes befizetését.” – magyarázza az 
utazásszervező.

Irodával biztonságosabb a foglalás?

Egy utazási iroda felelősséget vállal 
akkor is, ha idő előtt kell hazautaztatni a 
turistát, vagy akkor, ha a lefoglalt szálloda 
nem nyit ki. Nem beszélve arról, hogy 
az utazást be is lehet biztosítani, így 
nem érheti kár az ügyfelet: „Ha például 
egy egyénileg foglalt szálloda nem nyit ki, 
mert például csődbe ment, nem biztos, hogy 
visszafizeti az utasnak a már befizetett 
összeget. Egy utazási iroda által lekötött út 
során ez nem fordulhat elő.” – mondja Csere 
Orsolya. – „Most például vannak olyan 
családok, akik egy négycsillagos szállodába 
foglaltak szállást, de a szálloda nem fogadott 
vendéget. Helyette át tudtuk tenni őket egy jó-
val drágább ötcsillagos szállodába, miközben 
ugyanazon az áron töltik a nyaralásukat, mint 
az eredeti foglalás.”
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Maszkviselés allergiaszezonban A vér nyáron nagy kincs!

Digitális kommunikáció a gyermekekért

Allergiás időszakban sem mindegy, hogy a maszkot hogyan vesszük le és tesszük fel, amikor 
például orrot fújunk. Ilyenkor jó, ha van nálunk kézfertőtlenítő gél vagy oldat, hogy a kezünket 
meg tudjuk tisztítani, és úgy visszahelyezni a maszkot.

Rába HenRietta szabó PetRa

VakleR lajos

Orrfolyást, tüsszögést okoz a pollenallergia. 
Sokan szenvednek a tünetektől. A koronavírus 
elleni védekezésben szerepet játszó maszkokat 
sem könnyű hordani az allergiás időszakban. 
Érdemes odafigyelni a viselésükre!

Vannak, akik már tavasszal, nyár 
elején megtapasztalták a polle-
nek okozta tüneteket, de vannak, 
akiknél még csak augusztusban, 
a parlagfű virágzásakor kezdődik 
az allergiás szezon. A koronavírus 
elleni védekezésben fontos eszköz 
a maszk, amelyet üzletekben, 
tömegközlekedési eszközökön, 
éttermek zárt tereiben kötelező 
hordani. Az allergiásoknak viszont 

Naponta mintegy ezernyolcszáz véradóra van szükség ahhoz, hogy 
biztonságosnak mondható legyen a rendelkezésre álló vérkészlet. 
A nyár mindig kritikus, ebben az időszakban inkább a nyaralások, a 
pihenés kerül fókuszba, nem szabad azonban megfeledkezni azokról, 
akiknek valamilyen okból vérre van szükségük, és akár az életük is 
múlhat rajta, hogy időben kapnak-e megfelelő készítményt!

Véradásra jelentkezhet minden tizennyolc 
és hatvanöt év közötti, legalább ötven kiló 
testsúlyú egészséges felnőtt. A nők legfeljebb 
háromszor, a férfiak akár ötször is adhatnak 
vért évente, de két teljes véradás között lega-
lább ötvenhat napnak kell eltelnie.

A Városháza dísztermében rendezték meg azt a találkozót, 
melynek keretében a székesfehérvári védőnők megismer-
kedhettek azzal a most kifejlesztett applikációval, amely 
komplex segítséget nyújt a védőnőknek és a családoknak.

Az alkalmazásba a jövőben minden kelet-
kezett dokumentumot és leletet feltölthet 
az édesanya, amit a védőnő is láthat, ezzel 
is megkönnyítve a kommunikációt.
A konzultáción Cser-Palkovics András 
polgármester köszöntőjében üdvözölte a 
gondolatot, és hangsúlyozta: közös érdek, 
hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a jövő 
családjaira.
Bábiné Szottfried Gabriella, az Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium Védőnő 

„A véradásokon a szájmaszk használata a 
véradóknak nem kötelező, de nagyon fontos, 
hogy aki belép a véradás területére, használja a 
kihelyezett kézfertőtlenítőket! Ezenkívül most 
csak azokat tudjuk fogadni, akik nem jártak 
külföldön.” – hangsúlyozta Molnár Dorottya 
véradásszervező.
Fehérváron legközelebb augusztus tizennyol-
cadikán várják a segítőket a Fehér Palotába, 
ahol 14 és 18 óra között lehet vért adni. De 
folyamatosan adhatunk vért a területi vérellá-
tóban, ahová már online is lehet időpontot fog-
lalni, ami kényelmesebbé teszi a folyamatot, 
de ez nem kötelező, mindenkit fogadnak, aki 
megfelel az előírásoknak!

érdemes több dologra is odafigyelni 
a használatakor!
Schneider Attila, a Magyar Gyógy-
szerészkamara Fejér Megyei Szer-
vezetének elnöke elmondta: „Ha 
valaki hosszabb távon viseli ugyanazt 
a maszkot, akár heteken keresztül, az 
problémát is okozhat. Tehát az egyszer 
használatos maszkokat nem ajánlott 
heteken át hordani, de a többször 
használatos maszkot is ki kell mosni 
magasabb hőfokon, aztán kivasalni. 
Azt követően lehet újra felvenni. A 
maszk segítséget is jelenthet, mert 
csökkentheti a pollenek belélegzését.”
Annak, aki allergiás, és tudja mikor 
jelentkeznek a tünetek, az enyhítés 
érdekében érdemes időben besze-
rezni a gyógyszerét!
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Tagozatának vezetője elmondta, 
hogy a femilia.hu program keretében 
hamarosan megjelenik egy telefonos 
alkalmazás, ami online összeköti a vá-
randós kismamákat és a kisgyermekes 
anyukákat a körzetükhöz tartozó védő-
nővel. A védőnők gondozási körzetük 
alapján regisztrálhatnak a rendszerbe, 
míg a várandósokat és gondozottakat 
a lakcímük alapján automatikusan a 
területileg illetékes védőnőhöz regiszt-
rálják. Az alkalmazás csevegőfunkció-
jával lehetőséget biztosít arra is, hogy a 
várandós kismamák feltegyék kérdé-
seiket védőnőjüknek, de egymással is 
kapcsolatban lehetnek, és a védőnők-
nek is lehetőségük nyílik arra, hogy 
kommunikáljanak egymással.
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Naponta több százan járnak a kútra

Számos egészségügyi problémára jó a Csitáry-víz

Ilyen volt 1930-ban a Csitáry-kút

kuRucz tünde

Ingyen gyógyszer öregnek, fiatalnak a 
savanyúvíz – áll az 1957-es Fehérvári Képes 
Kalauzban. A fehérvári Csitáry-kút ásványi 
anyagokban gazdag vizét ma is naponta több 
százan viszik haza üvegekben.

Feltört a víz!

A Csitáry-kút története a múlt szá-
zad harmadik évtizedéig vezethető 
vissza. Csitáry G. Emil polgármes-
tersége idején az új városi strand 
medencéihez kerestek vizet a 
Rózsaligetben.
„Pávai Vajna Ferenc geológus mély-
fúrási kérelemmel fordult a város-
vezetéshez. A mohai ásványvíz – 
melyet akkor már régóta palackoztak 
– Székesfehérvártól északra találha-
tó medencéje benyúlik a város alá, 
ezért a fúrás során mintegy kétszáz 
méter mélységben savas vízre számí-
tott. A neves balneológus célkitűzése 
továbbá az volt, hogy a mintegy 
hatszáz méter mélységben remélt 
meleg vizet a fentebbi rétegben 
lévővel keverve olyan egyedülálló 
meleg szénsavas vizet juttathat a 
fürdő közönségének, ami Európában 
akkoriban csak egy helyen, Mann-
heimben volt. A több mint egy évig 
tartó fúrás eredményeként 1935-ben 
mintegy nyolcszázötven méteres 
mélységig jutottak.” – olvasható a 
Városi Levéltár és Kutatóintézet 
honlapján.
A talált víz mennyisége azonban 
kevés volt ahhoz, hogy egy fürdőt 
ellássanak vele, ezért a mélyfúráso-
kat beszüntették. Ekkor száz- 
harminc méter mélyről feltört az a 
víz, amit a polgármesterről Csitáry- 
víznek neveztek el.

Mitől egészséges a savanyúvíz?

A savanyúvíz gazdag káliumban, 
nátriumban, kálciumban és vasban, 
de van venne klorid, bromid, jodid, 
flourid és hidrogénkarbonát is.

Fehérváron az első ásványvízre 1892-ben bukkantak. A fúrást az egykori Fel-
mayer-gyár udvarán végezték, és nagy meglepetésre már 56 méteren vizet, 149 
méteren pedig savanyúvizet találtak, amit Szent Istvánról neveztek el. A gyógyvíz 
hasznosítása során felmerült, hogy a közeli Ponty vendéglő helyére építenek 
egy fürdőt, de végül az ötletből nem lett semmi. A századforduló környékén, 
az Árpád-fürdő átépítésekor újabb források után kutattak. 115 és 160 méteres 
mélységben ismét savanyúvizet találtak. Nem is akármilyet! Jóval magasabb volt 
a szénsavtartalmuk, mint a füredi Lobogó-forrásénak. A felszínhez közelebbi víz a 
Zsuzsanna, a mélyebben fekvő a György nevet kapta. A korabeli orvosok a  
Zsuzsanna-vizet gyomor- és bélpanaszokra, a György-vizet pedig szív- és légző-
szervi bajokra ajánlották.

Ingyen orvosság a fehérvári Csitáry-víz

A benne lévő kálcium jó hatással 
van az idegekre, az izomműködés-
re és a csontokra, ezért idősebb 
hölgyeknek és kismamáknak 
kifejezetten ajánlott a fogyasztása. 
Magas vastartalma segíti a vér-
képzést, így vérszegényeknek is 
érdemes fogyasztaniuk. A benne 
lévő kálium pedig segít beállítani 
a vércukorszintet és a gyomorsav 
mennyiségét.

Ásványvíz ingyen

A Csitáry-kút vize hamar annyira 
népszerű lett a fehérváriak körében, 
hogy az Árpád-fürdő forrásait bir-
tokló Klein Rezső meg akarta szerez-

ni a hasznosítási jogát. Végül ebből 
nem lett semmi: a fehérváriak azóta 
is ingyen vihetik haza a savanyúvizet 
a Rózsaligetből. A Csitáry-víz behűt-

ve egy napig is eltárolható. Remek 
fröccsalapanyag, de szörpökhöz is 
kiváló, sőt még a palacsintába is 
tökéletes szóda helyett!
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A Seuso-kincset egy római kikötő mellett rejthették el?

Pereczes Ferenc az elkészült makettet mutatja néhány méterre a valódi helyszíntől. Annak 
idején a padlózat alatt jól látható volt az üres fűtésalagút, amiben L alakban sorakoztak a 
vörös kőoszlopok.

Az ólomüst szintén a negyedik századból származik, és a díszítettsége is közel áll a Seuso- 
kincsek formavilágához

látRányi ViktóRia

Római kori kikötő is lehetett Szabadbattyán-
ban – ennek a helyét is megmutatta Pereczes 
Ferenc, aki már a hetvenes években állította: 
római kori település nyomaira bukkant a 
területen. A fehérvári asztalosmester erről 
eddig nem beszélt senkinek. Most kameránk 
előtt azonosította a helyszínt Kovács Loránd 
Olivérrel, a Gorsium Régészeti Park vezetőjével. 
Elkészítette annak a római fűtésalagútnak a 
makettjét, amit a ma már jelentős régészeti 
lelőhelynek számító parcellán annak idején 
látott. A helyszínt emlékezetből rekonstruálta, 
és megmutatta azt a késő romai kori, negyedik 
századi mécsest is, amit a kifosztott alagútban 
talált. Pereczes Ferenc Szabadbattyánban – a 
Seuso-kincsekkel összefüggésbe hozható 
területen – az eredeti helyszíntől néhány 
méterre állította fel a tizenöt négyzetméteres 
makettet és idézte fel a több mint ötven évvel 
ezelőtt történteket. Exkluzív beszámolónkat 
olvashatják.

Pereczes Ferenc számos új infor-
mációt árult el a szabadbattyáni 
római kori épületkomplexum-
mal kapcsolatban. Az idős férfit 
lassan fél évszázada nem hagyja 
nyugodni a lelőhely kifosztásának 
ügye. Szerinte itt bukkant Sümegh 
József a Seuso-kincs páratlan 
darabjaira.
Azt mondja, annak idején hiába 
tett bejelentést a múzeumnak, so-
káig nem történt semmi. A kezde-
tek óta csak azt szerette volna, ha 
Szabadbattyán határában is olyan 
feltárás történik, mint Tácon.

„Itt római kori település van!”

Az 1970-es években Pereczes 
Ferenc rendszeresen sétált a fele-
ségével és kutyájával a határban: 
„Amikor fel volt szántva a téesz terü-
lete, akkor szinte minden épületalapot 
ki lehetett venni a malomig. Akkor 
mondtam először a feleségemnek, 
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amikor hazafelé menet találtam egy 
cseréptöredéket, hogy szerintem itt 
egy római település van. Aztán később 
találtam nyílhegyet, pénzt, malom- 
követ, amiket mind bevittem a székes- 
fehérvári István Király Múzeum 
igazgatójának. Na ő elküldött a fenébe, 
mondván, itt nincs semmi római 
kori település! Meglepődtem, de nem 
hagytam magam, tovább kutattam. 
Aztán bevittem egy őrlőkövet, amire 
igazán felkapta a vizet az igazgató. Azt 
is kérdezte, hogy van-e munkahelyem. 
Mondtam neki, hogy igen. Erre ő azt 
válaszolta, hogy akkor menjek dolgoz-
ni és hagyjam azt a területet békén! 
Nem is jött ki a múzeum részéről senki 
se, egészen addig, amíg az ólomedényt 
meg nem találtam.”
A fehérvári férfi volt ugyanis az, 
aki 1974-ben megtalálta az ál-
latfigurákkal díszített hatalmas 
ólomüstöt. A mai napig bántja, 
hogy az üst előkerülésével kapcso-
latban téves információk jelentek 
meg: egy beszámolóban ugyanis 
azt írták, hogy azt szántás közben 
találta meg egy paraszt. Pereczes 
Ferenc sosem szántott, nem volt 
földje, mint mondja, az ólomüstöt 
ő maga ásta ki, s vitte aztán be 
segítséggel a múzeumba, hiszen 
több mint száz kiló volt a súlya. A 
hatalmas üst mellett pénzérméket 
is átadott. Az átvételi bizonylatot 
a mai napig őrzi. A beszolgáltatott 
leletekért ezer forintot kapott. 
Nem gondolkodott azon, hogy el-
adja az ólomüstöt, pedig egy gyűjtő 
egymillió forintot kínált érte. Ő 
akkor is úgy érezte, hogy ennek a 
tárgynak a múzeumban a helye. 
Persze felmerültek benne kérdé-
sek, főleg azután, hogy a múzeum 
a Mányban előkerült dénárokért 
tízezer forintot fizetett a megtalá-
lónak. Nem is az összeg volt, ami 
fájt neki, hanem az, hogy átverve 
érezte magát.

Megsemmisült freskók, takarat-
lan terület

„Szombaton vittem be az ólomüstöt a 
múzeumba, majd hétfőn megkerestek, 
hogy mikor végzek a munkával, mert 
a múzeum munkatársa kijönne velem 
a helyszínre. Egy beosztott régész-
nővel mentünk ki, de továbbra sem 
hittek abban, hogy itt római kori tele-
pülés lenne. Aztán megérkezett Nagy 
Árpád, szintén a múzeum részéről, 
neki is meg kellett mutatnom, hogy 
hol ásson. A mai napig számtalanszor 
gondoltam már át a feleségemmel, 
hogy mi vezérelt akkor, amikor meg-
mutattam a területet, hogy érezhettem 
rá ilyen pontosan arra a helyre, ahol 

aztán előkerült a fűtésalagút. Sokáig 
nem értettem, hova tűnt aztán a 
régész, mígnem 2002-ben megtudtam, 
hogy lecsukták, mert valami műkin-
csekkel kapcsolatos lopásba keve-
redett.” – hangsúlyozta Pereczes 
Ferenc, aki ekkor azt remélte, 
most végre elkezdődik valami a 
területen. 
Azóta már tudjuk: annak ellenére, 
hogy a székesfehérvári múzeum 
egykori régésze 1974-ben elvégez-
te a próbaásatásokat a Seuso- 
kinccsel összefüggésbe hozható 
épületkomplexum területén,  
1993-ig nem volt előrelépés.
„Közben is kijártam a területre, de 
ennek nem örült Nagy Árpád. Nem 
messze innen, a fasor tájékán volt 
ez az alagút, körülbelül tíz méterre 
a folyótól. Úgy szedték le a földet, 
hogy a freskót is lelapátolták. A mai 
napig emlékszem rá: a világoskék, a 
rózsaszín és a fehér volt a domináns 
szín, gyönyörű freskó volt! Három 
hónapot ásott itt Nagy Árpád. Volt 
egy ötven-hatvan méteres kutatóárok, 
ami nyolcvan centi széles és ugyan-
olyan mély lehetett. Közel húsz köb-
méter követ kiszedtek. Aztán egyszer 
csak levonultak, ottmaradt sértetlenül 
minden, de nagyon megdöbbentem, 
hogy nem takarták vissza a területet. 
Pedig tíz perc alatt ki lehetett volna 

szedni ezeket a kincseket... Senki nem 
foglalkozott vele. Évekig kijártam, 
de hozzá se nyúltak!” – mesélte a 
makett előtt Pereczes Ferenc.
A férfi azt is elmondta, hogy 
többször járt nála Sümegh, akitől 
a neje félt, mert zűrös dolgokkal 
foglalkozott és folyamatosan üzle-
telt az oroszokkal: „Odakeveredett a 
Sümegh Józsi hozzám négyszer-ötször. 
Hozott nekem avar kori csatot aján-
dékba, meg egy orosz készletet. Volt 
nála aranyrög is, de hogy az valóban 
arany volt-e vagy azzal is átverték, azt 
nem tudom. Egyik tavasszal megjelent 
nálunk két ember bőrkabátban. A 
nejemet megfenyegették: adjuk elő az 
összes római kardot. Aztán elmentek, 

és többet nem kerültek elő. De mérget 
vennék rá, hogy ezek voltak azok, akik 
a Jóskát megverték. Szerintem ezek 
csalták, fenyegették ki a Jóskától a 
kincset is.” – meséli Pereczes Ferenc, 
aki 1979-re datálja az eseményeket.

Makett a kifosztott lelőhelyről

A tizenöt négyzetméteres monstre 
makettet emlékezetből készítette 
az asztalos. Szakértőnk, Kovács 
Loránd Olivér régész elmondta, 
hogy minden stimmel a fűtés- 
alagutat bemutató építménnyel: 
„Annak ellenére, hogy Pereczes Fe-
renc mindent emlékezetből készített, 
a modell teljes mértékben megfelel a 
római szabványnak, a római mérték- 
egységnek, és stimmelnek a méretei. 
Teljesen hiteles a makett, de a felhasz-
nált színek kapcsán is ez állapítható 
meg. A fehér szín az alapozásra, egy 
meszes kötőanyagra, a vörös szín a 
vulkáni kőre utal. A terrazzo-padlón 
túl látott a helyszínen római oszlo-
pokat is faragott oszlopfejjel, amiket 
szintén hitelesen elkészített. A ró-
maiak ezt előszeretettel használták a 
fűtési rendszerekhez, és amit közben 
elmesélt, hogy milyen rétegrend volt 
fölötte, az is teljesen passzol ehhez az 
épülethez, de úgy általában a római 
építési megoldásokhoz is.”
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„Körülbelül ott volt ez az alagút. Vele szemben ássanak, mert ott van egy hatalmas terület!” – 
mutatja Pereczes Ferenc a kikötő helyét.

A hamuban Pereczes Ferenc állatcsontokat talált, de megmutatta azt a késő római kori mécsest 
is,  ami szintén innen került elő

Szabadbattyánban mintegy tizenháromezer négyzetméteres római kori épületkomplexumot rejt a föld, mely teljes egészében nem került 
feltárásra. Pereczes Ferenc bejelentését követően húsz évvel később, 1993-ban kezdte el a területen a feltárást Nádorfi Gabriella. A római 
korban hajózható Sárvíz folyó mellett feltárt komplexum Pannónia eddig ismert legnagyobb méretű, késő római kori épülete. Felmerült a 
lehetőség, hogy a negyedik században esetleg nem palota, hanem egy kereskedelmi központ lehetett itt. A Seuso-kincsek másodlagos elő-
kerülési helye innen néhány kilométerre van: a tárgyakat megtalálásuk után helyezték a Borbély-pincébe. A Sárvíz moszatját is megtalálták 
az egyik edényen.

Szabadbattyán és a Seuso-kincs

Mécses a negyedik századból

Pereczes Ferenc a fából és 
hungarocellből készített makett 
mellett idézte fel azt a napot, 
amikor észrevette, hogy ki-
fosztották a lelőhelyet: „Sokáig 
kijártam a területre, ahol kibontva 
otthagytak mindent. Mondtam is 
a nejemnek, hogy nem hagyom 
kint az oszlopokat, mert jön a fagy, 
valahogy megpróbálom betenni a 
csomagtartóba. Többször kijöttem 
a kutyával, akkor még minden 
rendben volt, de borzalmas sár volt 
és nem lehetett bejönni kocsival. 
Bántott, hogy mállik szét a padlózat 
és megy tönkre minden. Aztán egy 
nap arra érkeztem, hogy szétdobál-
va hevernek az oszlopok, a lelőhely 
üresen tátong: kifosztották. Akkor 
találtam meg ezt a mécsest. Volt egy 
másik is, de arra ráléphettek, mert 
össze volt törve.”

A különleges, negyedik századi 
kerámiatárgy kapcsán Kovács 
Loránd Olivér kérdésünkre 
megerősítette, hogy a mécses 
minden kétséget kizáróan 
egykorú lehet a Seuso-kinccsel: 
„Ez egy késő római mécses, abból 
is a hazánkban található variánsok 
közül a legkésőbbiek közé tartozó 
darab, melyen tipikus késő római 
kori máz látható. Ez egy korongolt 
mécses, ami Magyarországon nem 
egy gyakori dolog. Teljesen passzol 
a kincsegyüttes záródarabjaihoz 
is, hiszen maga a kincs egy közel 
százéves gyűjtés eredménye lehe-
tett.”
Előkerült még a területről egy 
ruhakapcsoló tű – egy hagyma- 
fejes fibula – ami korban szin-
tén illeszkedik a kincsekhez, 
valamint egy színházi maszk 
ábrázolásával díszített római 
edény apró töredéke, ami a 

második-harmadik századból 
származhat. Ez is illeszkedik 
a területhez, hiszen az épület-
nek van olyan periódusa, ami 
kötődik ehhez a korszakhoz. 
Emellett van egy különleges – 
feltehetően középkori – kereszt 
is, amit szintén itt talált Pereczes 
Ferenc.
„Én innen semmit sem raboltam 
el, még egy szeget sem! Senki sem 
tudta évekig rajtam kívül, hogy 
kirabolták a lelőhelyet. Ha az igaz-
gató vagy bárki a múzeum részéről 

kijön és meglátja az első oszlopot, 
akkor megtalálta volna a kincset 
is. Voltak nyomok a hamuban, és 
olyan biztos, mint hogy itt vagyok, 
hogy Sümegh József vitte el innen a 
kincseket!” – teszi hozzá Pereczes 
Ferenc, aki szerint az ezüstkész-
let tárolására használt rézüst 
elfért a rejtekhelyen.
Előkerült egy térkép is, amin 
igyekeztek pontosan beazonosí-
tani a fűtésalagút helyszínét. Két 
területre is illik a leírás: „Azért 
hoztam ki egy összesítőt Nádorfi 

Gabriella ásatásáról – ahol elvileg 
a teljes lehetséges terület feltárása 
látszik – hogy pontosítani tudjuk a 
helyszínt. Az elmondottak alapján 
két helyszínre lehet szűkíteni a fű-
tésalagút elhelyezkedését. Az egyes 
szelvényrajzokból a modell alapján 
valószínűleg be lehet majd azonosí-
tani, hogy melyik rész lehet.” – fo-
galmazott Kovács Loránd Olivér.
Pereczes Ferenc egy exkluzív in-
formációt is megosztott velünk: 
megmutatta, hogy a fűtésalag-
úttal szemben egy hatalmas 
építmény, egy kikötő található.
„Egy ideje már a múzeum is próbál-
ja megtalálni, pontosan hol van a 
kikötő, mert volt minimális adatunk 
egy mederrendezési munka kapcsán 
ezzel kapcsolatban. Ez a második 
római kikötő lenne, legalábbis Fejér 
megye területén. Amit Pereczes úr 
mondott, az nagyjából egybevág a 
mederkotrás illetve a telek jelenlegi 
tulajdonosa által tapasztaltakkal. 
Így végre jó eséllyel be lehet azono-
sítani a kikötő helyszínét!” – fogal-
maz a szakember.
A mostani információk egyre 
inkább megerősítik azt a feltéte-
lezést, hogy a táci Gorsium mel-
lett még egy településközpont 
létezhetett. Ha már itt tartunk, 
érdemes azt is kiemelni, hogy a 
„Gorsio sive Hercule” megfogal-
mazásban a sive szó jelentése 
„és” és „vagy” is lehet.
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Jung József emléknapja Szabadbattyánban

Együtt a két csapat Szabadbattyánban

VakleR lajos

soMos zoltán

Ebben az esztendőben is megemlékeztek Szabadbaty-
tyánban a 2016-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Jung Józsefről, a nagy formátumú labdarúgóedzőről. 
A Dunaferr NB I-es csapatának, a Videoton és a MÁV 
Előre ifjúsági együtteseinek egykori mestere hatvanhat 
évesen távozott az égi futballpályákra.

Az emléknapon Szabó Ildikó, a település 
polgármestere is megemlékezett a kiváló 
sportemberről: „Jung József jelentős nyomot 
hagyott településünk életében. Számos olyan 
sportolót adott Szabadbattyán és a magyar sport 
számára, akikre büszkék lehetünk. Jó néhány 
válogatott futballistát nevelt fel. Kiemelkedő-
nek tartom a munkásságában, hogy nemcsak 
a sportra készítette fel a fiatalokat, hanem az 
életre is. Kimondhatjuk, hogy bár már nincs 
köztünk, de még mindig segít bennünket, hiszen 
olyan nevet és múltat hagyott maga mögött, 
amely Szabadbattyánnak is hírnevet hozott.”
Németh János, a Mol Fehérvár FC 
utánpótlás-vezetője barátként emléke-
zett meg kivételes tehetséggel megáldott 
edzőtársáról: „Nemcsak a sportban, hanem a 
hétköznapi életben is barátok voltunk. Nagyon 
jó kolléga volt minden tekintetben, mindig 
lehetett rá számítani. Mindig eszembe jut az 
egyszerű, barátságos, természetes modora, 
amivel mindig, mindenkit levett a lábáról. 
Olyan személyiség volt, akit az ország minden 
táján elismertek edzőként és emberként egy-
aránt. A tüzet a mai napig tápláljuk, ezért is 
döntöttünk úgy, hogy a jövő évben már Sóstón 
is rendezünk Jung József-emléktornát.”

Rövid nyári szünet és felkészülés után elkezdődik 
a labdarúgó OTP Bank-liga 2020/21-es szezonja. A 
Mol Fehérvár Zalaegerszegen játszik szombaton.

Szurkolói ankét vezette fel az idényt a 
sóstói stadionban, ahol a lelátón helyet 
foglaló érdeklődők Kovács Zoltán 
sportigazgatót, Márton Gábor vezető-
edzőt és Nikolics Nemanja csapat- 
kapitányt faggathatták. Mivel a bajno-
ki meccsek a nemzetközi találkozók-
kal ellentétben nem zárt kapusak, re-
mélhetőleg ezeket is élénk érdeklődés 
kíséri majd, már csak azért is, mert a 
Vidi ismét a bajnoki címre tör. Hogy 
ehhez elég lesz-e az új mester által 
megálmodott játék, az a jövő zenéje, 
mindenesetre Márton elmondta, hogy 
a szórakoztatás is fontos cél: „Ugyan-
akkor ebben a klubban eredménykényszer 
van, a szórakoztató játékkal önmagában 
nem sokra megyünk! A célok eléréséhez 
győzelmekre van szükség!”
Az első bajnokit éppen a mester előző 
klubja, a ZTE otthonában játssza a 
Vidi. Nikolics már ezen megkezdheti 
az idei góltermelést, ami vele kapcso-
latban azért is fontos tényező, mert 
tizenkilenc gól választja el a Videoton 
történetének legeredményesebb csatá-
rától, Szabó Józseftől.
A csapat első hazai bajnokija augusz-
tus 22-én lesz a Paks ellen, az Európa- 
liga első selejtezőkörében pedig 27-én 
lép pályára a Vidi az ír Bohemian FC 
ellen. Itthon, de zárt kapuk mögött.
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Légió és fiatalság Idén is lesz „koronázás” a Bence-hegyen

Indul a bajnokság!

Markovics, Vojvoda, Takács, Csorvási – jókedvűen kezdődött az Alba felkészülése A hegyről lefelé még könnyű, na de fel!

soMos zoltán kaiser taMás

Elkezdte a felkészülést az Alba Fehérvár kosár-
labdacsapata. Már teljes a légiós kontingens, 
négy amerikai alkotja.

Forray Gábor, az Alba Fehérvár 
új vezetőedzője előző csapatánál, 
a Kecskemétnél inkább rutinos 
délszláv kosarasok személyében 
találta meg külföldi kulcsembereit. 
Fehérváron mások a hagyományok, 
de a szakember nem bánja, hogy 
a vezetőkkel amerikai játékosok 
szerződtetése mellett döntöttek.
„Atléták is, de tudják a csapatjáté-
kot is, mert előző klubjaikban az is 
jellemző volt. Így ha nem működik a 
gyors támadás, lesz hová nyúlnunk, és 

A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben 
is augusztus huszadikán rendezi meg Kaufer 
Tamás a Bence-hegyi Rock ‚n’ Roll félmaratont. 
A futók négy táv közül választhatnak, 5,2 kilo-
métertől a félmaratonig mindenki megtalálhat-
ja a kedvére valót, de lesz egy ötszáz méteres, 
ingyenes örömfutás is.

„A Bence-hegy különlegességét az adja, 
hogy körönként kilencvenöt méter 
szintkülönbségre kell készülniük a fu-
tóknak, ami egyáltalán nem könnyű!” 

Jung József fia, Jung Barnabás köszönetet 
mondott a szabadbattyániaknak, hogy 
megőrzik édesapja emlékét: „Szeretném 
megköszönni a család nevében az önkor-
mányzatnak és a szabadbattyáni sportklub-
nak – illetve név szerint Simon Istvánnak 
és a klub öregfiúk csapata vezetőjének, Tóth 
Lászlónak – hogy ápolják édesapánk emlékét. 
Fontos, hogy az emléktornán itt volt több 
mint száz gyermek, és az öregfiúk mérkő-
zésén is tiszteletüket tették az egykori nagy 
futballisták.”
Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Tiber László, a Videoton és a Siófok 
egykori válogatott labdarúgója is: „Jung 
Józsi a legjobbak közé tartozott, mint ember 
és mint edzőkolléga. Mindig fájdalmas, ha egy 
barátunk korán itthagy bennünket. Emberi 
nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy 

évről évre megemlékezünk a munkásságáról, 
és egy futballtorna keretében próbáljuk meg 
visszaadni és felidézni, amit több évtizeden 
keresztül kaptunk tőle.”
A szabadbattyáni klub veteránjainak kép-
viseletében Tóth László az, aki évről évre 
sokat tesz a méltó megemlékezésért, mely-
nek keretében a nagy érdeklődéssel várt 
öregfiúk-gálamérkőzésen, az emléknap 
fénypontján az egykori Jung-tanítványok 
és barátok egymás elleni mérkőzésén 
számos egykori válogatott futballista, köz-
tük Juhász Roland, Torghelle Sándor és a 
szabadbattyáni gyökerekkel rendelkező 
Cvitkovics Péter is pályára lép. Az emlék-
torna ismét megerősítést adott, hogy Jung 
József pályafutása példa arra, miként lehet 
hittel és magas szintű szakmai tudással 
példát adni a jövőnek.

– tudtuk meg a szervezőtől, Kaufer 
Tamástól.
A hatodik Bence-hegyi futásra 
nevezni csak előzetesen lehet, 
a helyszínen nem. Aki tehát 
nem akar lemaradni a környék 
egyik, ha nem a legnehezebb 
futóversenyéről, akkor érdemes 
az esemény Facebook-oldalán tá-
jékozódni a lehetőségekről. Nem 
riogatásképpen, de Kaufer Tamás 
beígérte, hogy minden induló 
anyósa is ott lesz a Bence-hegyen 
a rajtnál!

szervezetten is tudunk majd játszani.” 
– vázolta reményeit a szezon első 
edzése előtt Forray.
Frank Turner, Stacy Davis, Esa 
Ahmad és a korábbi szombathelyi 
Ron Curry alkotja az amerikai 
kontingenst. Ők később érkeznek, 
a felkészülést a magyarokkal kezd-
te az Alba. Köztük a fiatalokkal, 
akik közül a bajnokságban az első 
félidőben minden meccsen pályán 
kell lennie legalább egynek. Nagy 
lehetőség ez, szerencsére az Alba 
jól áll tehetséges és már felnőttek 
között is puskaport szagolt ifjú 
titánokban. A Takács ikrek, Lu-
kács, Balsay vagy épp Sodiq tovább 
fejlődhet Vojvoda és a többi rutinos 
játékos szárnyai alatt.
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A Fehérvár Televízió műsora augusztus 15-től 21-ig
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat Alapítvány

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	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
16:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla.	Vendég:	Jakubek	
Tiborné	igazgató,	Szent	
István Hitoktatási és 
Művelődési	Ház	

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:	Sasvári	

Csilla.	Vendég:	Jakubek	
Tiborné	igazgató,	Szent	
István Hitoktatási és 
Művelődési	Ház	

20:25 Eleinte Magyarországnak 
fővárosa	lévén	–	
tudományos konferencia 
Siklósi	Gyula	
emlékére	2.	rész	

	 előadó:	Szabados	György	
történész,	téma:	„Országnak	
nagy	örömével”	–	Szent	
István székesfehérvári 
koronázásáról 

20:55 Aqvital FC Csákvár – FC 
Ajka	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla.	Vendég:	Jakubek	
Tiborné	igazgató,	Szent	
István Hitoktatási és 
Művelődési	Ház	

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 E kávéházi szegleten – 
válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

15:50 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rodics	Eszter	
elnök,	Kárpát-medencei	
Művészeti	Népfőiskola	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rodics	Eszter	
elnök,	Kárpát-medencei	
Művészeti	Népfőiskola	

19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Eleinte Magyarországnak 

fővárosa	lévén	–	
tudományos konferencia 
Siklósi	Gyula	
emlékére	3.	rész

	 előadó:	Kulcsár	Mihály	
régész,	téma:	Regia	Civitas	
–	Szempontok	Szent	
István király koronázási 
helyének azonosításához

20:50 Hírek – ismétlés
20:55 Honvéd7 – ismétlés
21:00	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2019	–	Koronázási	
Ünnepi	Játékok	
összefoglaló	1-2.	rész

22:00 Híradó – ismétlés
22:20 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:	Rodics	Eszter	
elnök,	Kárpát-medencei	
Művészeti	Népfőiskola	

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	 Farmerzseb	–	ifjúsági	
magazin – válogatás 
a Fehérvár Televízió 
archívumából

16:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00 Híradó
17:20	 Családőrzők	–	családi	

magazin	9.	rész
17:50 Hírek 
17:55	 Így	(nem)	játszunk	

mi!	–	7.	rész		
18:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Családőrzők	9.	

rész – ismétlés 
19:50 Hírek 
19:55	 Szent	László	nyomában	

Erdélyben
21:00	 Fehéredő	múlt	–	Az	utolsó	

szó	jogán	–	dokumentumfilm	
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

10:30	 Szent	István-napi	
ünnepi szentmise

11:50 Eleinte Magyarországnak 
fővárosa	lévén	–	
tudományos konferencia 
Siklósi	Gyula	emlékére	

	 4.	rész
12:20 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

15:45	 Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	7.	rész	

17:00 Híradó
17:20	 Bajnokok	városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin
18:25 Eleinte Magyarországnak 

fővárosa	lévén	–	5.	
rész,	előadó:	Szőllősy	
Csilla	régész,	téma:	
Városfalkutatások	
Székesfehérváron.	
Régészeti	feltárás	a	Jókai	
és a Bástya utcákban

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Eleinte Magyarországnak 

fővárosa	lévén	–	6.	rész,	
előadó:	Reich	Szabina	
régész,	téma:	A	Szent	István-
székesegyházon belül feltárt 
késő	középkori	lakóház

20:00	 Ünnepi	közgyűlés	
közvetítése	felvételről

21:10 Hírek – ismétlés
21:15 Heti hírmagazin – ismétlés 
21:45	 Szent	István-emlékek	

Rómában	–	Róma	
mindannyiunk	közös	hazája

22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 
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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	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)

15:50 A Fehérvár Televízió 

archívumábóll

17:00 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:55 Hírek

18:00	 Koronázási	szertartásjáték	

–	III.	Béla

19:25 Híradó – ismétlés

19:45 Agrárinfó – ismétlés

20:15 Hírek – ismétlés

20:20	 Városrészek	titkai	–	

magazinműsor	5.	rész

21:25 Híradó – ismétlés

21:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 19. 21:00 Fehéredő múlt – Az utolsó szó jogán – dokumentumfilm

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 – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Tokodi	
István gyermekorvos

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11:10 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Szöllősi	
Izabella kozmetikus

11:40 Fogadalmi szentmise 
közvetítése	felvételről	
és	körmenet	a	magyar	
szent család ereklyéivel 
a	Nemzeti	Emlékhelyre

13:15 Híradó – ismétlés 
13:35 Heti hírmagazin – ismétlés 
14:05	 Családban	maradva	2.	rész	–	

Mindennapi	döntés	–	ismétlés	
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 
16:55 Hírek
17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:30 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég:	Lajkó	Csaba	ultrafutó
18:00	 Nagyboldogasszony-
 napi ünnepi szentmise 

élő	közvetítése
19:20 Hírek – ismétlés
19:25	 Kvantum	–	magazinműsor
20:00	 Koronázási	szertartásjáték	
21:05 Hírek – ismétlés 
21:10 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Hírek ismétlése

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

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Derényi	
Gábor	belgyógyász

10:35	 Próbaterem	–	könnyűzenei	
magazinműsor	–	ismétlés	

11:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Bondor	
Csilla és Fekete Zsuzsanna 
képzőművészek,	téma:	
nyári táborok

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

Zoltán.	Vendég:	Egey	
Tímea	mediátor,	téma:	
gyermeknevelés

12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:20	 Családőrzők	–	8.	

rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió 

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

Televízió archívumábóll
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat Alapítvány

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés 
19:50	 Zalaegerszeg	–	MOL	Fehérvár	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről		

20:30 Eleinte Magyarországnak 
fővárosa	lévén	–	1.	rész

21:05 Hírek – ismétlés
21:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése


