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Tusnádon 4. oldal

Mély emlékeket adott 
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Körforgalmak Székesfehérváron 

Hasznosak a körforgalmak 

Heiter DáviD tamás

Választókerületi
programok

Az általunk megkérdezett székesfehérváriak 
szerint a körforgalom felgyorsítja a közle-
kedést, de az emberek többsége nem tudja 
szabályosan használni. Sokak véleménye 
szerint a körforgalom önmagában nem elég. A 
rendőrség tapasztalatai szerint a körforgalom 
a forgalom biztonságát és folyamatosság 
pozitívan befolyásolja. 

Mint ahogyan arról a Fehérvár 
Médiacentrum több felületén is 
beszámoltunk korábban, több 
jelzőlámpa-korszerűsítés is megva-
lósult Székesfehérváron az elmúlt 
időszakban. Többek között megvál-
tozott a Várkörút–Budai út forgalmi 
rendje is. Olvasóink ezzel kapcso-
latban többek között a körforgalom 
kérdését is felvetették szerkesztő-
ségünknek, ezért megkérdeztük a 
székesfehérváriakat, mit gondolnak 
ezek hasznosságáról. Az általunk 
megkérdezettek többségének 
véleménye szerint a körforgalom 
felgyorsítja a közlekedést, de sokan 
nem tudják szabályosan használni. 
Olyan is van, aki szerint a körforga-
lom önmagában nem elég.
Természetesen a körforgalmakra is 
a KRESZ szabályai vonatkoznak – 
hangsúlyozta Kovács László rendőr 
főhadnagy, a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztályának munkatársa. 
Kiemelte, hogy a körforgalomba 

Almássy-, Fáy-telep, vezér 
és író utcák

Deák Lajosné

Augusztus 3-án, hétfőn 17 óra 
és 19 óra között Deák Lajos-
né a Királykút Emlékházban 
(Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt) képviselői fogadóó-
rát tart. A fogadóórán jelen lesz 
Botos László főtörzsőrmester, a 
választókerület körzeti megbí-
zottja is.
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Autósok, figyelem: változás az M7-esen!
Látrányi viktória

Új, a jobbra tartásra figyelmeztető táblákkal találkoz-
nak az autópályán haladó gépjárművezetők. A kettő-
nél több sávos úttesteken is érvényes a jobbra tartás 
kötelezettsége, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
ilyen táblákat helyezett ki az M7-esen. Az autópálya 
Fejér megyei szakaszán is van ilyen tábla, aminek 
célja, hogy gyorsítsák a hétvégi, balatoni forgalmat.

A táblákat kihelyező Magyar Közút 
célja, hogy felhívja az autósok figyelmét 
a jobbra tartási kötelezettségre az au-
tópályákon, ezzel is növelve a sztrádák 
áteresztőképességét. „A Magyar Közút 
tapasztalatai szerint ahol azonos irányban 
legalább három forgalmi sávot használhat-
nak a közlekedők, ott inkább a középső és 
a belső sávot választják, nem sorolnak ki 

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámon

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Multinacionális cég keres
móri munkahelyre munkaerőt

az alábbi pozíciókra 
azonnali kezdéssel,

3 műszakos munkarendben:

• TARGONCA VEZETŐ
(jogosítvány, kiemelt bérezés)

• MINŐSÉGELLENŐR

• OPERÁTOR

Bővebb információ és jelentkezés:
+36/96 410-994

zsolt.k@gpqm.com

a külső sávba. Márpedig ezzel csökkentik 
az autópálya forgalomáteresztő képességét, 
valamint balesetveszélyt is okozhatnak.” – 
tájékoztatott Marczin Bence szóvivő.
A nyár ezen időszakában közel kétszer 
annyian használják az M7-est, mint 
máskor. A tájékoztató táblákat már a 
múlt hét folyamán elkezdték kihelyezni 
a szakemberek az autópálya főváros 
felé vezető oldalán Székesfehérvár és 
Budapest között. A torlódások elsődle-
ges okai a balesetek, amik azonban kis 
odafigyeléssel elkerülhetők lennének. 
Sokan nem tartják be a megfelelő 
követési távolságot, vagy például nem 
használják a visszapillantó tükröt. A 
tapasztalat az, hogy a dugóban ácsorgást 
leginkább az indulási időpont megfelelő 
kiválasztásával lehet elkerülni.

úgy kell behajtani, hogy a középső 
része tőlünk balra essen, és annak 
van elsőbbsége, aki már behajtott 
a körforgalomba. Külön felhívta a 
figyelmet a jobbra tartási kötele-
zettségre. Kovács László hozzátette, 

hogy a gyalogoknak elsőbbsége 
van a körforgalmat érintő gyalog- 
átkelőhelyeken. Kiemelte, hogy a 
körforgalom a forgalom biztonságát 
és folyamatosságát a tapasztalatok 
szerint pozitívan befolyásolja.
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 Lezárult a hajléktalanokat segítő egyéves program

Királyi Napok
Összművészeti programsorozat tíz napon keresztül

Nagy Pálné és Barkóczi Tibor élettársak – mindketten részt vettek a programban. A Köfémen 
laktak az utóbbi időben, de eredetileg Sárosdról származnak. Tibor és Julianna is sikerrel 
vizsgáztak az OKJ-s képzés végén. Most szociális bérlakásban élnek, és mindkettőjüknek van 
munkahelye. Hálásak a lehetőségért, hogy újra munkához és otthonhoz jutottak.

Idén is felbukkannak a belvárosban az óriásbábok. Két új bábbal bővült királyaink és király-
néink arcképcsarnoka: Álmos herceg és Könyves Kálmán figurája is látható lesz a felvonuláson.

stefkó krisztina

stefkó krisztina

Végéhez ért a Kríziskezelő Központ TÁMOGAT-LAK 
elnevezésű egyéves programja. Az unió támogatásával 
59 millió forintból valósítottak meg olyan prog-
ramokat, ami a fehérvári hajléktalanok társadalmi 
integrációját tűzte ki célul. 

Tavaly augusztusban vette kezdetét az 
egyéves uniós projekt, melynek meg-
valósításához 59 millió forintos uniós 
támogatást használt fel az intézmény. A 
székesfehérvári Kríziskezelő Központ 
a program keretében 28 hajléktalannal 
kötött megállapodást, és készített szá-
mukra egyéni fejlesztési tervet.
Tizenöten kezdték el azt az OKJ-s kép-
zést, aminek végén szakképzett takarí-
tókká válhattak. Tizenhárman sikeresen 
le is tették a vizsgát az oktatás után. A 
programba belépett hajléktalanok közül 
jelenleg tíz embernek van munkahelye.
A program másik fontos eleme volt a 
lakhatás kérdésének megoldása is. Át-
meneti szállóból öten albérletbe, ketten 
pedig az intézmény lakásába költöztek, 
míg közvetlenül az utcáról tizenhét 
embert tudtak fedél alá elhelyezni. Nagy 
öröm volt az is, hogy első alkalommal 
sikerült a programon belül olyan albér-
letet találni, ahová az utcai hajléktalan 
férfi magával vihette hűséges társát, a 
kutyáját is.
Mint azt Zsabka Attila, a Kríziskeze- 
lő Központ vezetője a projektzárón 
elmondta, jó lenne minél több ilyen 
pályázat, hiszen azoknak, akik hosszú 

Középkori vásári hangulat a Városház téren, izgal-
mas, korhű játékok, fényfestészeti műalkotások 
a belváros házfalain, óriásbábok és Könyves 
Kálmán királlyá koronázásának ceremóniája 
a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött. 
Mindemellett komoly-, könnyű- és katonazenei 
koncertek, szakrális ünnepek, konferencia és a 
huszadik születésnapját ünneplő néptáncfesztivál. 
Páratlan eseménysorozattal vár Székesfehérvár 
minden korosztályt augusztus 14-e és 23-a között 
a Királyi Napokon. 

Augusztus 14-én, pénteken a Városi 
Levéltár és Kutatóintézet szerve-
zésében „Király és városa” címmel 
szakmai konferenciával indul a 2015. 
évi Székesfehérvári Királyi Napok 
rendezvénysorozata. Augusztus 14-e 
Székesfehérvár fogadalmi ünnepe, 
ezen a napon a szent család ereklyéit 
körmenettel viszik majd át a székes-
egyházba, ahol 18 órakor kezdődik 
a szentmise. Augusztus 15-én és 
16-án Könyves Kálmán koronázása 
elevenedik meg a Nemzeti Emlékhe-
lyen, a koronázási szertartásjátékon. 
„Koronázás, ahogy még nem látta” – 
ez a szertartásjáték idei szlogenje.
Augusztus 15-e és 17-e között idén 
is feltűnnek egykori királyaink és ki-
rálynéink óriásbábjai a városban. Két 
új bábbal bővült a repertoár ebben az 
évben: Álmos herceg és Könyves Kál-
mán figurája is ott lesz a tizenhárom 
óriásbáb között. A Városház téren 
ismét lesz középkori piactér a Szabad 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
 ar

ch
ív

A projekt céljai
• A Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése, a képzés, 

foglalkoztatás, lakhatás egymásra épülő komplex támogatásával.
• A hajléktalanok társadalmi megítélésének javítása, kirekesztettségük csökkentése.
• Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az intézményrendszerből történő végleges 

leválásának előmozdítása.
• A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban a hajléktalanság fokozatos 

visszaszorításához, csökkentéséhez.

LászLó-takács krisztina

Vasárnapra

A hetedik napnak évszá-
zadok óta élő hagyománya 
volt: a megpihenést, a lelki 
és testi feltöltődést jelen-
tette. Egyetlen nap, amikor 
nem a munkáról szól az 
élet, hanem a megérdemelt 
gyümölcsről, huszonnégy 
órányi ünnep, amikor annak 
örülünk, amink van, és nem 
hajszoljuk a többet. A vasár-
nap megtartása hosszú ideig 
része volt a civilizációnak, a 
legszegényebb sorban élők, 
de az uralkodók is megtar-
tották, aztán ahogy egyre 
”civilizáltabbak” lettünk, 
kezdett halványodni e kü-
lönleges nap fénye. „Elkop-
tak fehér ingeink” – énekelte 
a nyolcvanas években Cseh 
Tamás, utalva arra, hogy a 
vasárnap nem csupán a hét 
utolsó napja a naptárban, a 
vasárnap a méltóságot jelen-
ti. Ezt a méltóságot meg kell 
adni magunknak, de má-
soknak is, mert ez is olyan, 
ami egyensúlyban tart. A 
segítségként megteremtett 
külső eszközök, látványos 
programok legfeljebb a 
kérdésfeltevésre elegendők, 
az ünnep iránti igényt sze-
mélyesen magunkban kell 
felfedezni. Ahogy egy fehér, 
ropogóra vasalt inget is meg 
kell tanulni viselni, anélkül, 
hogy azon görcsölnénk, ne-
hogy folt essen rajta. Hiszen 
a vasárnap sem a hibátlan-
ságról szól, hanem arról, 
hogy emelt fővel tiszteljük 
egymást, és láthatatlan kala-
punkat megemeljük egymás 
előtt. S mint ahogy léteznek 
személyes vasárnapok, úgy 
lehetnek egy városnak, egy 
közösségnek is szent napjai. 
Székesfehérvár „vasár-
napja” ezer éve augusztus: 
a nyár utolsó harmada a 
legzordabb időszakokban 
is az ünnepet jelentette. 
Legyen bár a törvénykezés, 
az ország felajánlásának, a 
keresztény állam megalapí-
tásának vagy Szent István 
halálának ideje, hívhatjuk 
kenyérünnepnek, emlékez-
hetünk az államalapításra, 
a lényeg a méltóságban való 
összetartozáson van. Most, 
2015-ben adott a tér, a né-
hány éve megújult belváros, 
adottak a színes program-
sorozatok, az időutazás 
a középkorba. Helyükre 
kerülnek a színek és a fé-
nyek, épülnek a színpadok, 
hangolnak a zenészek, pró-
bálnak az előadók. Mindezt 
igazi ünneppé azonban 
mi magunk tehetjük, akik 
nem turistaként, hanem 
házigazdaként, az otthonos-
ság magabiztosságával és 
felelősségével veszünk részt 
ezen a bőséges vasárnapon. 

Színház és a Jancsárkert termelői 
piac árusainak részvételével, de nem 
marad el ebben az évben sem a Fény 
utca, ami idén Könyves Kálmánhoz 
kapcsolódik.
Augusztus 18-án délután négy 
helyszínen térzenével kezdődik a III. 
Fricsay Richárd Regionális Katona- 
zenekari Fesztivál. Ezen a napon, 
augusztus 18-án a zenéé lesz a fősze-
rep, hiszen egy különleges élményben 
lehet része mindazoknak, akik jegyet 
váltanak a Musica Sacra-koncertre: 
Puccini műveit a világ legnagyobb 
színpadainak sztárjai tolmácsolják 
a közönségnek ezen az estén, ahol 
Carlo Ponti Jr. világhírű karmester 

vezényli az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekart és a régió énekkaraiból álló 
Egyesített kórust.
Augusztus 19-én délután a Bory-vár 
előtt kezdődik a 24. Öreghegyi mulat-
ság, míg augusztus 20-án 19 órakor a 
határon túli táncegyüttesek gálamű-
sorával veszi kezdetét a jubileumi, 
huszadik Nemzetközi Néptáncfeszti-
vál. A kerek évfordulón kuriózumnak 
számító tánccsoportok érkeznek váro-
sunkba. Több újdonsággal is szolgál a 
fesztivál: idén új helyszínen, a Zichy 
liget és a Táncház közötti részen 
lesz a fesztiválliget, illetve új kezde-
ményezés az augusztus 20-i „Táncra 
Magyar” elnevezésű program.

éveken keresztül élnek kint az ut-
cán, nem mindig elegendő egy év az 
integrálódáshoz, az intézmény pedig 
önerőből nem tud ekkora összeget 
fordítani a hajléktalanok lakhatásának 
megoldására. A Kríziskezelő Központ 
vezetője hozzátette: fontos tanulsága az 

is az elmúlt egy évnek, hogy nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a jövőben a sok 
hajléktalant érintő szenvedélybetegsé-
gek kezelésére, hiszen ez néha gátat 
szabhat a továbblépésnek.
Székesfehérváron jelenleg 364 hajlékta-
lan él, közülük 148-an közterületen. 
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Közel ötvenezer látogató Tusnádon

Mező Misi ezúttal többet beszélt koncert közben, mint énekelt, de a Pálinka-dalt így is végig-
ugrálta a többezres közönség

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Fehérvár TV Híradójának elmondta, hogy huszonöt éve jár a szabadegyetem rendezvényeire, mert 
fontosnak tartja, hogy az egész Kárpát-medence sorsát, boldogulását befolyásoló gazdaságpolitikai kérdéseket kötetlenül lehessen évről-évre 
megvitatni mindazokkal, akiknek mondanivalójuk van a témában

Hagymásy anDrás

Huszonhatodik alkalommal gyűltek össze az 
idén a magyar fiatalok a Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor rendezvénysoroza-
tára az erdélyi Tusnádfürdőn. A Tusványosként 
emlegetett programsorozat elsősorban azokat 
szólítja meg, akik a felhőtlen derű mellett 
némi szellemi épülést is kívánnak maguknak, 
és foglalkoztatja őket a magyarság sorsa, a 
kisebbségi lét kérdései, a Kárpát-medence 
határoktól független politikai közélete.

Július 21. és 26. között az idén is 
felpezsdült az amúgy elég csendes 
Olt-völgyi kisváros, Tusnádfürdő 
élete. Rengetegen érkeztek a tör-
ténelmi Magyarország mindenféle 
zugából, hogy részesei legyenek a 
több mint negyedszázada elin-
dult tusványosi folyamat újabb 
állomásának. Megnyugtató látni, 
hogy vannak még olyan fiatalok, 
akik nem rettennek vissza attól, 
ha a koncertek és a hajnalig tartó 
bulizás után Deutsch Tamás vagy 
Vidnyánszky Attila hangjára 
ébrednek.
A szervezők szerint közel ötvene-
zer látogató fordult meg a völgy-
ben a hat nap alatt, nem lehetett 
ugyanakkor nem észrevenni, hogy 
a tavalyi, huszonötödik rendez-
vényt sem látogatottságában, sem 
zenei kínálatában nem közelítette 
meg a mostani. A rendezvények, 
beszélgetések, előadások száma 
ellenben követhetetlenül elburján-
zott, és az sem segítette a tisztán-
látást, hogy a programfüzet csak a 
harmadik napra vált széles körben 
elérhetővé. Jól vizsgázott ugyanak-
kor az új, karszalagos beléptetési 
rend, mind a bajkeverők bejutá-
sát, mind a kiskorúak italozását 
sikerült visszaszorítani. Nem is 
volt balhé, sőt az idén a medvék is 
távol maradtak a helyszíntől – bár 
őket feltehetőleg nem a karszalag 
tartotta vissza…
Aki akart, azért igen értékes prog-
ramot állíthatott össze magának. 
A tematikák sokszínűsége mellett 
az előadók változatos köre is arra 
ösztönözte a szürkeállományát 
nem csak pusztítani óhajtó kö-

Intenzív közéleti párbeszéd a magyarság és Európa jövőjéről

TÁJÉKOZTATÓ
Székesfehérváron – a tulajdonosi közösség döntésének megfele-
lően – jelentős számban kerültek felszerelésre költségmegosztók 
az egyes lakóépületekben. Ennek lényege, hogy az épületek fűtési 
hőfelhasználását ezen készülékek segítségével osztják szét.

A tulajdonosok megbízták a Techem Kft-t, aki a velük kötött szerző-
dés alapján végzi a készülékek felszerelését, működteti, karbantartja 
azokat, elvégzi az időszakos ellenőrzéseket, leolvassa és kiértékeli a 
költségmegosztók adatait és kiszámítja a fűtési díjmegosztási ará-
nyokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségmegosztással kapcsola-
tos kérdések, panaszok megválaszolása a kft. hatáskörébe tartozik, 
akinek az elszámolásért teljes körű a felelőssége a lakók felé.

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk ügyfeleinknek, 
felvettük a kapcsolatot a Techem Kft-vel, aki átérezve a fele-
lősségét, kihelyezett ügyfélfogadást tart a Széphő Zrt. által 
biztosított helyszínen.

Időpontja:
2015. augusztus 11-én 9-16 óráig
2015. augusztus 13-án 9-16 óráig

Helye: 
Széphő Zrt. ügyfélszolgálati helyisége

Kérjük, éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a Techem Kft. szol-
gáltatását.
  Széphő Zrt.

zönséget, hogy a soha nem látott 
meleg ellenére is beüljön egy-egy 
sátor árnyékába, és meghallgassa 
mondjuk Balog Zoltán minisztert 
a Kárpát-medence felsőoktatásá-
ról vagy Kovács Barnabás barcelo-
nai főkonzult a magyar érdekérvé-
nyesítés nyugati lehetőségeiről. 
Igen érdekes beszélgetés folyt er-
délyi magyar politikusok körében 
a román állam autonómiaellenes 
magatartásáról, közéleti szemé-
lyiségeket érintő megfélemlítő 
hadjáratáról. Az egyik érintett, 
Ráduly Róbert, testvérvárosunk, 
Csíkszereda lemondásra kénysze-
rült volt polgármestere elmondta, 
hogy hiába vitték el símaszkos 
kommandósok, hiába tartották 
hetekig házi őrizetben a román 
hatóságok, megfélemlíteni nem 
tudják: „Nekem nincs félnivalóm. 
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Mivel medve az idén nem volt, a táborlakók új 
címerállatokat álmodtak meg

A már délelőttönként beköszöntő rekordmeleg hamar kiűzte a sátorlakókat, pedig sokaknak jól 
jött volna még egy kis lustálkodás

A tábor biztonsága már-már közmondásos
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A birodalom visszavág

Csíkszereda nyolcszáz kilométerre van tőlünk, autóval is tizenkét óra az út. De ilyen 
távolságból is jól látni, hogy ami a testvérvárosi szerződést aláíró volt polgármester-
rel, Ráduly Róberttel történik, az több mint méltatlan – hívjuk nyugodtan gyalázat-
nak! Politikusként koholt vádakkal lejáratni, emberként megalázni valakit legalább 
olyan messze áll az európai értékektől, mint a móc „népviselet” a brüsszeli csipkétől. 
A távolság ne legyen akadálya annak, hogy legalább mi, fehérváriak kiálljunk egy 
tehetséges ember igaz ügye mellett, és felemeljük a szavunkat a román hatóságok 
módszeres megfélemlítő hadjárata ellen! Mert ez az ügy nem csak Ráduly Róbertről 
szól, főleg nem arról, amivel vádolják. A magyar autonómia melletti következetes és 
megingathatatlan kiállás miatt vág most vissza a román „birodalom”!

Magyarország olyan ország legyen, ahol nem történhet meg bármi!

Orbán Viktor szeretné megőrizni a jó viszonyt a lengyelekkel, de egyértelműen tudtukra és Európa tudtára adja: Magyarország nem mondhat le, 
és nem mond le a kárpátaljai magyarság törekvéseiről, ideértve a nyelvi jogaikat, az alkotmány adta jogaikat

nagy zoLtán Péter

A tusnádi Bálványosi Szabadegyetem bulizós 
alkalmain is kiderült már, hogy a sokat emle-
getett migrációs kérdés, a bevándorlás terhe 
egyre inkább foglalkoztatja a magyarokat. Nem 
is tehette meg Magyarország miniszterelnöke, 
Orbán Viktor, hogy Tőkés Lászlóval tartott közös 
előadásuknak ne ez legyen a fő témája.

A miniszterelnök már beszéde 
elején egyértelműen tisztázta, hogy 
megváltozott a világpolitikai helyzet. 
Orbán Viktor így fogalmazott: „Ki 
gondolta volna egy évvel ezelőtt, 
hogy amerikai fegyvereket telepíte-
nek Kelet-Európába, és Magyaror-
szág kormányának azon fájjon a feje, 
hogy beálljon-e a sorba? Ki gondolta 
volna, hogy az Egyesült Államok le-
hallgatja a német politikai vezetőket, 
ez kiderül, és nem szakad le az ég?” 
Ezek után az európaiak barátságosan 
folytatják a szabadkereskedelmi 
tárgyalásokat, miközben a tárgyalá-
sok előtt a másik fél már előbb tudja, 
hogy Európa mit akar. Többek között 
ezekkel az alapgondolatokkal indult 
neki Orbán Viktor a migrációval 
kapcsolatos kérdéscsokornak. Nem 
hagyott kétséget beszédében afelől, 
hogy a tisztességgel érkező, jóindula-
tú emberek előtt Magyarország kapui 
nyitva állnak. De csak a kapui. A 
veteményeskertjeink, az istállóink, a 
kalászosaink, hétvégi házaink nem! 
A miniszterelnök kifejtette, hogy 
Magyarország harapófogóba került. 
Délről a menekültek árasztanak el, 
nyugatról pedig visszatoloncolják 
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Riadalmat az kell érezzen, akiben 
benne van a viselt dolgaiért a félelem. 
Mezei Jánoson és rajtam akarnak 
ütni. Rajtam hiába akarnak, nem tud-
nak. De az embereket is meg akarják 
félemlíteni, és ez látszólag sikerült.” 
– mondta.

A közéleti diskurzusok tetőpontja 
az idén is szombaton jött el Orbán 
Viktor és Tőkés László előadásá-
val. A miniszterelnök elsősorban 
az európai civilizációra leselkedő 

veszélyre, a bevándorlás mögötti 
tudatosságra hívta fel a figyelmet 
beszédében.
Minderről Nagy Zoltán Péter lenti 
írásából többet is megtudhat.

Tusványos zenei kínálata az idén 
talán egy kissé haloványabb volt a 
megszokottnál, de azért esténként 
megtelt a nagyszínpad előtti dühön-
gő, hogy a Beatrice, a Magna Cum 
Laude vagy a Heaven Street Seven 
dalaira együtt csápoljon fiatal és 
idős, magyarországi és határon túli 
egyaránt.

hozzánk a menekülteket. Két felől 
vagyunk nyomás alatt, s az igazság 
az, hogy ezt nem bírjuk ki! – hang-
súlyozta a miniszterelnök. Orbán 
Viktor hozzátette: „Másfél millió em-
ber adott választ a kormánynak, s abban 
egyértelművé tették, hogy a bevándorlás 
helyett inkább a születendő gyermekek 

és a családok támogatására van szükség! 
Jól látható, hogy a magyarok még nem 
vesztették el józan eszüket.”
A Bálványosi Egyetem színpadán 
Orbán levezette, hogy a mestersé-
gesen kialakult, kialakított nép-
vándorlás egyértelmű célja Európa 
nemzetállamainak ellehetetlenítése, 

szétverése. A miniszterelnök kiállt 
amellett, hogy a migrációt, a mene-
külést okozó feszültségeket ott kell 
megszüntetni, ahol azok keletkeztek. 
Beszédét így fejezte be: bármi is 
történjen a jövőben, Magyarország 
olyan ország legyen, ahol nem tör-
ténhet meg bármi!
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„Nagyszerű, tehetséges fiatalokkal dolgozhattam, ami nekem nagy megtiszteltetés. Sajnálom, 
hogy véget ér, de titkon reménykedem, a jövő évi verstáborba is eljöhetek!” – mondta köny-
nyekkel küszködve Fülöp Zoltán székely színművész.

A tábor szellemi vezetője és irányítója, Kubik Anna érdemes művész, Kossuth-díjas színművész 
így fogalmazott az utolsó napon: „Sok kedves, tiszta, okos leány és nagyon kevés rendetlenke-
dő fiú volt itt. Igazán kedves embercsapatot alkottak, ami miatt rend, alázat és nagy fegyelem 
jellemezte a tábort. Az ifjak tele voltak munkavággyal és -bírással, rendszeretettel.”

Szilveszter Zsombor a tábornak otthont adó Szellő Szálló mindenese, aki az étel szállításától a 
duguláselhárításon át idegenvezetői feladatokat látott el Nyergestetőn, Mádéfalván, a som-
lyói nyeregben, Segesváron és szerte Székelyföldön. A tábor mindenese az életben maradás 
székely humorával ajándékozta meg a táborozókat. Szilveszter Zsombor így fogalmazott a 
zárás napján: „Az első tábor idején a helyi székelyek el sem tudták képzelni, hogy lehet a vers 
köré tábort szervezni. Mára mindenki kapott betekintést, hogy nemcsak versekről, hanem ma-
gyarságunk megéléséről is szól ez a tábor. Éppen ezért a helyi fiatalok egyre többen merész-
kedtek a tábor közelébe, egyre nagyobb volt az érdeklődés. Ráadásul kis falum, Csíkcsomortán 
ismertebb lett a verstábor miatt.”

Amikor bizonytalanok vagyunk, gyakran mond-
juk, hogy eljöttünk, hát itt vagyunk, miközben 
nem tudjuk pontosan, mi vár ránk. Ha mégis 
tudjuk, akkor pláne ezt mondjuk a magabiztos-
ság határozottságával. A versünnepek kedvelői 
tíznapos táborra jöttek össze Csíkcsomortánba.

2009-ben a Fehérvár Médiacentrum 
akkori hírigazgatója azt mondta, ez 
a műfaj legalább akkora érték, mint 
az ikszfaktorosdi, csak a szervezők 
nem érik fel a magasságokat, így 
nincs esély a tehetséggondozás-
ra. Merjünk foglalkozni azokkal 
a gyerekekkel, akiknek nem ciki 
József Attila, hiszen kameránk, 
mikrofonunk van, és tehetségből is 
sok akad! – mondta annak idején 
Varga Sándor. Így lett a vers ünnep-
pé Székesfehérváron 2010-ben. Az 
akkori verselőknek nem a fellépés-
sel indult meg az előadás, hanem 
már hetekkel előtte. Költő, vers 
és előadó csiszolódott össze, akár 
annak árán is, hogy néha válásra 
került a sor, s egy másik vers lett 
a befutó. A fiatalok megismerték 

nagy zoLtán Péter
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Mély emlékeket adott Székelyföld

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

egymást, hozzászoktak a szín-
padhoz, és megtanulták üvegnek 
tekinteni a kamerát és nagyon 
is embernek a hallgatót. Szinte 

kötelező volt, hogy folytatni kell, 
a verselőknek még találkozniuk 
kell! Hol tehetik ezt meg legin-
kább, mint Csíkországban, ahol a 
székelyek már tíz évtizede magukra 
hagyva őrzik a legszebb nyelvét e 
világnak. Szó szót ért, s megszü-
letett az első verstábor, aminek 
élményeiről, hatásairól már az idei 
táborosok is tudnak mesélni, akik 

szerdán este értek haza Csíkcso-
mortánból, az ötödik Székelyföldi 
Verstáborból.
Azt mindenkinek tudnia kell, 
hogy a fehérvári verses ünneplés 
ragályos, Székesfehérvár legked-
vesebb testvérvárosa, Csíksze-
reda és annak környéke meg is 
fertőződött. Idén már hetvennél 
több indulója volt a Csíki Versün-
nepnek!
Az a kis falu, Csíkcsomortán látta 
vendégül azokat a fiatalokat, 
akiknek nem ciki költőket idézni, 
legyen az székely, alföldi vagy 
mezőföldi magyar.
Idén negyven fiatal vett részt a 
Székelyföldi Verstáborban. A tíz 
székesfehérvári középiskolás 
mellett érkeztek Székelyföldre a 
Felvidékről, Vajdaságból, Kár-
pátaljáról és Erdélyből magyar 
diákok. A keddi verstábor zárá-
sán Szarka Gábor, Magyarország 
konzulja azt mondta: legyen 
büszke Csíkcsomortán kicsiny 
falva, mert igenis nagy település, 
hiszen az egész Kárpát-medence 
elfér benne!
A tábor munkáit nyolc, többnyire 
székesfehérvári fiatal segítette, 
akik korábban már megtapasz-
talhatták ennek a tábornak a 
lelkületét, ők voltak a táborcsiná-
lók. Nagyszerű munkát végez-
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A közösen elmondott beszédgyakorlatok csapatot formáltak a 
közösségből

Ha nem táncoltak, nem nyelvtörőztek, nem énekeltek, nem verseltek, 
akkor kirándultak a fiatalok

Dékány Árpád Sixtus zirci főapát hagyományt teremtett a táborlakókkal, 
amikor keresztalját alkotva zarándokútra mentek a csíksomlyói nyeregbe

Az V. Székelyföldi Verstábor csapata az ezeréves határnál, a Gyimesben

Az utolsó próba a táborzáró gála előtt

nagy zoLtán Péter

Arctalan emlék

Mondhatnám azt is, nem 
emlékszem már arra, 
hogyan sodort engem ide a 
szél, de ez nem igaz. Ben-
nem izzik az első találkozás 
parazsa, amikor a Kárpátok 
fenyveseivel, ereivel megö-
lelt, amikor az első székely 
szót hallottam. Nem tudok 
úgy gondolni arra az első 
napra, hogy ne facsarodna 
meg a szívem. Kötelező út 
volt évtizedekkel ezelőtt. 
Kötelező, hát úgy is indult 
– nyűg, önteltség, önsajná-
lat, szenvedés. Kiszálltam 
a buszból, és egóm, mint a 
gyorsított felvétel rohadó 
őszibarackja zuhant össze. 
Hegyek néztek rám, tartot-
tak karjaikkal, poros út fu-
tott szívemhez, szekérhang 
kavarta fel a csendet és az 
az egyszerű mondat: hát 
Isten hozott! Nem történt 
semmi, csak a világ fordult 
meg körülöttem. Nem hit-
tem volna, hogy több száz 
kilométert kell utaznom, 
hogy hazataláljak! Ottho-
nom továbbra is Fejér, de 
vágyom Csíkország szerete-
tét, szilaj kedvességét!
Mondhatnám, hogy nem 
emlékszem, de hazudnék, 
mert a síron túl is elkísér-
nek a székelyek.

tek, ugyanis a tíznapos program 
gördülékeny és tartalmas volt.
A búcsú napján így beszélt a 
FehérVár magazinnak Ferencz 
Csaba, Csíkcsomortán polgár-
mestere: „Ez a tábor az ünnepekről 
is szólt: névnapok, kerek évfordu-
lók. Adja Isten, hogy tíz, huszonöt 
év múlva is ünnep legyen e helyt. 
Akadt olyan, aki azt mondta: majd 
remegő hanggal, bottal jövünk vissza 
ünnepelni. Csomortán népe pedig 
kíváncsiskodó s lelkesedő – idén is 
akadtak, akiknek újdonság volt a 
tábor, hát bekukkintottak.”
Az V. Székelyföldi Verstáborban 
Kubik Anna és Fülöp Zoltán mel-
lett a gyerekek segítségére volt 
Rubold Ödön színművész, Varga 
Zoltán és neje néptáncoktatók, 
Milus Marianna logopédus, az 
MTVA beszédtechnikai tanára, 
a Misztrál zenekar két oszlopa, 
Török Máté és Heinczinger Mika 
valamint Dékány Árpád Sixtus 
zirci főapát. A nyolcszáz kilo-
méteres távolságban levő tábor 
médiapartnere volt a Fehérvár 
Médiacentrum, akinek kom-
munikációs munkáját segítette 
a Datatrans Internet Kft. Ezért 
láthattak a Fehérvár Televízió 
hírműsorában rendszeres tudósí-
tásokat Csíkcsomortánból, az V. 
Székelyföldi Verstáborból.
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A dzsessz nagyágyúja, az Electro Delux lép színpadra Fehérváron

kámán iLDikó

Székesfehérvár ismét a zenei élet központja 
lesz augusztus 3. és 5. között. Három napon 
keresztül, három helyszínen a világsztár Electro 
Deluxe és az Eric Essix’s Move Trio mellett a 
hazai zenei élet legjobbjai, a Hot Jazz Band, 
a Pribojszki Mátyás Band, a Balázs Elemér 
Group valamint a dzsessz, a soul, a funk nagyjai 
pezsdítik fel a királyok városát.

Székesfehérvár komoly zenei tra-
díciókkal rendelkezik, erre a palet-
tára került fel 2014-ben új színként 
a háromnapos nemzetközi zenei 
fesztivál és annak őszi-tavaszi 
különkiadása. Az Alba Regia Feszt 
idén tovább folytatja a megkezdett 
hagyományt.
A Zichy liget nagyszínpadán az 
alabamai (USA) világsztár Eric Es-
six’s Move Trio koncertjét hallhat-
juk, de itt lépnek fel a hazai zenei 
élet olyan előadói is, mint a Pri-
bojszki Mátyás Band és a Hot Jazz 
Band. Az Alba Regia Feszt idén 
is kínál zenei különlegességet: a 
francia Electro Deluxe augusztus 
3-án a Vodafone Sportcentrumban 
varázsolja el egyedülálló soul-funk 
hangzásvilágával a nagyérdeműt. 
A Szent István Király Múzeum 
hangulatos kertjében pedig töb-
bek között a Pozsár Trio, a Loop 
Doctors, a Balázs Elemér Group 

Világhírű dzsesszzenészek az Alba Regia Feszten
Az elektro-dzsessz világhírű úttörője, az 
Electro Deluxe is fellép idén az idei Alba 
Regia Feszten. A francia csapat augusz-
tus 3-án a Vodafone Sportcentrumban 
varázsolja el a nagyérdeműt.
Székesfehérvár ismét a zenei élet köz-
pontja lesz augusztus 3. és 5. között. Há-
rom napon keresztül, három helyszínen a 
világsztár Electro Deluxe mellett még az 
alabamai Eric Essix’s Move Trio és a hazai 
zenei élet legjobbjai, a Hot Jazz Band, a 
Pribojszki Mátyás Band, a Balázs Elemér 
Group valamint a dzsessz, a soul, a funk 
nagyjai pezsdítik fel a királyok városát.
Az Electro Deluxe mintegy húsz éve kon-
certezik világszerte, és sorra szerepelnek 
a legrangosabb dzsesszfesztiválokon. 
2001 óta az elektro-dzsessz úttörői, 
mára komplexebb muzsika jellemzi őket: 
zenéjük energikus egyvelege a dirty soul 
és funk-nak. Legutóbbi albumuk (Home) 
is a francia dzsesszlisták élére került, 
úgy is, hogy dalaikat angolul adják elő. 
A csapat kivételes zenei tehetségek 
gyűjtőhelye, akik fő inspirációjukat a 
Motown „tudomány” hirdetőitől a Funk 
Brothersből merítik. Legutóbbi lemezük 
stúdiófelvételein a Universal & Motown 
kiadó zenészei, többek között Ben Oncle 
Soul és C2C is közreműködtek. Augusztus 
3-án a dzsesszzene szerelmesei a 
Vodafone Sportcentrumban élvezhetik 
az Electro Deluxe egyedülálló hangzás-
világát!
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Pápai székhelyű mezőgazdasági gépeket forgalmazó 
vállalkozás mezőgazdasági gépszerelő munkatársat 
keres országos szervizelési és garanciális munkákra.

Elvárások:
• megfelelő szakmai végzettség
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat és tapasztalat
• „B” kategóriás jogosítvány
• alap szintű számítástechnikai ismeret
• határozott, magabiztos fellépés

Amit kínálunk:
• szolgálati gépjármű
• mobiltelefon
• laptop
• a munkavégzéshez szükséges stabil technikai háttér
• jó megélhetést biztosító alapfizetés és teljesítményarányos jutalék.
• szakmai fejlődés lehetősége.

Tel: +36/89/510-187 • E-mail: hr@keszenlet.hu

Amikor az ízlés jómóddal párosul
LászLó-takács krisztina

A Fekete Sas Patikamúzeumban augusztus 
9-ig látható az „Egy színes otthon” című 
kamarakiállítás, amely az idén százötven 
éve született Csók István festőművész 
otthonaiba enged betekintést. 

Az archív fotók segítségével fel-
idézett műteremlakások gazdag 
belső dekorációjukkal vallanak 
lakójuk ízléséről, sőt mi több, 
arról a jómódról is, melyben az 
ünnepelt festő itthon élhetett. 
Csók István és felesége, Nagy 
Júlia kislányukkal 1910-ben 
költöztek vissza Párizsból Buda-
pestre, ahol a következő évtize-

és a Borbély Műhely koncertjeit 
élvezhetjük majd.
A nagy történelmi és kulturális 
múlttal rendelkező város 1967-től 
csaknem húsz éven át otthont 
adott az Alba Regia Jazz Fesztivál-
nak. A fesztivál két főszervezője, 
Mits Gergő előadóművész, a Kodo-
lányi János Főiskola Művészeti 
Tanszékének vezetője, többek 
között a United zenekar basszusgi-
tárosa és Vörös Tamás előadómű-

vész, a Hang-Szín-Tér Művészeti 
Szakközépiskola művészeti 
igazgatója. Céljuk egy hosszú távú 
zenei projekt kialakítása, nemcsak 
a nyári fesztivál keretein belül, 
hanem egész évre kiterjesztve. A 
tavalyi évben nagy sikerű Biréli 
Lagrene-, Dirty Loops-, és Richard 
Bona-koncert után idén újabb ze-
nei nagyágyúkkal, Dominique Di 
Piazzával illetve Kim Plainfielddel 
folytatták a sort.

dek alatt több műteremlakásban 
is otthonra leltek. Kezdetben a 
Népszínház utca 17-ben, majd a 
Városliget közelében, a Damja-
nich utca 52. szám alatt béreltek 
lakást. 1917 augusztusától 1921-
ig egykori reáliskolája mellett, a 
Vár oldalában ma is álló Hunfal-
vy-házban laktak. Rózsakertje 
és műtermének Dunára néző 
panorámája számos képének 
vált ihletőjévé. A húszas és 
harmincas években Epreskerti 
műtermében talált otthonra. 
Csók 1938-ban, felesége halá-
lát követően immár egyedül 
költözött át a Margit-híd pesti 
hídfőjénél lévő műtermébe.
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 1. rész

Székesfehérvár szabad királyi város látképe August Frey akvarelljén, 1820-ból (Szent István Király Múzeum)

lukács lászló

Közép-Európa jelentősebb városaiban a középkortól 
egészen a XX. század közepéig gyakran találkozunk 
német eredetű polgársággal, német városrésszel vagy 
német utcával, s az ott lakók lelki gondozásának helyet 
biztosító német templommal.

Tudjuk, hogy a középkori Székesfehér-
vár lakossága magyarokból, vallonokból 
és németekből állt, tehát német utcának, 
német templomnak itt is lennie kellett. 
A Németek utcája (Vicus Teutonicalis) a 
Belvárosban a mai Kossuth utca volt. Két 
német útleírás szerzője egybehangzóan 
állítja, hogy a székesfehérvári német 
templom a magyar királyok koronázó 
templomával, a Nagyboldogasszony-ba-
zilikával azonos. Martinus Zeiler Lipcsé-
ben 1664-ben kiadott A magyar királyság 
és a hozzá tartozó tartományok, városok, 
legjelesebb helyek új leírása című 
könyvében Székesfehérvárról ezt írta: 
„A korábbi időkben itt koronázták, és 
általában itt is temették el a királyokat. 
Így azután állítólag egész Magyarorszá-
gon nem volt olyan pompás templom, 
mint itt... A koronázás és a temetkezés a 
Miasszonyunk, másnéven német temp-
lomban történt.”
Ugyanezt állítja Georg Krekwitz erdélyi 
szász szerző Az egész Magyar Királyság 
leírása (Totius Regni Hungariae Descrip-
tio) című német nyelven 1685-ben 
Nürnbergben és Frankfurtban megjelent 
könyvében, ahol a Miasszonyunk-temp-
lomot (Unsere Frauen Kirche) a német 
templommal (Deutsche Kirche) azono-
sítja. Mindkét útleírás a török alóli fel-
szabadulást (1688) közvetlenül megelőző 
időszakban jelent meg, amikor Szé-
kesfehérváron nem élhettek németek. 
Az 1543 óta török uralom alatt élő régi 
koronázóvárosban a magyarok mellett 
törökök és délszlávok (rácok) laktak, 
akik több generáción keresztül megőriz-
ték és továbbadták azt a hagyományt, 
hogy a török megszállás előtt a királyi 
templom egyúttal a székesfehérvári né-
metek istentiszteleti céljaira is szolgált. 
Megemlítem, hogy a budai Nagyboldog- 
asszony-templom (Mátyás-templom, 
Koronázó főtemplom) a XIV. század 
második felétől a Pestről áttelepített né-
metek temploma volt, körülötte a néme-
tek temetőjével. Pozsonyban Habsburg 
királyainak koronázásának helyszíne, a 
Szent Márton-székesegyház a pozsonyi 
németek istentiszteleti helyéül szolgált.
Székesfehérvár nevének első magyar 
nyelvű említését az 1055-ben I. András 
király által kiadott tihanyi alapítólevél-
ben találjuk meg. A latin nyelvű oklevél 
fölsorolta azokat a birtokokat, amelyeket 
a király a frissen alapított tihanyi bencés 
templomnak és kolostornak adományo-
zott. Közölte az egyes birtokrészek hatá-

rait, így került a latin szövegbe számos 
földrajzi név és szó. Köztük a magyar 
nyelv és az uráli nyelvcsalád finnugor 
ágának eredeti kéziratban fennmaradt 
legrégibb szórványemléke, az első 
írásban megőrzött mondattöredékünk, 
egymás mellett hat régi magyar szó: 
FEHERUUARU REA MENEH HODU 
UTU REA – a Fehérvárra menő hadiútig. 
Ugyanis a tihanyi benedekrendiek egyik 
birtokrésze Tolna megyében volt, a 
Fehérvárra vezető hadiút mellett.

A középkor évszázadaiban latinul Alba 
Regalisnak, Alba Regiának jelölték a 
királyi koronázóváros nevét, amit a 
törökök Isztolni Belgrádja és a német 
Stuhlweißenburg elnevezés váltott fel. 
Mindhárom idegen nyelvű megjelölés a 
tihanyi alapítólevélben megjelenő első 
magyar nyelvű alak tükörfordítása. Az 
Alba Regia névvel ma is gyakran találko-
zunk Székesfehérváron: volt Alba Regia 
Szálló, Alba Regia Napok, Alba Regia 
Dzsesszfesztivál, Alba Regia Építő Vállal-
kozó Részvénytársaság, van Alba Regia 
Atlétikai Klub, Alba Regia Táncegyüttes, 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Óbu-
dai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar. 
Az Alba Regia címet viseli a Szent István 
Király Múzeum 1960 óta megjelenő 
tudományos évkönyve. Ezt a címet adták 
annak az 1961-ben készült filmnek is, 
melynek cselekménye Székesfehérvár 
1944-45-ös háborús tragédiájának utolsó 
napjaiban játszódik.
Stuhlweißenburg formája is napjainkig 
él a német nyelvterületen: a magyar meg-
jelölés után zárójelben ott találjuk a né-
met, osztrák térképeken, lexikonokban, 
telefonkönyvekben. Székesfehérvár szlo-
vákul Stolný Belehrad, horvát és szerb 
nyelven pedig Stolni Beograd. A város 
török idők előtti történelmi nagyságát, 
szerepét jelzi, hogy a szomszédos szláv 
népek is saját nyelvükön emlegették.
Gyulai Pál Vörösmarty-életrajza szerint 

a költő 1827-ben elhatározta, hogy 
Fehérváron telepedik le, ügyvédkedni 
fog. Elhatározását mégis megváltoztatta, 
mivel Pesten a Tudományos Gyűjtemény 
szerkesztésével bízták meg. Pesten 
maradását öccse, Vörösmarty János 
1863-ban Gyulai Pálnak írt levelében 
így magyarázta: „Hogy Mihály bátyám 
1827 Fehérvárott akart volna lakni, nem 
tapasztaltam, sőt ellenkezőleg… Fehér-
váron nem lehetett meg tartani − mert 
akkor kissé németes város volt.” Ez nyil-

vánvalóan utólagos, hibás magyarázat, 
hiszen ebben a korban Pest is „németes” 
város, ahogy azt éppen Vörösmarty 
nyomán Jókai Mór leírta: „Még csak 
ötven év előtt is, mint ezt Vörösmarty 
beszélte nekem, úgy megbámulták azt, a 
ki az utczán magyarul próbált beszélni, 
s tértek ki előle, mint az ittas ember elől, 
a ki énekel; úgy hogy Vörösmarty és ifjú 
társai, ha szabadon ki akarták magukat 
beszélgetni szülötte földük nyelvén, a 
városon kívül (!) mentek, a Wurm-udvar 
helyén volt egy nagy posvány, annak 
a partjain sétálgatva, engedtek szabad 
folyást keserveiknek.”
A Vörösmarty testvérek jól ismerhették 
Székesfehérvár nemzetiségi viszonyait, 
mivel az 1810-es években mindketten az 
itteni gimnáziumban tanultak. Édes-
apjuk, a nyéki ispán, magyar nemes a 
német nyelv tanulására buzdította fiait. 
Mindig olyan helyre adta őket szállásra, 
ahol a család németül beszélt. Zámoly 
utcai házukban is 1815-től német ember, 
Elbert Ádám volt a lakójuk.
A mai magyar irodalom egyik jelentős 
személyisége, nemzeti történelmünk 
nagy megrázkódtatásait, a belőlük 
fakadó gondokat esszéiben gyakran bon-
colgató Csoóri Sándor a Székesfehérvár 
melletti Zámolyon született. Csoóri soha 
nem élt, nem is tanult Székesfehérváron. 
Pápai diákévek után Budapestre került. 
Ennek ellenére a régi Székesfehérvárt 

gyermekkorából jól ismeri. Találóan 
jellemezte a várost A félig bevallott élet 
című könyvében: „Székesfehérvár ott 
csillámlott ugyan egy kőhajításnyira, 
hiszen csak tizenhárom kilométer a 
távolság, de mintha mégis egy másik 
földrészen terpeszkedett volna. A házai, 
a „palotái” egytől egyig osztrákos színű-
ek voltak: cudar sárgák. A templomai 
falából is kövér és redős ruhájú szentek 
léptek ki üdvözülten a napfénybe…”
Szarka Géza, a székesfehérvári Vörös-

marty Mihály irodalmi és művészeti 
társaság elnöke pontosan Csoóri Sándor 
születésének évében, 1930-ban így 
jellemezte a város iparos társadalmát: 
„A kisipar fejlődésére elhatározóan 
hatott az a körülmény, hogy Fehérvár 
a múltban országos hírű vásárok szín-
helye volt. Ezeken a vásárokon messze 
földről összesokasodott a földmívelő 
és állattartó nép. Ezért a kisiparnak 
főként a vásáros ágai virágoztak. A bőr 
elkészítésének külön kisipari ága volt 
(tobakosok) s a csizmadiák, asztalosok, 
magyarszabók, rézművesek, kötélverők, 
kosárfonók, kovácsok távoli vidékeket 
is elláttak készítményeikkel. Egy-egy 
teremtőbb kapacitású, szorgalmasabb 
iparos tekintélyes gyárrá tudta fejleszteni 
üzemét (Karl-szeszgyár, Kovács-bőrgyár, 
Krén-féle kályhagyár), és a középosztály 
felfrissítésében ez az iparos-osztály 
jelentős szerepet játszott és játszik ma is. 
Lelki habitusában meglehetősen konzer-
vatív és feltétlenül nemzeti érzelmű …”
A két idézett megállapítás mögött ellent-
mondást érezhetünk, amely az oszt-
rák-barokk külsejű város és a XX. szá-
zadra már feltétlenül nemzeti érzelmű 
iparos-polgár lakossága között feszül. 
Cikksorozatom további részeiben erre az 
ellentmondásra szeretnék rávilágítani a 
székesfehérvári iparos-polgárság XVIII−
XIX. századi etikai, nyelvi, kulturális 
problémáinak bemutatásával.

Lukács László néprajzkutató, aki német 
és magyar nyelven tartja előadásait, 
egy tizenkét részes sorozattal ismerteti 
Stuhlweißenburg, azaz Székesfehérvár 
történéseit. A szerző etnográfusként tör-
ténelmet is tanított az ELTÉ-n, a Müncheni 
Egyetemen, a Freiburgi Egyetemen, de 
néprajzi előadásokat tart ma is a Kodolányi 
János Főiskolán. Elsősorban Közép-Európa 
néprajzával foglalkozik valamint Fejér 
megye néprajzi szokásaival, ezen belül 
Székesfehérvárral is.
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Hexina jósnő
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Kos 3. 21. – 4. 20.

A családja köreiből egy személy érdekes ötlettel 
rukkolhat elő. Ne feledje, hogy jóindulat vezérli ezt a 
személyt. A hét elején postán érkezett hírek örvendez-
tetik meg. Jókedvének most semmi sem szab határt. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egy fiatal rokonával gondjai lehetnek. Világítsa meg 
előtte, mi a rossz és mi a jó. Sokat tanulhat Öntől, az 
Ön objektív szemlélete révén.  A hét közepe felé egy 
kicsit felpörögnek az események Ön körül. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Adottságait merészebben használja ki! Most egy 
személy Ön iránti érdeklődésére lesz figyelmes a hét 
második felében. Ne ugorjon bele egy elhamar-
kodott kapcsolatba! Előtte ellenőrizze, mérje fel a 
terepet, alaposan ismerje meg leendő partnerét! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Valaki, akivel eddig nem gondolta, hogy közeli kapcso-
lata alakulhat ki, most közeledni akar Önhöz. Legyen 
nyitott! Óvakodjon az esetleges előítéletektől, hiszen egy 
hosszú távú barátság van kibontakozóban, ami mindkét 
irányban jó előjeleket mutat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ha vásárolni megy, mindenképpen győződjön meg arról, 
hogy jó minőségű termék kerül a kosárba. Később kelle-
metlen visszamenni reklamálni. Vigyáznia kell értékeire, 
ugyanis könnyedén elhagyhat fontos dolgot vagy akár 
csalás áldozata is lehet, amennyiben nem vigyáz.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Most több időt fordítson önmagára, a szabadidejére 
koncentrálja a figyelmét, és szervezzen Önnek 
tetsző programokat családjával. A szerettei szűk 
körében felszabadulhat, hiszen itt nagy szeretet 
veszi körül. 

Kommunikációhoz és 
előadóművészethez kellett a 
legtöbb pont a Kodolányin

A Kodolányin a levelező tagozatos televíziós 
műsorkészítő szakon volt a legmagasabb, 
440 pontos ponthatár, de az előadóművé-
szeti szakra jelentkezőknek is 400 pontot 
kellett teljesítenie dzsesszbasszusgitár és 
dzsesszének szakon. Kommunikáció- és 
médiatudomány szakra 351 ponttal lehetett 
felvételt nyerni a székesfehérvári képzésre. 
Fehérváron az idén nem indított nemzetközi 
tanulmányok valamint gazdálkodási és 
menedzsment szakot a főiskola.

Fehérváron a mérnök 
informatikus alapszak a 
legnépszerűbb

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karán a duális képzési formában is indí-
tott nappali tagozatos mérnök infor-
matikus alapszak lett a legnépszerűbb a 
felvételizők körében. Az egyetem vállalati 
partnerei összesen húsz hallgatót fogad-
nak szeptembertől az ötvennégy felvételt 
nyert ifjú egyetemi polgár közül.
A rendeleti minimum ebben az évben 280 
pont, ehhez képest a mérnök informatikus 
alapszakra felvettek átlagpontszáma 
322,84. A felvettek legmagasabb átlag-
pontszáma 391, ami a villamosmérnök 
alapszak levelező képzésére bejutottak 
középiskolai eredményeit dicséri.
Akinek nem sikerült bejutnia a megjelölt 
felsőoktatási intézménybe, annak sem 
kell csüggednie, mivel a pótfelvételi egy 
újabb lehetőséget biztosít, hogy közelebb 
kerüljenek céljaikhoz. Az alapszakok közül 
még jelentkezni lehet az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Karára a műszaki 
menedzser és a villamosmérnök, a mes-
terképzések közül pedig a mechatronikai 
mérnök valamint a birtokrendező mérnök 
képzésekre.

Legnépszerűbb a gazdálkodási szak, jönnek fel az óvodapedagógusok
lászló-takács krisztina, bácskai gergely, gáspár péter

Az idén százötezer fiatal jelentkezett a felsőoktatási 
intézmények szeptemberben induló képzéseire. Ez 
a tavalyihoz képest ezerrel kevesebb jelentkezőt 
jelent. Első helyen alapképzésre több mint 68 ezren, 
osztatlan képzésre tízezernél többen, mesterképzés-
re több mint 21 ezren, felsőoktatási szakképzésre 
pedig mintegy ötezren jelentkeztek. 

A legnépszerűbb alapképzés a gaz-
dálkodási és menedzsment szak lett, 
ahova majdnem hétezren jelentkeztek, 
a legkevesebben pedig a mezőgazda-
sági szakoktató szakra, ami csak a 
Szent István Egyetemen indul. Második 
helyre az óvodapedagógus képzés jött 
fel, harmadik a gépészmérnöki szak. 
Ezeket követi a mérnök informatikus és 
a jogász szak. Emelkedett az osztatlan 
tanárképzésre jelentkezők száma is az 
elmúlt évekhez képest: idén 3963-an 
adtak be kérelmet.
A legkedveltebb intézmény ebben 
az évben is az ELTE volt – ide több 
mint 22 ezren jelentkeztek – a má-

Felvételi 2015

Érettségi utáni szakmai képzés költségtérítéses formában
         Cukrász
         Pincér
                      Szakács 

Érdeklődni: 22/312-318
www.gardonyiszki.hu • www.gardonyiszakiskola.hu
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Nappali tagozaton 1995.01.01. után születettek részére  

• KERESKEDŐ 
• IDEGENVEZETŐ (ösztöndíj lehetőséggel) 

• VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ ügyintéző 
• FITNESS-WELLNESS instruktor

• SPORTEDZŐ (kézilabda és úszás) 
Regisztrálj időben!

Online jelentkezés: www.peter-rozsa.hu
Péter Rózsa SZKI Székesfehérvár, Várkörút 9. 
Tel.: 22/348-095, 348-103 • E-mail: peterrozsa@albastart.hu
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Jelentkezzen augusztusban induló
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)

• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

valamint szeptemberben induló:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)  

OKJ-s tanfolyamainkra!

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

www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:
• Targoncavezető /A009

• Emelőgépkezelő /A011

• Földmunkagép kezelő /A010

• Hulladékgyűjtő és –szállító /A001

• Munkavédelmi technikus /A003

• Tűzvédelmi előadó /A004 
• Emelőgép-ügyintéző /A016

• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007

• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008

sodik helyen, csaknem tizenötezer 
felvételizővel a Szegedi Tudomány-
egyetem végzett.

Emelkedtek a ponthatárok

A közzétett adatok alapján az államilag 
támogatott képzésben a legmagasabb 
pontszám (minimum 465) az alkalma-
zott közgazdaságtan szakra, a gazda-
ságelemzési képzésre és a nemzetközi 
tanulmányok szakra való bejutáshoz 
kellett. Az államilag finanszírozott 

jogászképzésre és nemzetközi gazdál-
kodás szakra 460 ponttal, pénzügy és 
számvitelre 458-cal, kommunikáció és 
médiatudomány, illetve gazdálkodás 
és menedzsment szakra 455 ponttal 
lehetett bejutni. Az orvosképzésre 
való bekerüléshez a Semmelweis 
Egyetemen 435 pontnál, Szegeden 413 
pontnál, Debrecenben 409-nél, Pécsett 
pedig 403-nál húzták meg a határt. Az 
állami ösztöndíjas általános orvos szak 
központilag meghatározott minimum 
ponthatára 380 volt. Más szakokon 
is felfelé módosították az eredeti 460 
pontos központi ponthatárokat az 
intézmények. A jogászképzésre való 
bejutáshoz Pécsett 472, a Széchenyi 
István Egyetemen 464, Miskolcon pedig 
462 pontot kellett legalább teljesíteniük 
a felvételizőknek.

Májusban még az érettségin izgultak, szep-
tembertől új távlatok nyílnak számukra
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A hét könnyedén egy kis bosszúsággal indulhat egy 
okoskodó szomszédja miatt. Semmi kétség, hogy 
ehhez a személyhez tömérdek türelem szükséges. 
Jobban teszi, ha nem áll le vele egy szóra sem a 
köszönésen kívül. 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Szenteljen több időt mostanság Önmagára, merüljön 
el mélyen a gondolataiba. Hagyja, hogy előtörjenek 
a belső energiái. A jövőjét is gondolja át. A belülről 
felfakadó erők kíséretében képzelje el Önmagát egy év 
múlva, öt év múlva, tíz év múlva. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hét során megúszhat kapitális hibákat az éleslátá-
sával, a rögtönzött problémamegoldó készségével és a 
higgadtságával. Az is lehet, hogy sokáig emészti ma-
gát majd a történteken. A barátai közül egy nagyon 
féltékeny Önre. Legyen hát óvatos a bizalommal. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Vigyázzon ingóságaira, mert fontos értékkel 
kapcsolatban a csalás aurája érezhető Ön körül a 
hét elején. Nemcsak eszmei értéke van a dolognak, 
hanem sok pénzbe kerül. Legyen hát óvatos ezekben 
a napokban!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ne hagyja, hogy az üzleti életben bármi személyes 
dolog is befolyásolja vagy esetleg korlátozza.  Ha 
munkája során önimádó, önző ügyféllel hozza 
össze a sors, óvakodjon a véleménye kinyilvání-
tásától! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanság a levertség lesz úrrá Önön. Ez ellen tenni 
kellene valamit. A hét végén a családé, a párkapcso-
latáé a főszerep. Most gyengédségre vágyik. Semmi 
mást ne tervezzen a hétvégére. Legyenek kettesben 
szerelmével. 

Mivel fizethetünk idén a 
FEZEN-en?

Készpénzzel. Bankkártyás fizetésre csak 
a négy nagyobb büfében van lehetősége 
a fesztiválozóknak, a legközelebbi bank- 
automata a vasútállomáson található. 

Forgalomkorlátozásokra kell számítani!
A szervezők azt kérik, hogy az autóval érkezők ne a fesztivál területe mellett talál-
ható kis utcákban parkoljanak, autóikat inkább a pár percre található Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktatókórház ingyenes és nyilvános parkolójában hagyják. A 
FEZEN ideje alatt őrzött fizetős parkoló üzemel a Takarodó úton, ám tilos a parko-
lás és a behajtás a kemping előtti útzártól. Aki inkább busszal szeretne eljutni a 
fesztiválra, megteheti: a 12Y az Új Váralja soron, a Cerbonánál áll meg. A 13-as busz 
a Mártírok útján, a felüljáró közelében teszi le az utasokat. 

LeffeLHoLcz marietta

Tizenkilencedik alkalommal szórakozhatnak önfeled-
ten a székesfehérváriak és a más városból érkezők a 
Fehérvári Zenei Napok keretein belül. Július 29-től 
augusztus elsejéig dübörög a fesztivál a MÁV-pályán.

Elég ütősre sikeredett a FEZEN prog-
ramja már az első napon. Július 29-én 
ritka zenei élményben lehet része a 
MÁV-pályán a kikapcsolódni vágyók-
nak, hiszen a legendás heavy metal 
zenekar, a Judas Priest nyitja a fesztivál 
négynapos programját. Július 30-án 
sem fognak unatkozni a fesztiválozók: 
Danko Jones, Ocho Macho, Mörk, 
Kiscsillag, Vad fruttik, Hiperkarma és 
Sabaton – csak egy-egy azok közül a 
koncertek közül, amire tombolhatnak 
a zenekedvelők. A rendezvény egyik 
különlegessége, hogy július 31-én, pén-
teken csak hazai előadók lépnek fel: a 
FEZEN nagyszínpadán Ákos, a Magna 
Cum Laude és a Hooligans is ott lesz, 
de Fehérváron ünnepli huszonöt éves 
fennállását a Sex Action is. A fesztivá-
lon fellép az idei Arany Dobverő díjas 
Pythagoras is.

Elstartolt a FEZEN

Horváth Benjámin: „Mi először járunk fesztiválon a barátnőmmel, ennek a rendezvénynek érde-
kelt a legtöbb fellépője, és ár-érték arányban is a FEZEN-t tartottuk a legjobbnak. Sátrazunk a 
kempingben. Bár a hidegre nem készültünk fel, de van nálunk pulóver.”

A fesztivál első napján lépett színpadra a Halott Pénz, a zenekar igen népszerű Magyarorszá-
gon. A tomboló tömeg nem hazudik: a  FEZEN-en is nagy sikert arattak.

Kilinkó Melanie: „Már nagyon vártuk a 
FEZEN-t, tavaly voltunk először itt fesztivá-
lozni. Egész héten itt leszünk, sátorozunk a 
kempingben.”

Turi Diána: „Arra nem számítottunk, hogy 
ilyen hideg lesz, de nem baj, kitartunk! 
Szóltunk a szüleinknek, hogy hozzanak kabá-
tokat, de nem megyünk haza! A Judas Priest 
koncertjére vagyok nagyon kíváncsi.”

Lőrincz Dávid, „Lölő”: „Nem vagyok rutinos 
FEZEN-re járó, de elég sok fesztiválon voltam 
már. Mind a négy nap itt leszünk. Igazából 
minden koncertre jó lenne bejutni. A rock, a 
punk és a metál áll hozzám a legközelebb, a 
HIM-re és Ákosra biztosan elmegyünk. Hogy 
mi a jó fesztivál titka? Hideg sör, szép lányok, 
kellemes sátorhely és jó zenekarok. 

A korábbi évekkel ellentétben idén 
négy teljes értékű napból áll a Fezen. 
Összességében egy színpaddal keve-
sebb lesz, de sátras helyett még egy 
szabadtéri színpadról gondoskodtak a 
szervezők. A programok már reggeltől 
elkezdődnek, lesz sportolási lehetőség, 
kocsmakvíz, moziszoba a Gépházban, 
de bemutatkozik több civil szervezet is. 
A korábbi évekhez hasonlóan a zajter-
heléssel leginkább érintett utcák lakói 
idén is kedvezményesen fesztiválozhat-
nak. Érdemes lesz a Fezen ideje alatt a 
KultúrKorzóra is kilátogatni, ugyanis 
a szervezők meglepetésvendégekkel a 
belvárosban is szeretnének fesztivál-
hangulatot teremteni.
Eddig is gyakori résztvevői voltak 
a FEZEN Fesztiválnak a sportolók, 
mint ahogy a fesztiválozók is gyakori 
résztvevői a sporteseményeknek – így 
nem volt kérdés, hogy érdemes idén is 
összekapcsolni ezt a két fontos terüle-
tet: a sportot és a kultúrát. A FEZEN 
esetében – igazi lokálpatrióta feszti-
válhoz méltóan – ez természetesen a 
fehérvári csapatok bevonását jelenti, 
így négy év után ismét megjelenik a 
Bajnokok Városa a FEZEN Fesztiválon. 
Négy élvonalbeli klub játékosaival 
találkozhatnak a fesztiválozók, megis-
merhetik őket a pályán kívül, lehetőség 

nyílik közös és egyéni beszélgetésekre, 
összemérhetik erejüket csocsóban, 
dartsban vagy hárompontos dobásban, 
és még nyerhetnek is a kilátogatók: 
csapatajándékokat, szezonbérletet. A 
harminc évvel ezelőtti UEFA-menete-
lés legendái mellett a jégkorongosok, a 
kézilabdás lányok és az Alba Fehérvár 
kosarasai érkeznek a MÁV-pályára. 
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Dübörög a Fezen – Közeleg az Alba Regia Feszt
Programok július 31-től augusztus 9-ig

scHéDa sziLvia

Fezen
Július 29-től augusztus 1-ig, MÁV-pálya
A FEZEN 2015-ben talán az eddigi 
legerősebb fellépősorral nyitja meg 
az augusztust, félelmetesen jó zenei 
alapokat pakolva a nyár utolsó hó-
napja alá. Bővebb információ: www.
fezen.hu 

Kaszap István Emléktúra
Július 31-től augusztus 1-ig
Ismét megrendezik a Kaszap István 
Emléktúrát a Vác-Penc-Keszeg-Nóg-
rádsáp-Galgaguta-Püspökhatvan-Gal-
gamácsa-Galgahévíz útvonalon, mint-
egy 70 km-es távon. Bárki részt vehet 
az emléktúrán 14 év felett, KRESZ 
szerinti „működőképes” kerékpár-
ral illetve láthatósági ruházattal. A 
jelentkezési lap letölthető a www.
szekesfehervar.hu oldalról.

Egy húron pendülnek 
18 óra Velencei-tavi Galéria, Agárd 
(Sigray u. 1.)
A Kelemen család hangversenye. 
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin – 
hegedűművészek
Kelemen Gáspár – hegedű, Kelemen 
Hanna – zongora.

Nyáresti Vigadalom
20 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Fellépnek: Buch Tibor, Göth Péter, Köl-
lő Babett, Mádi Piroska. Meglepetés-
vendég: Kalocsai Zsuzsa és a tánckar.

Augusztus 1. péntek
Azimutoló
11 óra Katonai Emlékpark, Pákozd
Tájékozódás a hadtörténelemben, a 
katonai ismeretekben és a túlélésben 
a III. Emlékparki Nyár keretében.

Augusztus 2. vasárnap
Négy mesterség alkotótábor
Augusztus 2-8. Mesterségek háza 
(Rác u.20)
A táborban résztvevők a hat nap alatt 
megismerkedhetnek négy népi kéz-
műves szakmával, alapfogásokkal, 
de a meglévő szaktudás bővítésére is 
van lehetőség. A táborba jelentkezők 
a következő szakmák közül választ-
hatnak: fazekas, nemezkészítő, bőr-
műves, csuhéfonás-gyékényszék-ké-
szítő. Egyéb esti programok: népi 
ételek készítése, néprajzi előadás, 
táncház.

A Barátság Mozi műsora

Gyereksarok

Sportnaptár

Ted 2
Július 31. 20 óra, augusztus 1. 
20 óra, augusztus 4. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
vígjáték, 114 perc.

A Bélier család
Július 31. 18 óra
Magyarul beszélő francia-belga 
vígjáték, 106 perc.

Saul fia
Augusztus 1. 18 óra, augusztus 
6. 20 óra, augusztus 17. 20 óra
Magyar filmdráma, 107 perc.

Liza, a rókatündér
Augusztus 6. 18 óra
Magyar romantikus vígjáték, 98 
perc.

Egyéves születésnapi ünnepség a 
Koronás Parkban
10 óra Koronás Park 
Egyéves születésnapját ünnepli 
a Koronás Park. A Királyok Vá-
rosának kultúráját és történel-
mét idéző játékok 10-18 óráig 
várják a kicsiket és a kortalan 
felnőtteket.
További információk a www.
koronaspark.hu weboldalon 
találhatók.

Bence-hegyi Rock ’n’ Roll Futás 
Velence, Bence-hegyi kilátó par-
kolója. Rajt: augusztus 1. 10 óra
Távonként és nemenként az 
1-3. helyezett a Hegedűs Csalá-
di Borászat ajándékait kapják. 

Videoton–Ferencváros
Augusztus 8. 20:30, Sóstói 
Stadion
OTP Bank Liga NB I. 4. forduló.

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

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

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

Molycsapdák fogási adatai 2015. 07. 27-én:
Barackmoly: 9 db
Szilvamoly: 64 db 
Keleti gyümölcsmoly: 53 db
Almamoly: 27 db

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

Velencei tóúszás és túratriatlon

Augusztus 1-jén a gárdonyi Sport 
Beach-en immár hatodszorra rendezik 
meg a velencei tóúszást és túratriat-
lont. A tavalyi esemény napsütéses, 
harminc fok feletti kánikulában 
zajlott, ezerötszáznál is több nevező 
rajtolt el a huszonhat fokos vízben. 
Egy változás idén biztosan lesz: 
lehetőséget adnak hatezer méter 
leúszására is, amit két háromezer 
méteres körrel lehet teljesíteni. Az 
esemény túratriatlonnal is páro-
sul: az úszáshoz 28,7 kilométernyi 
kerékpározás és egy 6,8 kilométeres 
kirándulás is társul.

Indul a 120. atlétika bajnokság

Magyarország legrangosabb atléti-
kai versenyét, a felnőtt szabadtéri 
Országos Bajnokságot 2007 és 2014 
után ismét az Alba Regia Atlétikai 
Klub rendezi meg augusztus 7. és 
9. között. A 120. Atlétikai Magyar 
Bajnokság helyszíne a Bregyó közi 
Regionális Atlétikai Központ. 

Fergeteges koncertek a 
Popstrandon

Idén is a megszokott minőségi koncer-
tekkel várja az élő zene szerelmeseit az 
Agárdi Popstrand. Immár 39. évadját 
ünnepli az emberi léptékű élményszín-
pad Agárdon.
Augusztusban fellépnek:
1-jén: Irigy Hónaljmirigy, Radics Gigi
8-án: Demjén Ferenc, Piramis
15-én: Hooligans, Vastag Tamás
19-én: Tankcsapda
21-én: Mobilmánia, Lord, Ismerős 
Arcok
22-én: Magna Cum Laude, Király Viktor

Folytatódik a Harmonia Al-
bensis koncertsorozat

Tizenharmadik alkalommal rendezik 
meg a Harmonia Albensist Székes-
fehérváron. Legközelebb a székes-
fehérvári születésű operaénekesnő, 
Boross Csilla koncertezik a Szent 
Sebestyén-templomban, augusz-
tus 6-án. A „Pietà Signore” című 
esten közreműködik az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar, a Primavera 
Kórus és az Alba Regia Vegyes-
kar, vezényel Medveczky Ádám 
Liszt- és Kossuth-díjas karmester. 
A „Királyok és királynék” című 
esten, augusztus 13-án a veszp-
rémi Mendelssohn Kamarazenekar 
hangversenye várja a közönséget 
a Ciszterci templomban. A zenekar 
művészeti vezetője Kováts Péter 
hegedűművész, aki szólistaként 
is közreműködik. Elhangzik Holst 
„Szent Pál-szvit” című műve, Anton 
Sztyepanovics Arenszkij „Változa-
tok egy Csajkovszkij-témára” című 
darabja, végül Felix Mendelssohn 
d-moll hegedűversenyét hallhatja 
a közönség.

Nyáresti szabadtéri koncertek 
a belvárosban

Folytatódik a tavaly elindított 
Fehérvári KultúrKorzó koncertsorozata. 
Augusztus 8-ig péntek-szombat es-
ténként három helyszínen – a Városház 
téren, a Ciszterci templom előtt és a Fő 
utca végi pódiumnál – „korzózhatunk” 
népszerű előadók, helyi formációk, 
iskolai együttesek különleges, a 
megszokottól eltérő hangzásvilágú 
koncertjeit élvezve. Augusztus 1-jén 
17 órától Fezen-meglepetéssel várják 
a Városház téren és a Török kútnál 
a járókelőket, majd 19 órától a VIII. 
Bodajki Dzsessztábor zárókoncertje 
lesz hallható, melyben közreműködnek 
a tábor növendékei és tanárai. Au-
gusztus 7-én 19 órától Mike Krisztián 
és Marjai László a Ciszterci templom 
előtt, 20 órakor a Városház téren Sho-
deinde Dorka és Csóka Péter, 21 órakor 
pedig a Hámori János Trió koncertezik 
a Hotel Magyar Király előtti téren. 
Augusztus 8-án 19 órától a Ciszterci 
templom előtt a Shortstory zenekar 
koncertje lesz hallható, majd 20 órától 
a Városház téren Kovács-Farkas Dávid 
és Szabacsi Nándor zenél az érdeklő-
dőknek. A KultúrKorzó idei záróprog-
ramjaként 21 órától a Rock Balladák 
várja a Városház téren sétálókat Szabó 
Kálmán előadásában. 

Szentmise a Donát-kápolna búcsúján
18 óra Donát-kápolna
Spányi Antal megyés püspök tart 
szentmisét. A rendszerváltást 
követően újjáépítették a második 
világháborúban megsemmisült épü-
letet, és felelevenítették az augusz-
tus eleji Donát-búcsúk évszázados 
hagyományát. Ennek a hagyomány-
nak megfelelően a megyés püspök 
a búcsúi szentmisén imádkozik a 
szőlőskertek és szőlősgazdák védő-
szentjéhez, kérve közbenjárását a bő 
és jó termésért.

Augusztus 6. csütörtök
Bepillantás az órák rejtelmeibe
15 óra Kossuth-udvar, Órajáték
Ismét kinyit az Óramúzeum. Az 
érdeklődőknek Kovács Jenő órásmes-
ter mutatja be értékes gyűjteményét. 
Tárlatvezetések óránként, az első 15 
órakor, az utolsó 17 órakor indul.   

Augusztus 7. péntek
Ejtőernyősök XXIII. sárpentelei 
találkozója
10 óra Ikarusz gyár, börgöndi repü-
lőtér
A Veterán Repülők és Ejtőernyősök 
Fejér Megyei Egyesülete által szer-
vezett program megemlékezéssel és 
koszorúzással kezdődik, majd a bör-
göndi repülőtéren ejtőernyős-bemu-
tatóval folytatódik, ahova a megemlé-
kezők konvojban vonulnak át. 

Mozdulj velünk szermentesen!
15 óra Sziget utcai park
A Tranzit Szolgálat sportos délutánra 
invitál mindenkit. Kettlebell-be-
mutató és -edzés, közös zumbázás, 
arcfestés, lufihajtogatás, tollasozás, 
sketchball, totó várja az érdeklődő-
ket.

Imágó/Ráció 
17 óra Szent István Művelődési Ház, 
Szent Korona Galéria
Két fiatal alkotó, Szabó Noémi 
és Szabó Melinda festményeinek 
gyűjteményes tárlata, amit Bakonyi 
István József Attila-díjas író, iroda-
lomtörténész ajánl az érdeklődők 
figyelmébe. A zene rajongói számára 
a fehérvári körökben szintén ismert 
Zombori zenekar két tagja, Máhr 
Dani és Jeszenszky Marci készülnek 
improvizációkkal. Megtekinthető: 
szeptember 7-ig.

Augusztus 8. szombat
Vízi csata
11 óra Palotaváros
A vízi csatán a részvétel ingyenes, 
de csak vízipisztollyal lehet játszani. 
Vödör, flakon nem megengedett. 

Gyülekező 10.30-kor.



Raab Karcher építőanyag kereskedés

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
Tel.: +36 20/ 620-0195

www.raabkarcher.hu | www.rkshop.hu

minden  nagykorú 
fehérvári!

városkártyát kap
I n g y e n e S

MaGaZIN
Fehérvár a fehérváriaké(rt)! • Az ŐsFehérvár program információs lapja

VII. évfolyam 1. szám, 2015. július-szeptember

A fehérváriakért!

Székesfehérvár – Tele élettel!
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Kedvezmények: www.osfehervar.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata jóvoltából valamennyi nagykorú székes-
fehérvári polgár névre szóló levélben, lakására 
kézbesítve kapja meg az új, 2016. december 31-ig 
érvényes városkártyát, augusztus folyamán.
A városkártya felmutatásával, miként már meg-
szokhattuk, jelentős, akár 20-30% kedvezmény-
nyel vásárolhatunk az ŐsFehérvár Elfogadóhe-
lyeken.
A Városi Önkormányzat ezen felül számos, kizá-
rólag az állandó bejelentett lakcímmel rendelke-
ző fehérváriak számára elérhető kedvezményről 
döntött július 23-ai, rendkívüli közgyűlésén.
Részletek a 3. oldalon.
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ŐsFehérvár Magazin • Kiadja: Lénia 2 Kft. Példányszám: 50 ezer.
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Fő támogató: Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata

Médiatámogató: 
Fehérvár Médiacentrum

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

Természetesen nem feledkez-
tünk meg a városban dolgozó, 
tanuló, vásároló, Székesfe-
hérvárhoz ezer szállal kötődő, 
a környező településeken élők 
sokaságáról sem.
Számukra továbbra is elérhe-
tő lesz a városkártya, amely 
1600 Ft ellenében a város két 
pontján vásárolható meg: 
A belvárosban, a Fehérvári 
Ajándékboltban (Oskola u. 
2-4.) valamint az autóval köny-
nyebben megközelíthető Lénia 
2 Kft. irodájában (Pozsonyi út 
23., a Sparral átellenben.)

• A városkártyát a bejelentke-
zést követően minden nagykorú 
fehérvári lakos megkapja, rövid 
időn belül. Hasonlóképpen meg-
kapják a városkártyát a 18. évü-
ket betöltő fehérvári fiatalok is.
• A városkártyával, illetőleg az 
Elfogadóhelyekkel kapcsolatos 
panaszokat az ŐsFehérvár vá-

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének 2015. július 23-ai 
döntése alapján első lépés-
ként a fehérváriak 50%-os 
kedvezményt kapnak a Szent 
István Múzeum összes kiállí-
tóhelyén az állandó és idősza-
ki kiállítások belépődíjából. 
A Vörösmarty Mihály Könyv-
tárban jelképes összegben, 
100 forintban határozták meg 
az éves beiratkozási díjat a 
városkártyával, vagy érvé-
nyes diákigazolvánnyal ren-
delkezők számára, a peda-
gógusok és a közművelődési 
intézmények dolgozói pedig 
mentesülnek a beiratkozási 
díj megfizetése alól. 
Természetesen a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott 
díjmentes vagy kedvezmény-
re jogosító látogatás tovább-
ra is biztosított mindkét in-
tézményben!
A belépődíjas önkormányza-
ti rendezvények esetében is 
kedvezményben részesülnek 
a fehérváriak – ennek pontos 
mértékéről mindig esetileg 
döntenek majd a szervezők 
és erről a helyi közösséget 
tájékoztatják. 
Az Önkormányzat is szere-
pet vállal a kedvezményrend-

Önkormányzati  
városkártya kedvezmények

A nem Fehérváron élők számára 
is elérhető a városkártya

További, a városkártyával 
kapcsolatos információk

szer kiterjesztése érdeké-
ben együttműködő partne-
rek bevonásában, így a fenti 
kedvezmények köre a közel-
jövőben tovább bővül. A ter-
vek szerint ez érinti majd a 
Csitáry G. Emil Uszoda és a 
Hiemer-házban található Fe-
hérvári Ajándékbolt szolgál-
tatásait, valamint a Fehérvár 
Médiacentrum lakossági hir-
detéseinek tarifáit.
A csatlakozásra az önkor-
mányzati tulajdonban álló 
sportlétesítményeket hasz-
náló spotszervezeteket, 
klubokat is felkérték an-
nak érdekében, hogy a vá-
roskártyával a közeljövőben 
kedvezményesen legyenek 
látogathatóak a legnépsze-
rűbb, legtöbb nézőt vonzó 
mérkőzések és egyéb sport-
rendezvények. Hasonló meg-
kereséssel élt a város az ön-
kormányzati támogatásával 
működő Barátság mozi felé 
is, a belépőjegyekből bizto-
sított esetleges kedvezmény 
érdekében.

Fontos tudni, hogy az önkor-
mányzati kedvezmények ki-
zárólag a városkártyával és 
érvényes lakcímkártyával ve-
hetőek igénybe!

roskártya rendszert működtető 
Lénia 2 Kft. kezeli.
Elérhetőségek: 22-340-840, 
lenia@lenia2.hu
• Az elveszett városkártya in-
gyenes pótlására nincs lehető-
ség. Új kártyát a megadott két 
árusító helyen lehet vásárolni, 
1600 Ft ellenében.

Szeretné 
regiSztráltatni  
cégét, üzletét? 

Hívja  
munkatárSainkat! 

csabai Dia:  
06-20/276-1633

Hegedűs Ágota:  
06-20/457-3772 

Tóth Gabriella:  
06-70/394-2436

Itt és most azokhoz szólnánk 
elsősorban, akik eddig nem, 
vagy kevéssé ismerték az 
amúgy immár hat éve sikere-
sen működő ŐsFehérvár vá-
roskártyát. 
Az Ősfehérvár programot, 
benne a városkártyával, az-
zal a szándékkal hoztuk lét-
re, hogy elősegítsük a fehér-
vári emberek, vásárlók, és a 
fehérvári kereskedők, szol-
gáltatók egymásra találását. 
Legnagyobb örömünkre az 
elképzelés életképesnek bi-
zonyult: jelenleg is közel 200 
székesfehérvári, illetve a vá-
ros vonzáskörzetében talál-
ható Elfogadóhelyen kapunk 
jelentékeny, ráadásul direkt 
vásárlási kedvezményt az 
ŐsFehérvár városkártya fel-
mutatásával.
Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kez-
dettől rokonszenvvel kísér-
te ügyünket, mivel az Ön-
kormányzat is azon dolgo-
zik, hogy a városhoz tartozás 
kézzel fogható előnyeit minél 
szélesebb körben elérhető-
vé tegye.
Ebből az alapgondolatból ki-
indulva született meg a dön-
tés, hogy az Önkormányzat 
jóvoltából augusztus folya-
mán valamennyi nagykorú, 
székesfehérvári lakcímmel 
rendelkező városlakó laká-
sára kézbesítve kapja kéz-

kedves  
ÚJ VároSKárTyA  
TulAJdonoS!

hez a részükre ingyenessé 
vált, 2016. december 31-éig 
érvényes, új városkártyát. 
Számunkra is szinte hihetet-
len mennyiségű városkártya 
talál így gazdára: több mint 
81.000 fehérvári élhet ezen-
túl a kártya által nyújtott, 
kedvezményes vásárlás le-
hetőségével!
Az Önkormányzat július 23-ai 
közgyűlésén egy sor, augusz-
tus 1-jétől bevezetett, csak a 
városlakók számára elérhető 
városi kedvezmény bevezeté-
séről is döntött. A konkrétu-
mokról a szomszédos hasá-
bokon számolunk be.
Mi pedig, mint a városkártya 
programot működtető csapat 
tagjai, azt javasoljuk, hogy 
Önök kedves Olvasók, hasz-
nálják minél gyakrabban a 
városkártyát, vegyék sűrűn 
igénybe az Elfogadóhelyek 
által nyújtott, kedvezményes 
szolgáltatásokat, vásárlási 
lehetőségeket. Mert minden 
fehérvárinak előnyös az, ha 
a helyben megkeresett jöve-
delmek minél nagyobb há-
nyada helyben is hasznosul, 
ezzel is elősegítve szeretett 
városunk fejlődését, további 
gyarapodását.
A városkártyát működtető  
Lénia 2 Kft. csapata nevében,

Posch Ede
ügyvezető
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Ajtó, ablak..................................................................
Fehérvári Ajtó Kft.
Székesfehérvár, Hadiárva u. 2.
Telefon: 22/507 415
kedvezmény: A termékek árából 5% ked-
vezmény. A kedvezmény más akcióval nem 
összevonható. 
.................................................................
Akkumulátor
lásd: Csavar-akku
.......................................................... .......

Akvárium..................................................................
H2O Akváriumház
Agárd, Tópart utca 1. (a hajóállomásnál)
Telefon: 30/271-3292
kedvezmény: 10% kedvezmény a belépője-
gyek árából  
..................................................................

Állandó kiállítások 
Az 50%-os kedvezmény csak fehér-
vári lakosok számára, lakcím- és 
városkártyával vehető igénybe...................................................................
Budenz-Ház – Ybl Gyűjtemény
Székesfehérvár, Arany János u. 11.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.  
..................................................................
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Fekete Sas Patika Múzeum
Székesfehérvár, Fő utca 5.
Telefon:(22) 315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.

..................................................................
Gorsium Szabadtéri Múzeum
– Régészeti Park
Tác, Fő u. 6.
Telefon: 22/362-243
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................
Középkori Romkert – Nemzeti 
Emlékhely
Székesfehérvár, Koronázó tér
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................
Palotavárosi Skanzen
Székesfehérvár, Rác u. 11.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................
Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Telefon: 22/315 583 
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................
Szent István Király Múzeum
Rendház
8000 Székesfehérvár, Fő út 6.
Telefon: 22/315 583
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................
Tárgyalkotó Hagyományok –
Fejezetek Fejér Megye
Néprajzából
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Téglák a múltból kiállítás
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.

..................................................................
Új Magyar Képtár
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Vörösmarty Mihály  
Emlékmúzeum
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.
Telefon: 22/709-014
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................

Állateledel- és felszerelés
..................................................................
Állategészségügyi Centrum
Öreghegyen
Székesfehérvár, Kassai u. 38.
Telefon: 22/301-800, 30/691-6064
kedvezmény: 10% állatorvosi szolgálta-
tásra, állateledelre, állatgyógyszerre. 
...................................................................

Állatgyógyászat
...................................................................
Állategészségügyi Centrum
Öreghegyen
Székesfehérvár, Kassai u. 38.
Telefon: 22/301-800, 30/691-6064
kedvezmény: 10% állatorvosi szolgálta-
tásra, állateledelre, állatgyógyszerre. 
.................................................................

Arborétum
..................................................................
Pákozd-Sukorói Arborétum
Pákozd, Mészeg-hegy
Telefon: 22/510-500
kedvezmény: 5% a belépőjegyek árából.

Ablak-szőnyegtisztítás...............................................................
Server 21 Bt.
Székesfehérvár, Szömörce utca 12.
Telefon: 30/993-9522
kedvezmény: 20% a szolgáltatások árából.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% a szolgáltatá-
sok árából.
..................................................................
Ajándék, kézművesbolt..................................................................
A’la Carte Kézművesbolt
Székesfehérvár, Táncsics u. 5.
Telefon: 06-30/574-6662
kedvezmény: minden termékre 5%. (kész-
pénzes fizetés esetén).
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden termékre 
15% kedvezmény. (készpénzes fizetés 
esetén).
.................................................................
Fehérvári Ajándékbolt
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/537-603
kedvezmény: 10% kedvezmény a székes-
fehérvári emléktárgyak árából. 
................................................................. 
Papírgaléria
Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Telefon: 20/967-5237
kedvezmény: minden termék árából 5% 
kedvezmény.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: merített papír termé-
kek -10%.
.......................................................... .......
Ajándéktárgyak beszerzése..................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: 10% kedvezmény a megren-
delt termékek árából.
.......................................................... .......

Marcojan Kft. • 8000 Székesfehérvár, Királysor 2.
Telefon: 22/500-242, 06 30/936-13-78 
E-mail: info@marcojan.hu • www.marcojan.hu

Semmit sem kell 
itthon hagynia!
Tetőboxok, csomagtartók és kerékpártartók eladása és bérbeadása!

Izgalmas vállalkozásokkal  
bővültek az Elfogadóhelyek

Alföldi Tej Kft. Az Alföldi Tej Kft. Se-
regélyesi út 127. alatt található min-
taboltja is csatlakozott progra-
munkhoz. Saját márkákat, RISKA és 
MAGYAR tejtermékeket árusítanak, s 
a kártya felmutatásakor a végösszeg-
ből 5% kedvezményt adnak. Ha igazán 
olcsón akarsz tejtermékeket vásárol-
ni, érdemes kiautózni hozzájuk.

Aqua Tech Fehérvár Nyáron mi sem 
lehet aktuálisabb! Víz, víz víz…  és 
ami ezzel járhat. Öntözéstechnika, 
szivattyútechnika, uszodatechnika. 
Minden, ami ehhez a profilhoz kap-
csolódik, megtalálható a boltban, a 
Halász utca 39. szám alatt, és már a 
webáruházban is, a megrendelés pe-
dig nyomon követhető.

Cadeau Csokoládézó A csoki szó új-
raértelmezése. A bolt illata andalító. 
Kézműves bonbonok, táblás csokolá-
dék, kávé variációk és selymes, for-
ró csokoládé varázsol el. Nyáron kéz-
műves fagylalttal várnak mindenkit a 
belvárosban, a Hotel Magyar Király-
lyal szemben. Egyedi megrendelésre 
is van lehetőség; céges ajándéknak 
vagy esküvőkön is ideális megoldás 
lehet a finom csoki.

Club Aliga Eispro Beach Ez aztán 
tényleg az, amit nyáron nem lehet ki-
hagyni! A Fehérvárhoz legközelebb 
eső balatoni strand, 10 hektáron, cso-
dálatos ősparkos környezetben. Csa-
ládközpontú beach, rengeteg gyer-
mekprogrammal, játszótérrel.  A 2 
km hosszú partszakaszon vitorláski-
kötő, kertmozi, minigolf pálya is van. 

A strand területén szállásfoglalási 
lehetőség vár. A strandbelépők árá-
ból Ősfehérvár Városkártyával 15% 
kedvezmény jár!

Fehérvári Ajtó Kft. Ajtó-ablak kér-
désben náluk minden elérhető. Bel- 
és kültéri ajtók széles választéka, 
műanyag, Hi-sec acélajtók, Porta nyí-
lászárók. Többéves tapasztalat, refe-
renciák. Alapelv, hogy a megrende-
lést és a gyártást tökéletesen a vevő 
igényeihez szabják. Bármit szeretne, 
náluk nyitott ajtókat dönget: a Hadiár-
va utca 2. szám alatt. 

Hádész limo Limuzin bérlés halha-
tatlanoknak! Bármilyen alkalmat fe-
lejthetetlenné tesznek a megren-
delő kívánságai szerint. Gyönyörű 
kivitelű, 6, 12 és 16 személyes limu-
zinjaikkal az ország egész területén 
vállalnak kiszállást. ŐsFehérvár kár-
tyával 5% kedvezmény jár az autó- 
és limuzinbérlés árából. (www.
hadeszlimo.eu)

iNtim fehérnemű Bár legtöbbször 
nem látszik, de szeressük magunkat 
annyira, hogy kényelmes és esztéti-
kus darabokat hordunk a ruha alatt. 
Minőségi, bájos fehérneműk és für-
dőruhák minden korosztálynak és íz-
lésnek. Válogathat náluk bárki, bizto-
san elégedetten fog távozni a Rákóczi 
u. 4-ből.

Kerékpár palota Mit is mondjunk? 
Kerékpárok minden méretben, for-
mában, kategóriában a Sütő utca 
2-ben. Alkatrészek szintén – amit az 
országban máshol nem találsz, itt 

beszerzik. Hozzáértés, a kerékpárok 
szeretete, kiváló minőség és barátsá-
gos hangulat. Húsz éves szerelői ta-
pasztalat, ha esetleg bármi gondod 
lenne a bringával. Megnéznél egy iz-
galmas versenyt? Igazi „belehup-
panós” kanapé vár, és szakmai han-
gulat. Itt tényleg a kerékpár az első. 
Persze, az ügyfél után!

lubetech Kft.  A Széchenyi út 89. alatt 
található autós szaküzlet igazán gá-
lánsan osztogatja ŐsFehérvár ked-
vezményeit. Autóalkatrészre 35%, 
gyári alkatrészre 10%, kenőanyagok-
ra 20%,  akkumulátorokra 15%  ked-
vezmény vehető igénybe, amelyet 
Ősfehérvár napon még jócskán meg-
fejelnek. 

MoBEK Mozgásszervi problémák? A 
mozgás a válasz. A Mobilitás Egész-
ség Klub MOBEK a Távirda u. 2. III. 
emelet, A-Pont üzletházban várja 
vendégeit, gyógyulni vágyó betegeit. 
Az ortopéd szakrendelés első vizs-
gálati díjából 20% kedvezményt ad-
nak, míg a tízes bérlet (masszázs, 
torna) vásárlásakor 10 mágnes vagy 
bioptron kezelést kapsz ajándékba!

oTonet Halláscentrum A kórház kö-
zelében, a Seregélyesi út 17. szám 
alatt várja az érdeklődőket az OTOnet 
Halláscentrum, 10% kedvezményt kí-
nálva hallókészülék elemre, tisztító-
szerekre és rendszer kiegészítő esz-
közökre. ŐsFehérvár napon pedig 
ingyenes hallókészülék átvizsgálás-
ra is jogosultak a városkártyával ér-
kezők.

Peti masszázs Testi, lelki fájdalmak?  
Jól esne egy kis  ellazulás a hétköz-
napok szürkeségében? Regenerálód-
hatsz gyorsan és kellemesen, part-
nerünk jóvoltából. Nyugodt, családi 
házas környezet, masszázs után re-
laxációs, pihenési lehetőség. Teljes 

felfrissülés, akár egyedi, személyre 
szabott svédmasszázzsal, épp ahogy 
szereted. 70/776 7170.

Pizza Casa Ebédet a házhoz. Nem 
csak pizzát, hanem frissensültet, sa-
látát, desszerteket is a legnagyobb 
örömmel szállítanak Neked, ha ke-
resed őket! Folyamatosan megújuló 
kínálatukból a család apraja-nagyja 
jól lakhat. Neked csak a választásra 
legyen gondod, a többit a Pizza Casa 
rendezi. Hívd őket: 22/325 003.

raab Karcher Építőanyag áruház, a 
teljesség igényével. A Seregélyesi út 
94. alatt található hatalmas áruház 
és bemutatóterem az építkezés alfá-
ja és omegája a városban. Hatalmas 
választékkal, árukészlettel és maxi-
mális szakértelemmel várják az épít-
kezni, felújítani vágyókat, valamint 
mostantól 5% ŐsFehérvár kedvez-
ménnyel is. További szezonális akciók 
az osfehervar.hu oldalon és az áru-
házban. 

Tinta Bisztró Romantikus hangulatú 
bisztró a belvárosban, a Marosi Ar-
nold utcában. Reggeli, ebéd, uzson-
na? Ezeket mind remek hangulatban, 
barátias légkörben ejtheti meg az 
ember. A bolt egy része kis spájzként 
funkcionál: fűszer különlegességek, 
teák, tészták is vásárolhatók. 

Velox Kft. A szaküzlet a Kelemen 
Béla úton várja mindazokat, akik 
olyan járműveket szeretnének vásá-
rolni, amelyek megadják az önálló-
ságot a mindennapokban. A Velox az 
egészségesebb életmódra is buzdít-
ja a vásárlókat, azáltal, hogy elekt-
romos járműveik nem szennyezik a 
környezetet. Aktuális kedvezményük: 
10% kedvezmény a kerékpárok és al-
katrészek árából, a kerékpár javítás 
díjából pedig  30% kedvezmény jár.

ÚJ
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..................................................................
Új Magyar Képtár
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Vörösmarty Mihály  
Emlékmúzeum
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.
Telefon: 22/709-014
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
..................................................................

Állateledel- és felszerelés
..................................................................
Állategészségügyi Centrum
Öreghegyen
Székesfehérvár, Kassai u. 38.
Telefon: 22/301-800, 30/691-6064
kedvezmény: 10% állatorvosi szolgálta-
tásra, állateledelre, állatgyógyszerre. 
...................................................................

Állatgyógyászat
...................................................................
Állategészségügyi Centrum
Öreghegyen
Székesfehérvár, Kassai u. 38.
Telefon: 22/301-800, 30/691-6064
kedvezmény: 10% állatorvosi szolgálta-
tásra, állateledelre, állatgyógyszerre. 
.................................................................

Arborétum
..................................................................
Pákozd-Sukorói Arborétum
Pákozd, Mészeg-hegy
Telefon: 22/510-500
kedvezmény: 5% a belépőjegyek árából.

........................................................
Sepa Cipő
a Cipőmárkák Háza
Székesfehérvár, Ady E. u. 4.
Telefon: 06-20/449-5491
kedvezmény: nYári váSár, 20-50% 
kedvezménnyel. 
................................................................
TipTop Cipőáruház (Korona)
Székesfehérvár, Lakatos u. 6.
Telefon: 22/501-997
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden árucikkből 
10% kedvezmény.
................................................................

Cukrászda................................................................
Aranyalma Cukrászda
Székesfehérvár, Palotai út 4.
Telefon: 22/314-971
kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................ 
Csapatépítő tréning..................................................................
Csillagösvény Utazási Iroda
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/726-123
kedvezmény: 5% kedvezmény minden 
út árából. A kedvezmény érvényesítése 
kizárólag a jelentkezéskor lehetséges.
..................................................................

Csavar-akku..................................................................
Csavar-Akku Szaküzlet
Székesfehérvár, Berényi út 47.
Telefon: 22/379-999
kedvezmény: 5 e Ft feletti vásárlás esetén 
500 Ft értékű, 10 e Ft felett 1000 Ft értékű, 
20 e Ft felett 2000 Ft értékű ajándék.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10 e Ft feletti vásár-
lás esetén 5 Ft-ért vásárolhat 1 db 2790 
Ft értékű fém szerszámos koffert.
................................................................

Csavarbolt................................................................
Csavar és Gazdabolt
Székesfehérvár, Balatoni út 77.
Telefon: 22/336-564
www.somogyitrade.hu
kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................

Csempebolt................................................................
Csempebolt
Alba Kerámia 57 Kft.
Székesfehérvár, Mártírok útja 60.
Telefon: 22/314-118
kedvezmény: Minden burkoló és segéd-
anyagra 5% kedvezmény, készpénzes 
vásárlás esetén. 
................................................................

Csokoládézó................................................................
Cadeau Csokoládézó
Székesfehérvár, Mátyás Király Krt. 23.
Telefon: 30/597-6345
kedvezmény: 2500 Ft feletti vásárlás 
esetén egy gombóc fagyi (200 Ft) aján-
dékba. 
.................................................................

..................................................................

Bio- és ökobolt..................................................................
Édesvíz Ezoterikus & Biobolt
Székesfehérvár, Várkörút 3. 
Telefon: 22/323-531
kedvezmény: 5% minden termékre.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% minden termékre.
..................................................................
Tavaszpont bio- és ökotermék 
szaküzlet
Székesfehérvár, Ady Endre u. 5.
Telefon: 22/379-447
kedvezmény: Zöld árpa italpor 1235 
Ft/250g, útifűmaghéj 1170 Ft/200g,
xilit 1790 Ft/kg, indus Himalája só 390 
Ft/kg. Az akció 08.10-től 09.30-ig tart.
..................................................................

Bisztró..................................................................
Tinta Bisztró
Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 5.
Telefon: 20/989-7897
kedvezmény: 1800 forint feletti fogyasz-
tás esetén, ajándékként bármilyen üdítő 
a kínálatból. 
..................................................................

Borászat..................................................................
Geszler Családi Pincészet
Mór, Martinovics utca 6/c. 
Telefon: 30/481-9248
kedvezmény: Borkóstolókból 10%. Part-
nerkedvezmények honlapunkon. Min. 60 
palack bor/egyedi címkés bor vásárlása-
kor nagyker árak, a megyében ingyenes 
kiszállítás.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Min. 20 fő feletti csoport 
bejelentkezéskor a szervezőnek grátisz bor-
kóstoló.
..................................................................

Borkereskedelem..................................................................
Wine Shop and Bar 
(régi Monarchia)
Székesfehérvár, Ady Endre u. 6.
Fax: 22/503-447
E-mail: szurok.gabor@monarchiaborok.hu
kedvezmény: 5 ezer forintos vásárlás után, 
egy szabadon választott, ajándék ital a Wine 
bar itallapjáról.  
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Minden bor árából 
10% kedvezmény! 
..................................................................

Bőrgyógyász..................................................................
Dr. Bőr, Svajda Bernadett
Székesfehérvár, Mátyás Király Krt. 11.
Telefon: 70/597-8111
kedvezmény: Szépészeti gépi kezelésekből 
10.000 Ft felett -10%. 
..................................................................

Cipő.................................................................. 
Marc Cipő-Outlet
Székesfehérvár, Kossuth u. 11.
Telefon: 06-30/940-7301
kedvezmény: nYári váSár, 20-50% 
kedvezménnyel. 

..................................................................
Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon:  22/500-242
kedvezmény: autóalkatrészre: 10%, 
akkumulátorra 5%.
..................................................................

Autószerviz, alkatrész..................................................................
Lubetech Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi u. 89.
Telefon: 22/397-014
kedvezmény: Autóalkatrészre: 35% 
Gyári alkatrészre: 10% Kenőanyagokra: 
20% Akkumulátorokra: 15% 
..................................................................
Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon:  22/500-242
kedvezmény: autóalkatrészre: 10% akku-
mulátorra 5%.
..................................................................

Autóüveg fóliázás
..................................................................
Solardesign Bt.
Székesfehérvár, Berényi út 13.
Telefon: 06-70/312-1000
kedvezmény: 5% a szolgáltatás árából, 
10% a komplett autóüveg fóliázás 
árából.
.................................................................

Barkácsbolt, barkácsgépek
..................................................................
Golenyák Fa-Barkács Áruház
Székesfehérvár, Seregélyesi út 70/a
Telefon: 06-20/977-6494
kedvezmény: kulcsmásolás 10%, fa- és 
lécáru 5%.
..................................................................

Belső- és külső árnyékolás
..................................................................
Borostyán Lakásstúdió
Székesfehérvár, Géza utca 56. (Diófa Étte-
rem mellett) 
Telefon: 20/957-3386
kedvezmény: Függöny, csillár: 10% 
kedvezmény. Tapéta, szőnyeg: 3% 
kedvezménnyel. Árnyékolás: redőny, 
reluxa,rolók, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló: 10% kedvezménnyel. 
..................................................................

Betörésvédelem
..................................................................
Solardesign Bt.
Székesfehérvár, Berényi út 13.
Telefon: 06-70/312-1000
kedvezmény: biztonsági hő- és fényvédő 
ablakfóliák. Szolgáltatás árából 5%. 10% 
a komplett autóüveg fóliázás árából.
..................................................................
Zárdoktor Zárszerviz
Telefon: 70/600-7715
kedvezmény: 10% kedvezmény minden 
szolgáltatásra.

..................................................................

Arculattervezés..................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: Céges kis- és nagyarculat 
tervezés, webdesign. ŐsFehérvár tagoknak 
10% kedvezmény a tervezési díjból. 
.................................................................

Ásványvíz..................................................................
Alba Mineral Kft.
Székesfehérvár, Kereszttöltés út 2.
Telefon: 22-506-774
kedvezmény: 5 karton Aqua Mathias 
természetes ásványvíz vásárlása esetén 
1 karton ajándék a Kereszttöltés utcai 
mintaboltunkban.
..................................................................

Autóápolás..................................................................
Sika-Mika Kézi Autómosó és 
Gumiszerviz
Székesfehérvár, Zrínyi u. 1.
Telefon: 22/310-938
kedvezmény: Hétfőtől csütörtökig és va-
sárnap 10% kedvezmény az autómosás 
árából! A kedvezmény péntek-szombati 
napokon nem vehető igénybe.
..................................................................

Autóflotta kezelés..................................................................
Nelson Flottalízing Kft.
Székesfehérvár, Mártírok útja 78.
Telefon: 22/514-190
kedvezmény: a flottakezelési díjból 30% 
új ügyfeleink részére. 
..................................................................

Autójavítás..................................................................
Motor Mechanic
Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A. 
Telefon: 22/503-305
kedvezmény: munkadíjból és felhasznált 
alkatrészek árából 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: munkadíjból  és 
felhasznált alkatrészek árából 10% 
kedvezmény. 
..................................................................

Autó-és motorszerviz..................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
kedvezmény: 1. Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! 
2. A náluk vásárolt gumikat bruttó 750Ft/
db áron felszerelik.
..................................................................

Autósbolt..................................................................
Lubetech Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi u. 89.
Telefon: 22/397-014
kedvezmény: Autóalkatrészre: 35% 
Gyári alkatrészre: 10% Kenőanyagokra: 
20% Akkumulátorokra: 15% 

ŐSFEHÉRVÁR NAP: AUGUSZTUS 21. • SZEPTEMBER 18.

Marcojan Kft. • 8000 Székesfehérvár, Királysor 2.
Telefon: 22/500-242, 06 30/936-13-78 
E-mail: info@marcojan.hu • www.marcojan.hu

Semmit sem kell 
itthon hagynia!
Tetőboxok, csomagtartók és kerékpártartók eladása és bérbeadása!

c

Körömgomba 
lézeres kezelése

Székesfehérváron

Bejelentkezés: 06-70/597-8111
borgyogyasz@gmail.com

www.borrak.hu

Székesfehérvár, 
Mátyás Király körút 11. mellett 
UPC és Gazdabolt között, Pláza mögött

újdo
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g

Bőrgyógyászati magánrendelés

Dr. SvajDa BernaDett
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Integrál Kereskedelmi Kft.
Székesfehérvár, Vásártéri u. 3.
Telefon: 22/502-390
E-mail: integralkft@invitel.hu
kedvezmény: hőszigetelő anyagokból 5%. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10% a hőszigetelő 
anyagokból.
.................................................................
Raab Karcher
Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
Telefon: 20/620-0195
kedvezmény: A számla végösszegéből 
5% kedvezmény. Az engedmény más 
akciókkal nem összevonható, és csak a 
készletről eladott árura vonatkozik. 
.................................................................
Építőipar.................................................................
Pretz-Mozaik Kft.
Székesfehérvár, Zobori u. 14.
Telefon: 22/500-628
kedvezmény: Minden árajánlatból 5% kedvez-
mény. 
..................................................................

Esküvőszervezés................................................................... 
HIEMER Rendezvényközpont
Telefon: Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/511-322
kedvezmény: Terembérleti díjból 10% 
kedvezmény. Esküvői egyéb szolgáltatá-
sokból 10% kedvezmény. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: A Hiemer-Font-Caraffa-
ház újjászületése c. kiadvány árából 20% 
kedvezmény.
...............................................................

Étterem................................................................
Albapark Étterem
Székesfehérvár, M7 – 60. km
Telefon: 22/505-885
kedvezmény: 5% az ételekre (kivéve 
akciós termék és a menü).
................................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Öreg Prés Étterem
Mór, Táncsics Mihály u. 5.
Telefon: 22/408-692
kedvezmény: étel és italfogyasztásból 5% 
készpénz fizetés esetén.
................................................................
Falmászás................................................................
Red Rock Mászóterem
Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40.
Telefon: 06-20/467-9022
kedvezmény: első alkalom féláron! A 
napijegyek árából 15%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 1 órás jegy áráért 
egész nap mászhatsz!
................................................................
Fehérnemű bolt................................................................
iNTim fehérnemű
Székesfehérvár, Rákóczi u. 4.
Telefon: 22/507-367
kedvezmény: 5% kedvezmény a számla 
végösszegéből. Más akcióval nem 
összevonható.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény 
a számla végösszegéből. Más akcióval 
nem összevonható
................................................................
Triumph Fehérnemű (Korona)
Székesfehérvár, Kossuth u. 6.
Telefon: 22/507-367
kedvezmény: minden termékre 5%.  
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
Festékáruház................................................................
Festék, vegyi, papíráru
Szaküzlet (Korona)
Székesfehérvár, Fecskepart u.
Telefon: 22/503-237
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden termékre 
10% kedvezmény. 
...............................................................
Ökoland Festék Kft.
Székesfehérvár, Palotai út 123.
Telefon: 22/506-762
kedvezmény: minden termékre 5%. 
Más akciókkal nem vonható össze. 
................................................................

Desszert.................................................................
Desszert Mester
Székesfehérvár, Várkapu u. 6.
Telefon: 06-20/326-8357
kedvezmény: vásárlásonként 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 5000 Ft feletti vá-
sárlás esetén 10% kedvezmény. 
................................................................

Díszállatkereskedés................................................................
Amazonas Díszállatkereskedés
• Székesfehérvár, Berényi út 9.
 Telefon: 06-20/976-3117
kedvezmény: 5% (akciós termékre nem 
vonatkozik).
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: élő állatra 10% ked-
vezmény.
................................................................

Divatáru................................................................
Duett Ruházati Bolt (Korona)
Székesfehérvár, Szent János köz 2.
Telefon: 22/503-823
kedvezmény: minden árucikkből 5%. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
MARC Cipő-Outlet
Székesfehérvár, Kossuth u. 11.
Telefon: 06-30/940-7301
kedvezmény: NYÁRI VÁSÁR, 20-50% 
kedvezménnyel. 
................................................................
Masita Márkabolt Sport- és 
Divatüzlet
Székesfehérvár, Távirda u. 25. (Falköz)
Telefon: 06-20/554-9333
kedvezmény: 10-20-30% alapkedvezmény 
+ további 5% minden termékre.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden melegítő és 
szabadidőruha -20%.
................................................................
Sepa Cipő
a Cipőmárkák Háza
Székesfehérvár, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06-20/449-5491
kedvezmény: NYÁRI VÁSÁR, 20-50% 
kedvezménnyel. 
................................................................
Ebéd házhozszállítás................................................................
Lecsóház
Székesfehérvár, Berényi út 43.
Telefon: 22/347-979
kedvezmény: a megrendelt ételek árából 
5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: az ŐsFehérvár 
napon megrendelt ételek árából 10% 
kedvezmény 1 hónapon keresztül.
................................................................
Pizza Casa
Székesfehérvár, rendelés
Telefon: 22/325 003
kedvezmény: 2.500 Ft feletti rendelés 
esetén a szállító és a kártya bemutatásával 
vendégünk egy 200 Ft-os gombóc fagyira a 
Cadeau Csokoládézóban.
................................................................
Energetikai tanúsítás................................................................
Értékbecslő 21 Kft.
Székesfehérvár, Palotai út 8.
(Alba Ház)
Telefon: 06-20/310-9476
kedvezmény: A megrendelt szakvélemények 
és tanúsítás díjából 10% kedvezmény. 
................................................................
édesség................................................................
ÉDES ÉLET Édességbolt
Székesfehérvár, Piac tér 2.
Telefon: 06-20/9709-609
kedvezmény: 5% kedvezmény 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény 
minden termékre.
................................................................
Élelmiszer, vegyesbolt................................................................
Mindigvár Élelmiszer Nonstop
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 67.
Telefon: 06-20/770-6958
kedvezmény: élelmiszerekre 10%.
................................................................
Építőanyag kereskedelem................................................................
Házépítők Boltja (Korona)
Székesfehérvár, Széchenyi u. 138-142.
Telefon: 22/505-527
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%
................................................................

ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

-10% kedvezmény  
régi fogpótlás 

cseréjére!

Gdental Fogászati rendelő
ne szenvedjen a fogfájástól  

napokon át!

Fájdalom esetén akár  
aznap tudjuk Önt fogadni.

Kérjen időpontot!

dr. Megyeri renáta 
dr. Óvári péter

FoGBEülTETéS 
ESzTéTIKuS TÖMéSEK 

FoGFEHéríTéS
Székesfehérvár, zsolnai u. 6. 

Bejelentkezés: 06-20-591-2410

www.gdental.hu 
info@gdental.hu

Egészségpénztár  
és Szép kártya elfogadóhely

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől  
SZEPTEMBER 30-ig              Egyéb akciók: www.osfehervar.hu
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................................................................

Fogászat................................................................
HEDENT Fogászat
Székesfehérvár, Ady Endre u. 30.
Telefon: 22/505 963
kedvezmény: Konzerváló fogászati 
ellátásra 10%. 
................................................................

Fogorvos................................................................
G-Dental Fogorvosi Rendelő
dr. Óvári Péter és
dr. Megyeri Renáta
Székesfehérvár, Zsolnai u. 6.
Telefon: 20/591-2410
kedvezmény: 10% a kezelés árából.
...............................................................

Fonalbolt...............................................................
Gombolyda Fonalbolt és 
Kézművesműhely
Székesfehérvár, Kossuth u. 14. 
Telefon: 30/235-4787
kedvezmény: 10% kedvezmény minden 
fonalra. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP:  20% kedvezmény 
minden fonalra.
.................................................................

Fotó.................................................................
Fényszöv 1.
Székesfehérvár, Kossuth u. 15. Telefon: 
22/316-215
kedvezmény: amatőr képkidolgozásra 
5%; 100 kép felett 5%.
Digitális rendelések: 
fotofenyszov@gmail.com
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: gyermekfotózás 
árából -10%.
................................................................
Fényszöv 2.
Székesfehérvár, Fő u. 19.
Telefon: 22/311-270
kedvezmény: amatőr képkidolgozásra 
5%; 100 kép felett 5%.
Digitális rendelések: 
fotofenyszov@gmail.com
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: gyermekfotózás 
árából  -10%.
................................................................
Fényszöv 3.
Székesfehérvár, Tolnai u. 40.
Telefon: 22/312-641
kedvezmény: amatőr képkidolgozásra 
5%; 100 kép felett 5%.
Digitális rendelések: 
fotofenyszov@gmail.com
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: gyermekfotózás 
árából  -10%.
................................................................

Függöny, lakástextil................................................................
Borostyán Lakásstúdió
Székesfehérvár, Géza utca  56.
(Diófa Étterem mellett)  
Telefon: 06-20/957-3386
kedvezmény: Függöny, tapéta, csillár: 
-10%. SZOMBATONKÉNT: -15%. Sző-
nyeg: -5% Árnyékolás: redőny, reluxa, ro-
lók, szalagfüggöny, szúnyogháló: -10%.
.................................................................
Fehér Holló Lakástextil
Székesfehérvár, Palotai út 21/a.
Telefon: 20/289-9818
kedvezmény: A boltban vásárolt függö-
nyök varrásának árából 50% kedvez-
mény. 
................................................................
Fehérvári Lakástextil
Székesfehérvár, Rózsa u. 2. (Fő u.)
Telefon: 22/316-104
kedvezmény: minden termékre 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
L’ara-tex Függöny és 
Lakástextil
Székesfehérvár, Balatoni út 21.
Tel.: 22/726-011, 20/314-8780
kedvezmény: Minden árucikkből 8% ked-
vezmény.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Minden árucikkből 10% 
kedvezmény.
................................................................

................................................................

Fürdő................................................................
Árpád Fürdő
Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Telefon: 22/814-400
kedvezmény: 10% a belépő és a fürdő 
szolgáltatások árából.
................................................................

Fürdőszoba szaküzlet................................................................
Czinger Fürdőszoba Szalon
Székesfehérvár, Huszár u. 2/6.
Telefon: 22/503-405
kedvezmény: 5% és ingyenes kiszállítás 
Székesfehérvár területén. (kivétel akciós 
termékek).
................................................................
Gumikereskedelem
és gumiszerviz................................................................
Gumiflex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
kedvezmény: gumitárolás, szerelés 20%, 
gumiabroncsokból akció + 5% (akár 25-
50%!).
................................................................
Sika-Mika Kézi Autómosó és 
Gumiszerviz
Székesfehérvár, Zrínyi u. 1.
Telefon: 22/310-938
kedvezmény: minden szolgáltatásból 10%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -20% 
................................................................
Gyógyászati segédeszköz................................................................
Glória ortopéd cipők és gyógyá-
szati segédeszközök
Székesfehérvár, Madách út 10/B.
Telefon: 22/506-681
kedvezmény: termékekre, szolgáltatások-
ra 10%. (Kivéve a vényköteles és akciós 
termékek).
................................................................
Gyógyszertár................................................................
Victoria Gyógyszertár/
állandó ügyeletes
Székesfehérvár, József Attila u. 2.
Telefon: 22/502-700
kedvezmény: 5% az egyéb termékekre.
................................................................
Gyümölcs................................................................
Barackvirág Farm
Székesfehérvár - Csala, Farm
Telefon: 06-30/336-4791
kedvezmény: szezonban 5%.
...............................................................
Hallás...................................................................
OTONET halláscentrum
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Telefon: 06-30/617-5179
kedvezmény: 10% kedvezmény hallóké-
szülék elemre, tisztítószerekre, rendszer 
kiegészítő eszközökre.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 15% kedvezmény 
hallókészülék elemre, ingyenes hallóké-
szülék átvizsgálás
...................................................................

Piktorfesték Festék Kisáruház
Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/c
Telefon: 22/307-966
kedvezmény: minden termékre 8%.
Más akciókkal nem vonható össze.
........................................................
Piktorfesték Festékszaküzlet
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
Telefon: 22/379-124
kedvezmény: minden termékre 8%.
Más akciókkal nem vonható össze.
................................................................

Fitness, wellness
...............................................................
Főnix Wellness Központ
Székesfehérvár, Bakony u. 2.
Telefon: 22/317-317
kedvezmény: szolgáltatásokból 5%. 
Kivétel: fallabda
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: konditerem napijegy 
féláron!
..............................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................

Flabélos
................................................................
NEFELEJCS Egészség  
és Szépségcentrum
Székesfehérvár, Nefelejcs u. 9.
Telefon: 20/553-3233
kedvezmény: Sószoba bérletre 20% 
kedvezmény!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Flabélos bérletre 
20% kedvezmény!

...................................................................

Háztartási gép, villany- 
és klímaszerelő...................................................................
Csergő Szabolcs
Telefon: 20-215-8708
kedvezmény: 15% kedvezmény a szolgál-
tatások árából.
................................................................

Háztartási vegyiáru...................................................................
Festék-Vegyi-Papíráru Szaküzlet 
(Korona)
Székesfehérvár, Fecskepart u.
Telefon: 22/503-237
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%
...................................................................
RÓ-RA Market
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Telefon: 70/3938-133
kedvezmény: 8000 Ft feletti vásárlás 
esetén egy mosószóda ajándékba.
...................................................................
Honlapkészítés
................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: 10% a webdizájn tervezés 
árából.
................................................................
NeoSoft Kft.
Székesfehérvár, Távirda u. 2/a
Telefon: 22/503-603
kedvezmény: ŐsFehérvár klubüzleteknek 
10% a honlapkészítés árából. 
................................................................
Hotel................................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Illatszer................................................................
Párizs Parfümház
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
Telefon: 22/337-839
kedvezmény: minden parfümre 3%. 
................................................................
Ingatlan, értékbecslés................................................................
Értékbecslő 21 Kft.
Székesfehérvár, Palotai út 8.
(Alba Ház) 
Telefon: 20/310-9476
kedvezmény: A megrendelt szakvélemé-
nyek és tanúsítás díjából 10% kedvezmény. 
................................................................
Irodatechnika................................................................
GT Irodatechnika Bt.
Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A
Telefon: 22/315-323 
kedvezmény: 5% minden termékre, szol-
gáltatásokra pedig 10% kedvezmény. 

ŐSFEHÉRVÁR NAP: AUGUSZTUS 21. • SZEPTEMBER 18.
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ÚJ
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................................................................
Játékbolt................................................................
Kocka-Vár
Székesfehérvár, Károly János u. 1.
Telefon: 30/938-7566
kedvezmény: Minden játékra 5% ked-
vezmény, a legókra is, és a Playmobilra 
10%. Akciós játékokra is él az 5%-os 
plusz kedvezmény. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: A már kikölcsönzött 
játékok az ŐsFehérvár napon díjmente-
sen kölcsönözhetők egy hétre! Minden 
játékra 20% kedvezmény, kivéve a lego.
................................................................

Játékkölcsönzés................................................................
Kocka-Vár
Székesfehérvár, Károly János u. 1.
Telefon: 30/938-7566
kedvezmény: Minden játékra 5% ked-
vezmény, a legókra is, és a Playmobilra 
10%. Akciós játékokra is él az 5%-os plusz 
kedvezmény. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: A már kikölcsönzött 
játékok az ŐsFehérvár napon díjmentesen 
kölcsönözhetők egy hétre! Minden játékra 
20% kedvezmény, kivéve a legó.
................................................................

Kaputechnika................................................................
MESZ-TOR Kft. 
Székesfehérvár, Berényi út 81.
Telefon: 22/331-332
kedvezmény: Minden termékre 10% 
kedvezmény.
................................................................

Kárpittisztítás................................................................
Server 21 Bt.
Székesfehérvár, Szömörce utca 12.
Telefon: 30/993-9522
kedvezmény: 20% a szolgáltatások 
árából.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% a szolgáltatá-
sok árából.
................................................................

Képkeretezés................................................................
COLORAMA Képkeretező  
és Művészellátó Műhely
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 12.
Telefon: 22/343-846
kedvezmény: 5% az árukból és a szolgál-
tatásokból.
................................................................

Képtárak, galériák 
Az 50%-os kedvezmény csak fehér-
vári lakosok számára, lakcím- és 
városkártyával vehető igénybe.................................................................
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
................................................................
Új Magyar Képtár
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.

................................................................
Kerékpár szaküzlet................................................................
Alba Kerékvár Kerékpár  
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
Telefon: 22/802-803
kedvezmény: kerékpárok árából 5%, alkat-
részekből 10%.
................................................................
Bringa Bt. Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Sütő utca 42.
Telefon: 22/327-634
kedvezmény: kerékpárokra 5%, alkatré-
szekre, kiegészítőkre 10% készpénzes 
vásárlás esetén. (Más akciókkal össze 
nem vonható!)
................................................................
Kerékpár Palota Kerékpárbolt 
és Szakszervíz
Székesfehérvár, Sütő utca 2.
Telefon: 22/800 800
kedvezmény: Kerékpárok árából -5%, 
Kiegészítők, alkatrészek: -10% szerviz: 
-20%.
................................................................
VELOX Elektromoskerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 1.
Telefon: 22/806-206
kedvezmény: 10% kedvezmény a 
kerékpárok és alkatrészek árából! 30% 
kedvezmény pedig a kerékpár javítás 
összegéből. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Szezonális akciók!
................................................................
Vitál Club Kerékpáráruház
Székesfehérvár, Király sor 60.
Telefon: 22/500-977
kedvezmény: Kerékpárra 5%, alkatrészre, ki-
egészítőre, szervizre 10% kedvezmény teljes 
áras termékekre készpénzes vásárláskor.....................................................
Korcsolya................................................................
Közönségkorcsolya,
ifj. Ocskay Gábor Műjégpálya
Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Telefon: 22/312-035
A kizárólag fehérvári lakosok számára elér-
hető kedvezményről később hoznak döntést.
................................................................

Könyvesbolt................................................................
Líra Könyv Zrt. – Vajda János 
Könyvesbolt
Székesfehérvár, Fő u. 2.
Telefon: 22/310-601
kedvezmény: minden árucikkre 7%.
................................................................

Könyv és játék.................................................................

PAGONY gyerekkönyv  
és játékbolt
Székesfehérvár, Királysor 66.
Telefon: 30/962-3017
kedvezmény: 5% könyvekre és játékokra, 
más akcióval nem vonható össze.

................................................................

Könyvtár 
A 80%-os kedvezmény csak fehér-
vári lakosok számára, lakcím- és 
városkártyával vehető igénybe. ................................................................
III. Béla király téri Tagkönyvtár
Székesfehérvár, III.Béla király tér 1.  
Telefon: 22/310-589
kedvezmény:  80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Budai úti Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Budai út 44-46.  
Telefon: 22/329-436
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Mészöly Géza úti Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Mészöly G.u. 1.  
Telefon:  22/315-603
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Széna téri Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Széna tér 16.  
Telefon:  22/313-045
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Tolnai úti Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Tolnai u. 30.  
Telefon:  22/329-437
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.  
Telefon:  22/312-684
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Zentai úti Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Zentai út 8.  
Telefon:  22/385-241
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................
Zsolt utcai Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Zsolt utca 34.  
Telefon:  22/329-438
kedvezmény: 80% kedvezmény az éves 
beiratkozási díj árából.
................................................................

Lámpa szaküzlet................................................................
Basa Lámpaház
Székesfehérvár, Basa u. 1.
Telefon: 22/503-590
kedvezmény: 5% minden készleten lévő, 
nem akciós lámpára.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: lámpákra -10%.
................................................................
Elektro Centrum
Székesfehérvár, Széchenyi u. 92.
Telefon: 22/333-033
kedvezmény: minden lámpára -5%.
Az akciós termékekre nem vonatkozik.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: lámpákra -10%.
................................................................
Villanyász (Korona)
Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 4.
Telefon: 22/502-649
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
Léggömb dekor, héliumos lufi................................................................
Héliumos léggömb, dekoráció
László Imre Márton
Székesfehérvár, Lövölde u. 9/c. fsz. 2.
Telefon: 70/453-3959
kedvezmény: -10% 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény + 
5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék 
léggömb nehezék.
................................................................
Limuzinbérlés................................................................
Hádész Limusin 2020 Kft.
Székesfehérvár, Brassói u.
Telefon: 20/222-9282
kedvezmény: 5% limuzinok és autók bérleti 
díjából  

................................................................
Lovarda................................................................
Hétkúti Wellness Hotel és 
Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Masszázs................................................................
Boros Ágnes 
Telefonos bejelentkezés: 
20/491-7566 
kedvezmény: 15% a kezelés árából. 
...............................................
Peti masszázs- Márhoffer Péter
Székesfehérvár, Attila u. 14.
Telefon: 70/776-7170 
kedvezmény: A masszázsok árából 15% 
kedvezmény, vagy egy kiegészítő masz-
százs ajándékba. 
...............................................................
St. Tropez Szolárium
Székesfehérvár, Berényi út 62.
Telefon: 30/690-4350 
kedvezmény: 10% kedvezmény, ha leg-
alább 2 egységet szolizol. Továbbá 10% 
a nagy kiszerelésű szolikrémek árából, 
parfümökből, ékszerekből!  
................................................................
média................................................................
Fehérvár Médiacentrum
Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.
Telefon: 22/502-663
A kizárólag fehérvári lakosok 
számára elérhető kedvezményről 
később hoznak döntést.................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840, 501-594
kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítés-
mentesen készítjük el a nálunk megrendelt 
hirdetések kreatívját. 
................................................................
Mezőgazdasági szaküzlet................................................................
Agro Üzletház (Korona)
Székesfehérvár, Mátyás Király krt. 11.
Telefon: 22/505-942
kedvezmény: minden árucikkre 5%.
Más kedvezménnyel össze nem vonható!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10% (kivéve Stihl).
...............................................................
Csavar és Gazdabolt
Székesfehérvár, Balatoni út 77.
Telefon: 22/336-564
kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................
Motorkereskedés 
(Kawasaki)................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
kedvezmény: 1. Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! 
2. A náluk vásárolt gumikat bruttó 750Ft/
db áron felszerelik.
...............................................................
Munkaruházat................................................................
Munkaruházati Bolt (Korona)
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 22.
Telefon: 22/502-622
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
Munkavédelem................................................................
Fehérvár Safety Kft.
Székesfehérvár, Balatoni út 79.
Telefon: 22/500-181
kedvezmény: Lakossági vásárlás esetén 
10%, vállalkozások részére (kivéve 
egyedi áras szerződött partnerek) 5% 
kedvezmény.
................................................................

Múzeumok 
Az 50%-os kedvezmény csak fehér-
vári lakosok számára, lakcím- és 
városkártyával vehető igénybe.
.............................................

Fekete Sas Patika Múzeum
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................

ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

TETÕBEN OTTHON VAGYUNK

 Általunk forgalmazott termékek: 

TONDACH, TERRÁN,
BRAMAC, CREATON, 
GERARD, DÖRKEN, 

GALECO, ROTO, 
VELUX, FAKRO, 

SCHIEDEL, 
ROCKWOOL, 

THERMOFLOC

TETŐ SZAKKERESKEDÉS
8000 Székesfehérvár, Őrhalom u. 3. • 22-500-047, fax: 22-500-048 
info@fehervarteto.hu • www.fehervarteto.hu

Gorsium Szabadtéri Múzeum
Régészeti Park
Tác, Fő u. 6.
Telefon: 22/362-243
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
................................................................
Hetedhét Játékmúzeum
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Hiemer-ház
Telefon: 22/202-601
kedvezmény: napi jegy, diák  
és nyugdíjas jegy áráért.
................................................................
Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
................................................................
Szent István Király Múzeum, 
Rendház
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.
Telefon: 22/709-014
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
................................................................

Műszaki vizsga................................................................
Gumiflex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
kedvezmény: Gumiabroncsokból 5% 
kedvezmény, tárolás-szerelésből 20% 
kedvezmény. Ezenkívül szezonális akci-
ók is várják a kártya felmutatóit.
................................................................

Művelődési központ................................................................
Szent István Művelődési Ház
Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.
Telefon: 22/502-871
kedvezmény: 10% minden saját szer-
vezésű rendezvény belépőjegyének 
árából. 
................................................................

Művészellátó................................................................ 
COLORAMA Képkeretező  
és Művészellátó Műhely
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 12.
Telefon: 22/343-846
kedvezmény: 5% az árukból és a szolgál-
tatásokból.
...................................................................

Nyomda..................................................................
Extra Média Nyomda Kft.
Székesfehérvár, Gombócleső dűlő
Telefon: 22/512-120
kedvezmény: 5% kedvezmény az 
Elfogadóhelyek számára a megrendelt 
nyomdai termékek árából.

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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................................................................
Lovarda................................................................
Hétkúti Wellness Hotel és 
Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Masszázs................................................................
Boros Ágnes 
Telefonos bejelentkezés: 
20/491-7566 
kedvezmény: 15% a kezelés árából. 
...............................................
Peti masszázs- Márhoffer Péter
Székesfehérvár, Attila u. 14.
Telefon: 70/776-7170 
kedvezmény: A masszázsok árából 15% 
kedvezmény, vagy egy kiegészítő masz-
százs ajándékba. 
...............................................................
St. Tropez Szolárium
Székesfehérvár, Berényi út 62.
Telefon: 30/690-4350 
kedvezmény: 10% kedvezmény, ha leg-
alább 2 egységet szolizol. Továbbá 10% 
a nagy kiszerelésű szolikrémek árából, 
parfümökből, ékszerekből!  
................................................................
média................................................................
Fehérvár Médiacentrum
Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.
Telefon: 22/502-663
A kizárólag fehérvári lakosok 
számára elérhető kedvezményről 
később hoznak döntést.................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840, 501-594
kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítés-
mentesen készítjük el a nálunk megrendelt 
hirdetések kreatívját. 
................................................................
Mezőgazdasági szaküzlet................................................................
Agro Üzletház (Korona)
Székesfehérvár, Mátyás Király krt. 11.
Telefon: 22/505-942
kedvezmény: minden árucikkre 5%.
Más kedvezménnyel össze nem vonható!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10% (kivéve Stihl).
...............................................................
Csavar és Gazdabolt
Székesfehérvár, Balatoni út 77.
Telefon: 22/336-564
kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................
Motorkereskedés 
(Kawasaki)................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
kedvezmény: 1. Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! 
2. A náluk vásárolt gumikat bruttó 750Ft/
db áron felszerelik.
...............................................................
Munkaruházat................................................................
Munkaruházati Bolt (Korona)
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 22.
Telefon: 22/502-622
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
Munkavédelem................................................................
Fehérvár Safety Kft.
Székesfehérvár, Balatoni út 79.
Telefon: 22/500-181
kedvezmény: Lakossági vásárlás esetén 
10%, vállalkozások részére (kivéve 
egyedi áras szerződött partnerek) 5% 
kedvezmény.
................................................................

Múzeumok 
Az 50%-os kedvezmény csak fehér-
vári lakosok számára, lakcím- és 
városkártyával vehető igénybe.
.............................................

Fekete Sas Patika Múzeum
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................

Gorsium Szabadtéri Múzeum
Régészeti Park
Tác, Fő u. 6.
Telefon: 22/362-243
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
................................................................
Hetedhét Játékmúzeum
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Hiemer-ház
Telefon: 22/202-601
kedvezmény: napi jegy, diák  
és nyugdíjas jegy áráért.
................................................................
Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
................................................................
Szent István Király Múzeum, 
Rendház
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Telefon: 22/315-583
kedvezmény: 50% a belépő árából.
..................................................................
Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.
Telefon: 22/709-014
kedvezmény: 50% a belépő árából. 
................................................................

Műszaki vizsga................................................................
Gumiflex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
kedvezmény: Gumiabroncsokból 5% 
kedvezmény, tárolás-szerelésből 20% 
kedvezmény. Ezenkívül szezonális akci-
ók is várják a kártya felmutatóit.
................................................................

Művelődési központ................................................................
Szent István Művelődési Ház
Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.
Telefon: 22/502-871
kedvezmény: 10% minden saját szer-
vezésű rendezvény belépőjegyének 
árából. 
................................................................

Művészellátó................................................................ 
COLORAMA Képkeretező  
és Művészellátó Műhely
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 12.
Telefon: 22/343-846
kedvezmény: 5% az árukból és a szolgál-
tatásokból.
...................................................................

Nyomda..................................................................
Extra Média Nyomda Kft.
Székesfehérvár, Gombócleső dűlő
Telefon: 22/512-120
kedvezmény: 5% kedvezmény az 
Elfogadóhelyek számára a megrendelt 
nyomdai termékek árából.

................................................................
Papírgaléria
Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Telefon: 20/967-5237
kedvezmény: minden termékre és szol-
gáltatásra 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: merített papír termé-
kek -10%.
................................................................
Papír Írószer Bolt
Székesfehérvár, Ady Endre u. 2.
Telefon: 22/315-425
kedvezmény: minden termékre 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény 
az ón ajándéktárgyakra.
................................................................
PILATES................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
kedvezmény: Ortopéd szakrendelés első vizs-
gálati díjból 20% kedvezmény. Tízes bérlet 
(masszázs, torna) vásárlásakor 10 mágnes 
vagy bioptron kezelés ajándékba!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Ortopéd szak-
rendelés első vizsgálati díjból 20% 
kedvezmény. Tízes bérlet (masszázs, 
torna) vásárlása esetén 10 fizikoterápiás 
kezelés ajándékba! 
................................................................

Redőny, árnyékolástechnika .................................................................
Alba-Lamella Kft.
Székesfehérvár, Parajdi út 5.
Telefon: 70/420-1933 
kedvezmény: Redőnyökre és szúnyoghálókra 
5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Redőnyökre és szú-
nyoghálókra 10%.
.................................................................

Rehabilitáció .................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
kedvezmény: Ortopéd szakrendelés első vizs-
gálati díjból 20% kedvezmény. Tízes bérlet 
(masszázs, torna) vásárlásakor 10 mágnes 
vagy bioptron kezelés ajándékba!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Ortopéd szak-
rendelés első vizsgálati díjból 20% 
kedvezmény. Tízes bérlet (masszázs, 
torna) vásárlása esetén 10 fizikoterápiás 
kezelés ajándékba! 
.................................................................

Reformélelmiszer .................................................................
UPDATE Székesfehérvár
Székesfehérvár, Távirda u. 25.
Telefon: 06-20/299-3836
kedvezmény: 5% kedvezmény minden teljes 
árú termékre. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény min-
den teljes árú termékre.
.................................................................

Reklám, PR, marketing.................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítés-
mentesen készítjük el a nálunk megrendelt 
hirdetések kreatívját. 
................................................................

Rendezvényhelyszín................................................................
HIEMER Rendezvényközpont
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/537-257
kedvezmény: Terembérleti díjból -10%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Esküvői egyéb szol-
gáltatásokból 10% kedvezmény (polgári 
szertartás).
................................................................

Robogó, motorkerékpár................................................................
VELOX Elektromoskerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 1.
Telefon: 22/806-206
kedvezmény: 10% kedvezmény a 
kerékpárok és alkatrészek árából! 30% 
kedvezmény pedig a kerékpár javítás 
összegéből. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Szezonális akciók!

..................................................................
Oktatás .................................................................
Albatréning
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: ŐsFehérvár Elfogadóhe-
lyeknek 10% kedvezmény a tréningek 
árából.
................................................................
Optika
................................................................
András Optika
Székesfehérvár, Kossuth u. 9.
Telefon: 22/348-022
kedvezmény: új szemüvegre 10%,
kontaktlencsére 5% kp. fizetés esetén.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden újonnan 
elkészített szemüveg árából  -40% 
készpénz fizetés esetén.
................................................................
Beck Optika
Székesfehérvár, Távirda u. 18.
Telefon: 22/501-084
kedvezmény: 20% az optikai szemüveg-
keretekre. (Az akciós termékekre nem 
vonatkozik.)
................................................................
Zalka Optika
Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Telefon: 22/506-457
kedvezmény: Prémium Hoya Multifokális 
szemüveglencsék 30% kedvezménnyel!  
................................................................
Ortopéd szakrendelés
................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
kedvezmény: Ortopéd szakrendelés első 
vizsgálati díjból 20% kedvezmény. Tízes 
bérlet (masszázs, torna) vásárlásakor 10 
mágnes vagy bioptron kezelés ajándékba!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Ortopéd szak-
rendelés első vizsgálati díjból 20% 
kedvezmény. Tízes bérlet (masszázs, 
torna) vásárlása esetén 10 fizikoterápiás 
kezelés ajándékba!  
................................................................
Öntözéstechnika
................................................................
Aqua Tech Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Halász u. 39.
Telefon: 20/255-6614
kedvezmény: 10% kedvezmény a számla 
végösszegéből. (uszodatechnika, 
szivattyútechnika, öntözéstechnika). Más 
akcióval nem összevonható.  
................................................................
Papír, írószer................................................................
Festék, vegyi, papíráru szaküzlet 
(Korona)
Székesfehérvár, Fecskepart u.
Telefon: 22/503-237
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%. 
................................................................
Öreghegyi Papírbolt
Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/6.
Telefon: 22/307-337
kedvezmény: minden termékből 5%; 5000 
Ft felett 10%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden termékből 
-10%.

ŐSFEHÉRVÁR NAP: AUGUSZTUS 21. • SZEPTEMBER 18.

................................................................

Rövidáru................................................................
Gombház (Korona)
Székesfehérvár, Fő u. 7.
Telefon: 22/502-636
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%. Egyéb kedvez-
ménnyel össze nem vonható.
................................................................

Söröző................................................................
Sajó Kocsma
Székesfehérvár, Sajó u. 27.
Telefon: 30/381-84-59
kedvezmény: Az italok és üdítők árából 10%, 
5000 Ft feletti fogyasztás esetén 15%.
................................................................

Sportbolt................................................................
Maraton Sportáruház
Székesfehérvár, Rákóczi u. 4.
Telefon: 22/321-677
kedvezmény: 10% minden termékre, 
kivéve az akciós termékek.
................................................................
Masita Márkabolt Sport- és 
Divatüzlet
Székesfehérvár, Távirda u. 25. (Falköz)
Telefon: 06-20/554-9333
kedvezmény: 10-20-30% alapkedvezmény 
+ további 5% minden termékre.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden melegítő és 
szabadidőruha 20% kedvezménnyel. 
................................................................
Vidishop
Székesfehérvár, Piac tér 4.
Telefon: 22/379-387
kedvezmény: 5%, kivéve a mérkőzések 
tekintetében belépésre jogosító jegyek és 
bérletek. Más akcióval össze nem vonható.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -20%, kivéve a mér-
kőzések tekintetében belépésre jogosító 
jegyek és bérletek. Más akcióval össze 
nem vonható.
................................................................
Vitál Club Sportáruház
Székesfehérvár, Királysor 60.
Telefon: 22/322-993
kedvezmény: a ruházati termékekre 10%, 
a cipőkre 5% kp. fizetés esetén.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Az akciókban 
résztvevő túra cipők -50%, Olympikus 
futócipők -50% . 
Kajak bérleti díjból 10% kedvezmény. 
................................................................

Sportcentrum................................................................
UNION Sportcentrum
Székesfehérvár, Király sor 17.
Telefon: 22/503-111
kedvezmény: 5% kedvezmény a havi 
korlátlan, felnőtt bérlet árából!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény a 
korlátlan havi felnőtt bérlet árából vala-
mint az egész napos squash használat 
csak 1000 forintba kerül! 
................................................................

Sportegyesület...............................................................
Alba Fehérvár Férfi 
Kosárlabda Csapat
Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Telefon: 22/314-442
A kizárólag fehérvári lakosok 
számára elérhető kedvezményről 
később hoznak döntést. 
................................................................

Sportszer
................................................................
Plastobo Kft.
Sárbogárd, Ady Endre u. 215.
Telefon: 25/461-815
kedvezmény: 8% minden webáruházas 
termékünkre (kivéve akciós termékek).
...............................................................
Vitál Club Kerékpáráruház
Székesfehérvár, Király sor 60.
Telefon: 22/500-977
kedvezmény: Minden kerékpárra 5% 
kedvezmény teljes áras termékekre, és 
készpénzes vásárláskor.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

...............................................................

Strand
...............................................................
Club Aliga Eispro Beach
Balatonvilágos, Aligai út 1.
Telefon: 88/573-230
kedvezmény: 15% kedvezmény a strand-
belépők áraiból a 10 hektáros ősparkos 
strandon a Balaton kapujában a 2015-ös 
szezonban. 
................................................................
Csitáry G. Emil Uszoda és 
Strand
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
Telefon: 22/327-665
A kizárólag fehérvári lakosok számára 
elérhető kedvezményről később hoznak 
döntést. 
................................................................

Sütés
................................................................
Desszert Mester
Székesfehérvár, Várkapu u. 6.
Telefon: 06-20/326-8357
kedvezmény: vásárlásonként 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 5000 Ft feletti vá-
sárlás esetén 10% kedvezmény. 
................................................................

Szauna
................................................................
Árpád Fürdő
Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Telefon: 22/814-400
kedvezmény: 10% kedvezmény belépő-
jegyre, szolgáltatásokra. 
................................................................

Szemvizsgálat, 
kontaktlencse
................................................................
Zalka Optika
Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Telefon:  22/506-457
kedvezmény: Prémium Hoya Multifokális 
szemüveglencsék 30% kedvezménnyel! 
................................................................

Szerelvény szaküzlet
................................................................
Metalloglobus Bolt (Korona)
Székesfehérvár, Fecskepart u.
Telefon: 22/503-223
kedvezmény: minden árucikkre 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................

Szolárium
................................................................
Ergoline Szolárium
Székesfehérvár, Virág Benedek u. 7
Telefon: 22-312-943
kedvezmény: 10% kedvezmény a szoláriu-
mozás árából. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 5% kedvezmény a 
szolikrémek árából.
................................................................
Napfény Íze Szolárium
Székesfehérvár, Kégl György u. 7.
Telefon: 22/324 994
kedvezmény: 5% a szolikrémek és a 
szolizás árából. 
................................................................
St. Tropez Szolárium
• Székesfehérvár, Deák F. u. 21.
• Székesfehérvár, Berényi út 62.  
Telefon: 30/650-4338
kedvezmény: 10% kedvezmény. Egyéb 
kedvezménnyel, akcióval nem össze-
vonható! 
................................................................

Takarítás 
................................................................
Server 21 Bt.
Székesfehérvár, Szömörce utca 12.
Telefon: 30/993-9522
kedvezmény: 20% a szolgáltatások árából.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% a szolgáltatá-
sok árából.

................................................................

Táncház................................................................
Alba Regia Táncegyesület 
(Táncház)
Székesfehérvár, Malom u. 6.
Telefon: 22/312-795
kedvezmény: ifjúsági szállások árából 10%. 
...............................................................

tejivó................................................................
KRIZSÓ tejivó és gasztrobár
Székesfehérvár, Palotai u. 4. (régi 100 
Ft-os bolt).
Kedvezmény: A kedvezményről 
később hoznak döntést.
...............................................................

Tejtermék................................................................
Alföldi Tej mintabolt
Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.
Telefon: 22/540-208
kedvezmény: A vásárlás végösszegéből 
5% kedvezmény. 
...............................................................

Tetőcsomagtartó................................................................
Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon:  22/500-242
kedvezmény: autóalkatrészre: 10%, akku-
mulátorra 5%.
...............................................................

Térkőburkolat................................................................
Platz-Bau Mélyépítő Kft.
Székesfehérvár, Móri út 88.
Tel.: 22/340-200
kedvezmény: Munkadíjból 5% kedvezmény.
................................................................

Torna................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
kedvezmény: Ortopéd szakrendelés első 
vizsgálati díjból 20% kedvezmény. Tízes 
bérlet (masszázs, torna) vásárlásakor 10 
mágnes vagy bioptron kezelés ajándékba!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Ortopéd szak-
rendelés első vizsgálati díjból 20% 
kedvezmény. Tízes bérlet (masszázs, 
torna) vásárlása esetén 10 fizikoterápiás 
kezelés ajándékba! 
................................................................

Tortakészítés................................................................
Desszert Mester
Székesfehérvár, Várkapu u. 6.
Telefon: 06-20/326-8357
kedvezmény: vásárlásonként 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 5000 Ft feletti vá-
sárlás esetén 10% kedvezmény. 
................................................................

Tréning................................................................
Albatréning
Lénia 2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
kedvezmény: ŐsFehérvár elfogadóhelyek-
nek 10% kedvezmény a tréningek árából.
................................................................

Uszoda
................................................................
Csitáry G. Emil Uszoda
és Strand
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
Telefon: 22/327-665
A kizárólag fehérvári lakosok 
számára elérhető kedvezményről 
később hoznak döntést. 
................................................................

Uszoda technika
................................................................
Aqua Tech Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Halász u. 39.
Telefon: 20/255-6614
kedvezmény: 10% kedvezmény a számla 
végösszegéből. (uszodatechnika, 
szivattyútechnika, öntözéstechnika). Más 
akcióval nem összevonható. 

................................................................

Utazási iroda
................................................................
ABC Travel Last Minute
Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 22/507-824
kedvezmény: 15% az utasbiztosításból, az 
irodánál rendelt üdülésekhez, utazásokhoz. 
Telefon: 70/319-4405
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: meglepetés aján-
dék!
................................................................
Csillagösvény Utazási Iroda
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/726-123
kedvezmény: 5% kedvezmény minden 
út árából. (A kedvezmény érvényesítése 
kizárólag a jelentkezéskor lehetséges.)
................................................................
Fehérvár Travel
8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.
Telefon: 22/321-871
kedvezmény: minden saját szervezésű út 
részvételi díjából 4%. (Más kedvezmény-
nyel nem vonható össze.)
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Félpanzió árából 
10% kedvezmény.
................................................................
IBUSZ Utazási Iroda
Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 5.
Telefon: 22/329-393
kedvezmény: saját szervezésű utak 
díjából 5%.
...............................................................
Sol Tours Utazási Iroda
Székesfehérvár, Kossuth u. 14.
Telefon: 22/501-382
kedvezmény: 15% kedvezmény az utas-
biztosítások árából, az irodában rendelt 
utazásokhoz.
................................................................

Új autó értékesítés
................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
kedvezmény: 1. Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! 
2. A náluk vásárolt gumikat bruttó 750Ft/
db áron felszerelik.
...............................................................
Vasáru................................................................
Házépítők Boltja (Korona)
Székesfehérvár, Széchenyi u. 138-142.
Telefon: 22/505-527
kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
...............................................................
Védőeszközök................................................................
Fehérvár Safety Kft.
Székesfehérvár, Balatoni út 79. (Szilvamag).
Telefon: 22/500-181
kedvezmény: Lakossági vásárlás esetén 
10% kedvezmény a kártya felmutatóinak. 
webáruház: www.munkavedelmi.hu

...............................................................

Virág................................................................
Csutora Virágbolt
Székesfehérvár, Berényi út 32.
Telefon: 30/933-8429
kedvezmény: 10% minden termékre. 
................................................................
Freya Virágszalon
Székesfehérvár, Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592
kedvezmény: 10% minden termékre. 
Egyedi szolgáltatásunk: virágküldés! 
................................................................
Írisz Virágüzlet
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 1.
Telefon: 30/937-7426
kedvezmény: 10% minden termékre.
................................................................
Oázis Virágüzlet
Székesfehérvár, Palotai út 133.
Telefon: 22/398-570
kedvezmény: 10% kedvezmény MINDEN 
készleten levő termékre! Kivétel: kegye-
leti és esküvői készítmények rendelése 
esetén.Egyéb kedvezménnyel össze 
nem vonható!      
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 20% kedvezmény 
minden vágott és cserepes virágra!
................................................................

Virágküldés
................................................................
Freya Virágszalon
Székesfehérvár, Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592
kedvezmény: Minden termékre 10% 
kedvezmény. Egyedi szolgáltatásunk: 
virágküldés!
................................................................
Oázis Virágüzlet
Székesfehérvár, Palotai út 133.
Telefon: 22/398-570
kedvezmény: 10% kedvezmény MINDEN 
készleten levő termékre! Egyéb kedvez-
ménnyel össze nem vonható!
................................................................

Zárbetét-programozás
................................................................
Golenyák Fa-, Barkács Áruház
Székesfehérvár, Seregélyesi út 70/a
Telefon: 22/337 696
kedvezmény: Autókulcs másolása 5%, 
lakáskulcs, bútorzárkulcs és lakatkulcs 
másolása 10% kedvezménnyel!
................................................................

Zárszerviz
................................................................
Zárdoktor Zárszerviz
Telefon: 70/600-7715
kedvezmény: 10% kedvezmény minden 
szolgáltatásra.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 10% kedvezmény 
minden szolgáltatásra.

  A Balaton kapujában, Székesfehérvártól mindössze 25 km-re

  2 km hosszú saját balatoni partszakasz

  Eispro Beach:10 hektáros, gyönyörűen parkosított strandunk árnyas 
fákkal, büfésorral, játszótérrel, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel.

  Izgalmas, változatos gyermek animációs programok főszezonban a 
hét minden napján, reggel 9-től egészen este fél 9-ig 

  Partközeli, Balatonra néző komfortos szállodai szobák és önállóan 
bérelhető villák, választható félpanziós ellátással

www.clubaliga.hu

Családi pihenés biztonságos, 
természetközeli környezetben 
a Balaton partján? Igen!

Nincs miért
otthon maradni!

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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  A Balaton kapujában, Székesfehérvártól mindössze 25 km-re

  2 km hosszú saját balatoni partszakasz

  Eispro Beach:10 hektáros, gyönyörűen parkosított strandunk árnyas 
fákkal, büfésorral, játszótérrel, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel.

  Izgalmas, változatos gyermek animációs programok főszezonban a 
hét minden napján, reggel 9-től egészen este fél 9-ig 

  Partközeli, Balatonra néző komfortos szállodai szobák és önállóan 
bérelhető villák, választható félpanziós ellátással

www.clubaliga.hu

Családi pihenés biztonságos, 
természetközeli környezetben 
a Balaton partján? Igen!

Nincs miért
otthon maradni!

SzEPTEMBErI-oKTóBErI ÚTJAInK
Az árak az utazást, szállást, honismereti vezetést (helyi magyar 
vezetők), egyedi plusz programokat és félpanziós ellátást tar-
talmaznak.
• BánSáG-TÚrA, MAGyAr VéGVárAKKAl, a Bánság „román és szerb” 

oldalán. 
2015.09.04-08 (5 nap). Rendkívüli kulturális élmények, természeti látni-

valók, fakultatív túralehetőségek, hajókirándulások a Dunán a Kazán-
szorosban és az Óbega Speciális Rezervátumban. Végváron, Székelyke-
vén, Tóthfaluban és Herkulesfürdőn nagy magyar élmények. Túravezető: 
a Duna TV Hazajárójából ismert Balázs István. Ár: 59.000 Ft

• árPád néPénEK ÚTJán – nagy élmények, és karitatív misszió Kár-
pátalján

2015.09.03-09.08. (6 nap). Ínyenckalandok: gazdag beregi kulturális 
programok, terepjáró-teherautós túra a Tisza-forráshoz, Sipot-vízesés, 
Szinevéri-tengerszem; az Árpád-vonal bunkerei, Vereckei-hágó, stb... Az 
útra adományokat is gyűjtünk. 1400 km-re a veszélyzónától, a határhoz 
közel… Túravezető: a Duna Tv Hazajárójából ismert Bíró András.  
Ár: 59.000 Ft. 

• dél-BArAnyA-SzlAVónIA-záGráB-MurAKÖz (Horváto.)  
– kopáCsI HaLásZNapok

2015.09.18-20. (3 nap). A térség legnagyobb hagyományőrző kulturális-
gasztronómiai fesztiválja. Hajókirándulás a Kopácsi-rét Természetvédel-
mi Területen. Zágráb magyar emlékei.  Vukovár: háborús emlékmúzeum. 
A Muraközben Zrínyi sasfészkek: Csáktornya és Varasd vára, óvárosa. 
Helyi túravezetők. Ár: 36.900 Ft. 

• éSzAK-ErdélyI KÖruTAzáS – Wass Albert nyomában a Rézaljától az 
Istenszékéig

2015.09.26-10.01. (6 nap). A gyönyörű Görgényi-havasok vidékén és a Ma-
ros-völgyben, Wass Albert életének fontos állomásaival. Fakultatív túra 
az Istenszékére. Találkozunk például Wass Albert egykori szobalányával 

Csillagösvény
utazási iroda
Otthonról hazamegyünk!

www.csillagosveny.utazas.hu
06 22 726 123; 06 20 4 574 754
hazajaro@csillagosveny.utazas.hu

is. Észak-Erdélyben sok csoda, és 
szívhez szóló élmények várnak minket.   
Ár: 69.500 Ft

• KÖzéPKorI VáSár FEKETETón  
– Kalotaszeg és Mezőség

2015.10.09-11. A minden képzeletet 
felülmúló Feketetói-vásárban 5-6 
órát töltünk. A „maradék” időben: 
a Mezőség és Kalotaszeg csodái: 
Kolozsvár, Szék, a bonchidai Bánffy-
kastély, az erdélyi örmények központja 
és Rúzsa Sándor sírja: Szamosújvár, a 
mérai bivalymúzeum, Válaszút: Kallós-
múzeum és Wass Albert szülőháza… Ár: 38.000 Ft

• KÖzéP-FElVIdéKI VárTÚrA –  A BányAVároSoK MESEBElI KInCSEIVEl
2015.10.22-26. (5 nap). Felvidék talán legjobb túravezetője, Brogyányi Mihály 

vezetésével. Ár: 69.900 Ft. 
• ünnEP zürICHBEn, ’56-oS HŐSÖKKEl, éS A Hun-VÖlGy TITKAI
2015.10.22-26. (5 nap). Az 1956-os megemlékezés Svájcban, a nagy öregekkel 

életre szóló élmény lesz. Ez a nap Zürichben a magyarokról, rólunk szól... 
Genf magyar emlékei (Bocskai-szobor, Sissi-szobor a merénylet helyszínén). 
És a rejtélyes  Hun-völgy. Túravezető: Dr. Salamin András, a Hun-völgy  
szülötte, Martin Salamin leszármazottja. Ár: 99.000 Ft. 

• A MárAMAroSI-HAVASoK: A rozSályTól A KAKASTAréJIG + a Lápos-
vidék

2015.10.23-27. (5 nap). Túraprogram, a Duna TV Hazajárója nyomában.   
Ár: 49.900 Ft. 

• BányAVIdéK KInCSEI - CSodálAToS MárAMAroS, ínyenceknek (Erdély)
2015.10.23-27. (5 nap). Ár: 59.500 Ft. 
• pItyersZerI portaNyItoGatÓ - Őrség, Őrvidék és Muravidék hagyományos 

értékei
október 23-26 (munkaszünet). Ár: 39.900 Ft

CéGünK SPorToláSI lEHETŐSéGET BIzToSíT
egészségre vágyóknak, örökmozgó gyerekeknek, 

feszültséget levezetni akaró menedzsereknek, a rohanó, 
dolgos hétköznapokat kipihenni vágyóknak.

nE HAGyJA KI A zICCErT! 
Vásároljon közvetlenül a gyártótól!

Nálunk megtalálja ennek minőségi, időjárásálló, hosszú 
élettartamú eszközeit. 

Legyen szó csoportos labdasportokról, atlétikai 
felszerelésekről, vízi sporteszközökről, továbbá védőháló 

és térelválasztó függönyökről, grund felszerelésekről, 
különböző palánkokról vagy pályafestésről,  

a PlASToBo KFT. mindenre megoldást kínál.
Keressen bennünket, hogy az oktatási intézmények, 

egyesületek, parképítők, önkormányzatok, 
sportközösségek, vállalatok és magánszemélyek mellett 

Önt is megelégedett partnerként üdvözölhessük.

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.  
• E-mail: plastobo@plastobo.hu

Tel/fax: +36 25 461-815 • www.plastobo.hu

8000 Székesfehárvár, Halász utca 39.
Telefon: 06-20-255-6614

HunTEr ProS-PrAy: 
1215 Ft helyett 699 Ft

rAInBIrd 1804 SPrAy: 
1445 Ft helyett 799 Ft 
Az árak tartalmazzák az áfát is.
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Városlátogatások, „üdülés és kultúra” programok, egzotikus utazások
Kulturális körutazások

8000 Székesfehérvár, Várkörút 40. 
Tel.: 22/321-871 (4 fővonal), 331-997, 321-821 • Fax: 22/348-688
E-mail: info@fehervartravel.hu • Honlap: www.fehervartravel.hu 

Fehérvár Travel Bónusz:
• 5*-os indulási garancia (már 2000 nyara óta)
• egyedül utazók felár nélkül
• útlemondási biztosítás a részvételi díjban
• idegenvezetés rádiós adóvevővel
• luxusautóbuszok

REPÜLŐS UTAZÁSAINKBÓL:  + reptéri illeték

Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II.  . 6 nap . . .157.500 Ft
Körutazás Jordániában . . . . . . . . . . . . . 8 nap  . . 299.000 Ft
Mesebeli India III. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 nap . . 535.000 Ft
Malajzia és Szingapúr II.  . . . . . . . . . . . 15 nap . . 675.000 Ft

KÉRJE NYÁRI KATALÓGUSUNKAT!
118-féle program 512 időpontban 

AUTÓBUSZOS UTAZÁSAINKBÓL
fehérvári indulás

London, Stonehenge, Oxford I.  . . . . . . . . 7 nap . .136.500 Ft
Provence-tól Savoyáig . . . . . . . . . . . . . . . 8 nap . .161.400 Ft
Üdülés és kultúra a Francia Riviérán II. . 10 nap . .173.800 Ft
Párizs, Versailles, Loire-völgye II.  . . . . . . 7 nap . .119.700 Ft
Északolasz tavak és műemlékvárosok. . . 8 nap . .115.400 Ft
Róma, az örök város . . . . . . . . . . . . . . . . 6 nap . .123.700 Ft
Türingia és Szászország . . . . . . . . . . . . . 8 nap . .141.800 Ft
Dubrovniktól az Isztriáig II. . . . . . . . . . . . 11 nap . .191.500 Ft
Dél-Itália haladóknak II. . . . . . . . . . . . . . 11 nap . .216.900 Ft

!!
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INDULÁS

Eng. szám: R01364/1996/2000
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lehetséges 2015. augusztus 12-től.)

Magyarország piacvezető körutazás-szervezője

ŐsFehérvár kedvezmény: 4% minden utunk részvételi díjából 
(más kedvezménnyel nem vonható össze). Extra kedvezmény 
az ŐsFehérvár napon befizetett utakra: a félpanzió árából 10% 
engedmény.
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ajándékboltban!

SzékeSFehérvár, oSkola u. 2-4.  hiemer-ház  nyitva: h-P: 9.00-18.00
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Könyves Kálmán: „Boszorkányok 
nincsenek!”

Könyves Kálmán korának egyik legműveltebb 
uralkodója volt. 1100 táján keletkezett törvény-
könyvében latinul a következőket írja: „Boszor-
kányokkal szemben, akik nincsenek, semmiféle 
kereset ne legyen.” (De strygis vero quae noj 
sunt, nulla amplius quaestio fiat). Később sokan 
úgy értelmezték a mondatot, hogy az uralkodó 
mindenkorra elutasította a babonás hitet. De a 
történészek fiatalabb nemzedéke megállapította, 
hogy a középkorban többféle boszorkányok-
ban hittek az emberek. A strigákat, amelyeket 
királyunk törvénye említ, a vámpírokhoz hasonló 
lényeknek képzelték el. Tehát ezek röpködő, vér-
szívó szörnyetegek. A törvény ezekre vonatkozott, 
és nem tagadta valamennyi boszorkány létezését. 
Az is igaz, hogy Magyarországon jóval kevesebb 
boszorkánypert rendeztek, mint máshol Európá-
ban, de ennek okait még napjainkig nem sikerült 
tisztázni.

LászLó-takács krisztina

stefkó krisztina

Az egykori elfogult krónikák szerint Könyves Kálmán sánta, 
púpos, kancsal, szőrös és hebegő beszédű volt – szinte minden 
lehetséges testi hibával felruházták. Érthető ez, hiszen 
Kálmán, majd utódja, II. István halála után II. (Vak) Béla 
került trónra, akit hétéves korában az akkori szokások szerint 
mint a király trónjára törő Álmos herceg fiát, Könyves Kálmán 
vakíttatott meg. 

Mivel a történelmet az utókor írja, a Kálmánról 
rajzolt külsőre rányomhatta bélyegét a múlt 
sérelme, a trónért folytatott testvérharc, amely 
Álmos herceg vereségével végződött. Baróti 
Lajos és Szalay József A magyar nemzet törté-
nete című művükben Könyves Kálmán közép-
kori jellemzéséhez hozzáteszik, hogy „az nem 
tagadható, hogy valami testi hibájának kellett 
lennie Kálmánnak, mert különben érthetetlen: 
miért akart belőle minden áron papot nevelni 
László király?” Kálmán okos volt, sőt rendkívül 
művelt, egyházi ismereteit maga II. Orbán pápa 
is nagyra értékelte, I. László mégis Kálmán 
délceg öccsét, Álmost részesítette előnyben a 
trónutódlást illetően. László halála után végül a 
tehetséges és művelt Kálmánt koronázták király-
lyá, aki haladó szellemű törvényeivel, diplomati-
kus külpolitikájával Magyarország történetének 
egyik legtehetségesebb királya volt, és akit a 
krónikások által megrajzolt előnytelen kép 
ellenére máig köztisztelet övez.
Kálmán trónra kerülésébe Álmos herceg soha 
nem nyugodott bele: újra és újra megpróbál-
ta megszerezni a trónt, majd a viszályokat 
mindig béke és hűségeskü követte. „Nemde 
a varjú is megesküdne a héjának, hogy többé 
nem károg, ha elengedi?!” – magyarázta Álmos 
kísérőinek egy vadászat alkalmával. Kálmán 
lázadó öccsének legalább öt ízben bocsátott 

Épül a színpad az augusztusi előadásokhoz a 
Nemzeti Emlékhelyen. A mintegy félezer négy-
zetméteres színpadon a Koronázási Szertar-
tásjáték első előadása augusztus 15-én lesz, a 
világhírű Carlo Ponti Jr. által vezényelt Musica 
Sacra-koncert pedig augusztus 18-án.

Múlt héten kezdték el építeni a 
színpadot és a nézőteret a Nemzeti 
Emlékhelyen. A Koronázási Szer-
tartásjátéknak, majd a Musica Sac-
ra-koncertnek helyet adó építmény 

A „könyves” és a „vak”

Épül a színpad a Nemzeti Emlékhelyen

meg. Az utolsó kényszerbocsánat után azonban 
már nem lehetett irgalomra számítani. Álmos 
lázadásaival, cselszövéseivel belülről veszélyez-
tette az ország biztonságát egy olyan korban, 
amikor külső ellenségekkel is számolni kellett. 

Mindenki figyelt, várta, hogy mikor „károg újra 
a varjú”. Ez 1113- ban következett be. Kálmán 
egy újabb lázadásnak vette neszét, és ekkor le-
csapott: Álmost és hétéves kisfiát, Bélát – hogy 
ne váljék belőle a következő nemzedék Álmosa 
– megvakították. Az ítéletet Álmoson az ország 
főurai közül hárman hajtották végre. A gyerme-
ket egy csapat ispán ragadta ki anyja öléből és 
vakította meg. A vak herceget az általa alapított 
dömösi monostorban helyezték el, de később ő 
is király lett: Kálmán fia, II. István karolta fel, 
majd halála után II. Béla néven került trónra. 
Ragadványnevet is kapott: „Vak Béla”, Kálmán 
pedig végül „Könyves Kálmán” néven vonult be 
a történelembe.

A nézőtéren kétezer-ötszázan férnek majd el

A színpad ötszáz négyzetméteres, az oszlopok pedig több mint húsz méter magasak

Thuróczy János krónikájában így ábrázolják Könyves Kálmánt

már méreteivel is jelzi, milyen gran-
diózus előadások színhelye lesz. 
Maga a színpad ötszáz négyzetmé-
ter, a nézőtér pedig kétezer-ötszáz 
fő befogadására lesz alkalmas. A 
két kisebb lelátónál idén lesz két 
arénabejárat is, a színészek ezek 
felől is be tudnak majd menni a 
színpadra. A színpad melletti tor-
nyok is igazán látványosak, hiszen 
húsz méternél is magasabbak.
Idén Könyves Kálmán legendája 
kel életre a Koronázási Ünnepi Já-
tékokon augusztus 15-én és 16-án. 

Az előadást a Vörösmarty Színház 
igazgatója, Szikora János rendezi. A 
szabadtéri próbák augusztus 3-án 
kezdődnek el.
Néhány nappal később pedig ez 
a színpad ad majd helyet a Mu-
sica Sacra-koncertnek is, ami 
igazi kuriózum lesz a komolyzene 

kedvelőinek. Puccini műveit a világ 
legnagyobb színpadainak sztárjai 
tolmácsolják a közönségnek au-
gusztus 18-án. Az esten Carlo Ponti 
Jr. világhírű karmester vezényli az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekart 
és a régió énekkaraiból álló Egyesí-
tett kórust.
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Szöveg

A július 2-án megjelent lapszámunkban fejthettek utoljára rejtvényt, amikor négy jeles, 
magyarságot érintő évfordulóra hívtuk fel a figyelmüket. Az első megfejtésben megtudhat-
tuk, az aratás kezdetének napját miként is hívták. A helyes megfejtés: SARLÓS BOLDOG- 
ASSZONY NAPJA. 1271-ben ezen a napon mondott le Ottokár cseh király a nyugat-ma-
gyarországi várakról V. István javára. Az esemény nevének helyes megfejtése: POZSONYI 
BÉKE. Július 2-án született, 213 évvel ezelőtt az egyik aradi vértanú. Azok fejtették meg 
helyesen, akik DESSEWFFY ARISZTID nevét kapták. A forradalomnak számtalan jeles 

személyisége volt, de talán a legtöbbet énekelt, emlegetett tüzértisztje a 4. megfejtésben 
szereplő személy, aki éppen 166 évvel ezelőtt halt meg. Helyes megfejtés: GÁBOR ÁRON.
A mostani lapszámban a Koronázási Szertartásjátékok főhősével foglalkozunk. Az előadá-
sok augusztus 15-én és 16-án lesznek. A megkoronázandó királyt Egyed Attila személyesíti 
meg, testvérét, Álmos herceget Száraz Dénes alakítja. A krónikás Blaskó Péter, a koronázó 
érsek Mihályi Győző lesz. Megfejtésünkben az idei Koronázási Szertartásjáték királyáról 
tudhatunk meg egy fontos jellemzőt. 
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Vakler lajos

Vakler lajos

A Vörösmarty Színház társulata a Nyári színház 
keretében bemutatta Francis Veber Balfácánt 
vacsorára! című bohózatát a Pelikán udvarban. 
Francis Veber, a darab szerzője és az abból készült 
film rendezője a műfaj kiválósága. Hazájában 
elnyerte a legrangosabb francia filmes elismerést, 
a César-díjat.

A Balfácánt vacsorára! olyan vígjáték, 
amely nem osztja meg a közönséget, 
és olyan tulajdonsággal bír, hogy 
képes eljuttatni a nézőket a kacagós, 
könnycsordulós állapotba, miközben 
komoly tanulságokat oszt meg velünk. 
A mű igazi habkönnyű, nyári csemege. 
Rendezője, Tasnádi Csaba, a nagyra 
hivatott nyíregyházi színházi szak-
ember számára igazi jutalomjáték. „A 
rendező számára minden darab kihívás, 
felfedezés, kaland. Egy olyan be nem járt 
út, amelyen végig kell menni, tisztelve a 
műfaj és a szakma szabályait. Ez a darab 
méltán híres, akárcsak a szerzője. Kitűnő 
szerepek vannak benne, különösen a két 
főszereplő, Pierre és Francois viszi a vál-
lán a terhet. Gigászi feladat, de mindenki 
hamar megtanulta tisztelni ezt a műfajt és 
különösen ezt a darabot. Megsüvegelem 
azokat a színészeket, akik hitelesen tudják 
átadni a szerző által megálmodott bohózat 
történetét. Itt megtapasztalhatjuk, hogy 
a nézőtéren végighullámzó nevetés nem 
mindig meghatározó, hiszen a tanulságo-
kat is úgy kell megmutatni, hogy abból a 

Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával 
a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban nyaral-
tak a Moldvai Csángóföldről érkezett gyermekek. 
A pusztinai fiatalokat Nagyné Ferenczy Nóra és 
a Civil-, Ifjúsági és Sportiroda munkatársainak 
köszönhetően színes, változatos programok várták 
Velencén. A vendégek Székesfehérváron részt 
vettek a moldvai csángók megsegítésére rendezett 
szentmisén a Ciszterci templomban, majd nagy 
sikerű koncertet adtak a városháza Dísztermében.

Nyisztor Ilona, a moldvai csángó 
kultúra Magyar Örökség- és Európai 
Kultúráért díjas nagyasszonya és 
tanítványai számára minden pillanat 
öröm, amit itt tölthetnek. Nyisztor Ilo-
na, a hagyományok őrzője így mesél a 
kezdetekről, s arról, miként sikerült, 
sikerül megőrizni magyarságukat.
Az a fajta szeretet, amit elhoz nekünk 
otthonról ide haza, miből táplálkozik?
Az édesanyám hitelességét és szerete-
tét hordozom magamban, ezt osztom 
szét a pusztinai gyermekeknek és 
mindenütt a világban, ahol járunk. Ő 
volt az, akitől a legtöbbet tanultam, 
aki átsegített minden nehézségen. 
Sajnos sem ő, sem a hozzá hasonló 
csángó hagyományőrzők nincsenek 
már közöttünk, így az én dolgom, 
hogy továbbvigyem, amiért éltek. 
Nehezen tudtuk megvetni a lábunkat, 
s még nehezebb átadni a megszerzett 
tudást a következő generációnak. 
Ennek ellenére azt mondom, nagy 
szerencsénk van, hiszen a magyar 
anyanyelvi oktatáson keresztül ezt 

Balfácánt vacsorára!

Pusztinai gyermekek Székesfehérváron

néző is tanuljon. Ez a színvonalas, míves 
szórakoztatás alapja!”
Francois, a balfácán makettkészítő 
szerepében a nagyszerű Gáspár Sán-
dort láthatjuk, aki a műfaj legna-
gyobbjait idézi. Alakításának könnyes, 
nevetős eredetisége, hitelessége nagy 
ajándék a Nyári színház kedvelőinek: 
„Hihetetlen mestermunka ez a darab. 
Nagyon komoly, aprólékos felkészülést 
igényel. A színész céhnek, tehát nekünk 
itt rendkívül sok munkánk van. Szakmai 
szempontból nagyon érdekes számom-
ra, hiszen a fehérvári közönség engem 
elsősorban drámai szerepekben látott, 
akár a Hamletben vagy Molière Őfel-

sége komédiása szerepében vagy a Lear 
királyban. Remélem, hogy nemcsak nekem 
lesz jó ez a másfajtaság, hanem a közönség 
is örömmel fogad engem egy egészen más 
szerepkörben.”
Pierre, a nagystílű párizsi üzletember 
bohózatba illő balesete, majd az azt 
követő elkerülhetetlen konfliktus és 
idézőjeles, tehát ideiglenes „meg-
térése,” amelyet a válság generál, 
valódi jutalomjáték Nagy Péternek: 
„Gyakorta előfordul, hogy a bohózatok 
kifelé könnyűnek tűnnek, míg eljátszani 
ezeket a karaktereket borzasztóan nehéz. 
Mindig rádöbben az ember, hogy ez így 
van rendjén, hiszen így jön létre egyensúly 

a színész, a rendező és a közönség között. 
A Balfácánt vacsorára! olyan aprólékos 
munka, amely megfeszített idegrendszert 
kíván és sok türelmet. Itt ugyanannyit 
kell építkezni, mint egy tragédiában, meg 
kell mutatnunk a szereplők érzelmi súlyát, 
ugyanakkor fontos célunk, hogy megnevet-
tessük nézőinket. Ennek megfelelően rend-
kívüli a felelőssége annak, aki színpadra 
állít egy ilyen mesterművet, és azoknak is, 
akik eljátsszák a szerepeket. Az avatottak 
olyan darabot láthatnak, ahol piramissze-
rűen építkezve jutunk el a csúcspontig.”
Törőcsik Franciska, a nimfománi-
ás, spirituális Madeleine parádés 
pillanatokkal szembesíti a színpad 
szerelmeseit. Egyszerű eszközökkel, 
mégis hitelesen mutatja be Madeleine 
elvarázsolt énjét, mintha azt monda-
ná, itt vagyok, közületek való vagyok: 
„Ennek a műfajnak is megvannak a köte-
lező előírásai, megvan a receptje, mit és 
mikor kell csinálnunk, meddig mehetünk 
el egy-egy szerep megformálásában. Egy 
színész hasonló bohózatban csak akkor 
tud lubickolni, ha maximálisan felkészült, 
és végiggondolta a karakter valamennyi 
rezdülését. A próbahét folyamán mindig 
érnek a dolgok, együtt gyakorolva találunk 
ki új dolgokat, miközben rögzítjük a 
régieket. Sémákat dobunk a sutba, hogy 
megtartsuk az eredetit.”
A kitűnő darab fergeteges sikert ara-
tott, így nem is lehetett kétséges, hogy 
műsorra kerül a következő évadban a 
kőszínházban is.

A pusztinai csángó fiatalok idén is meghódították a Királyi Várost

Tűz és víz. A jó szándékú balfácán, Francois és a körmönfont, nagymenő Pierre szerepében Gás-
pár Sándor és Nagy Péter igazi nyári varázslatát láthattuk a Pelikán udvarban.
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hivatalosan is megtehetjük.
Ön óvónőként is ezt az elvet vallotta, 
majd néprajzosként, gyűjtőként is ezt az 
utat járta?
Igen. Ezt a felhalmozott kincset csak 
úgy lehet megőrizni, ha bevonunk 
ebbe a munkába minden jó szándékú 
gyermeket és felnőttet. Ők jelentik 
számunkra a jövőt, hiszen ők a táma-
szaink az élő kultúra közvetítésében. 
Nálunk ma is úgy megy, hogy ha van 
egy ünnep falvainkban, figyelünk 
arra, milyen viseletben veszünk 
részt azon, milyen dalokat éneklünk, 
milyen táncokat táncolunk. Ezzel is 
őrizzük magyar nyelvünket és hagyo-
mányainkat.

Milyen a mai csángó örökség?
Az oktatáson keresztül tudjuk meg-
őrizni mindazt, ami a csángó kultú-
rából megmaradt. Ezért rendezünk 
népdalversenyeket, mesemondó-talál-
kozókat, szavalóversenyeket a puszti-
nai Magyar Házban. Minden program, 
amit a gyermekeknek szervezünk, azt 
a célt szolgálja, hogy kiegészítsük azt 
a három órát, ami a magyar írás és 
olvasás megtanulását segíti elő, hiszen 
a többi tantárgyat románul tanítják.
Mennyire fontos, hogy megőrizzék az ősi 
népi hangszereket, a furulyát, a kobozt, a 
tilinkót?
Fontos feladatunk ez is, hiszen így 
a gyermekek hiteles hangszereket 

választhatnak. Ebben nagyon sokat 
segített Kobzos Kiss Tamás, aki a 
Budai Zeneiskola tanáraival együtt 
kezdte el a pusztinai fiatalokat 
tanítani. A zenetábor minden 
évben azt szolgálja, hogy ezeken 
a régi hangszereken mindenki 
megtanuljon játszani. Csak így 
tudjuk hitelesen kísérni a már 
összegyűjtött magyar dalokat. Ez 
saját erőnkből nem ment volna. 
Idén immár hetedik alkalommal 
rendezzük meg ezt a zenei tábort 
új résztvevőkkel, de természetesen 
visszajönnek közénk azok is, akik 
már végeztek. Jó példa erre egykori 
tanítványunk, Kovács Krisztián, aki 
nálunk kezdte tanulmányait. Tavaly 
végzett a Zeneakadémián, és most 
mesterképzőre jár Budapesten. Ő 
és barátai szintén nagyon sokat 
segítenek nekünk.
Sikerül mindent saját erőből megolda-
niuk?
Nem és nem is kell, hiszen nagyon 
sok jó szándékú ember vesz ben-
nünket körül. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy immár sokadszor 
kapunk meghívást Székesfehér-
várról. Olyan kapcsolat alakult ki a 
fehérváriakkal, ami például szolgál-
hat minden magyarnak. Ez úton is 
köszönöm a gyermekek nevében is a 
város vezetőinek, hogy évről-évre le-
hetőséget adnak arra, hogy bemutas-
suk: nem herdáljuk el a lehetőséget, 
az ő segítségükkel tovább mélyítjük 
a moldvai csángók magyarságtuda-
tát, és büszkén valljuk és vállaljuk 
magyarságunkat.
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Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató a mai napig sokat küzd a szakma fennmaradásáért, a 
megfelelő utánpótlásért

LeffeLHoLcz marietta

Az orvosok, ápolók közül talán egy olyan 
embert sem ismerek, aki ne lenne büszke 
szakmájára, a betegekért végzett munká-
jára. Azonban a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatója 
mindenkin túltesz. A mindig mosolygós és 
segítőkész Szabó Bakos Zoltánné nem ismer 
lehetetlent, olyan áhítattal mesélt pályájáról 
és vajmi kevés szabadidejéről, hogy őszintén 
irigyeltem. 

A betegellátás nem egyszerű munka, 
sokkal inkább hivatás. Miért ezt a 
szakmát választotta annak idején?
Móron nőttem fel, szüleim a mai 
napig ott élnek. A szomszéd 
utcában élt egy bába néni, aki 
többször meglátogatott minket. 
Az ő anekdotái, beszélgetései és 
az őt körülvevő tisztelet miatt 
szerettem volna én is szülésznő 
lenni. Mindig is bennem volt a 
segíteni akarás. Székesfehérváron 
az akkori József Attila Gimná-
ziumba jártam. Nagyon nívós 
tanároktól tanulhattam, és hetente 
két napot voltunk a Szent György 
Kórházban. A radiológia is vonzott 
a szülészet mellett, és végül ezen 
a pályán maradtam gyakorló szü-
lésznőként Fehérváron.
Azért valljuk be, nem a szülészet az 
egyik legegyszerűbb szakterület!
A szülésznői munka nagyon 
sokrétű. Nem csak abból áll, hogy 
a szülőszobában állunk, ápolói 
munkát is igényel. Elláttuk a gyer-
mekágyas részlegen a kismamá-
kat, a műtéteken átesett betegeket 
is, és a szülőszobai tevékenység 
sem mindig egyszerű. Volt olyan 
nap, hogy 12-17 szülésünk is volt. 
Évi 3300 szülést vezettünk le, ma 
ez 2500-ra tehető. Keményen dol-
goztunk, de csodálatos volt. Aztán 
amikor az új szülészet megalakult, 
megbíztak a főnővér helyettesi te-
endőkkel, két év múlva pedig már 
az igazgatóságon találtam magam 
úgynevezett intézetvezetőfőnő-
vér-helyettesi beosztásban.
Nem hiányoztak a betegek?
Először úgy éreztem, hogy ez a 
fajta irodai munka olyan, mintha 
nem is dolgoznék. Hiányzott, 
hogy nem vagyok a betegek kö-
zött, de kis idő elteltével rájöttem, 
ez teljesen más munkakör, több 
feladattal, nagyobb felelősséggel. 
Onnantól szinte minden beteg az 
én betegem lett. Ez a munkakör 
sok tanulást, fejlődést igényelt. 
Milyen kollektíva veszi körül?
Büszke vagyok a kollektívára, 
amely körülvett, körülvesz a mai 
napig. Ehhez a szakmai életúthoz, 
amit bejártam, kellett a munka-
társak és a család támogatása is. 
Hirdetem is, hogy ahhoz, hogy az 
ápolási szakmát a Szent György 
Kórházban ilyen jól műveljük, 
ahhoz nagyon jó középvezetői 
szint kell, a főnővérek. Az ő elkö-
telezettségük, szakmai hozzáér-
tésük és az 1300 fős szakdolgozói 
csapat nagyon meghatározó. Nap 
mint nap látom a fejlődést, de a 
struktúra változását, a jogszabályi 
változásokat is, amik leterhelik a 
kollégákat, mégis bárhol megáll-

Szenvedélye a hivatása

ják a helyüket. Fontosnak tartom 
a kórházi hagyományok megőr-
zését, hogy megemlékezzünk 
elődeinkről. Ha valaki nyugdíjba 
megy közülünk, ne feledkezzünk 
meg róla, hívjuk meg magunk 
közé a rendezvényekre, hiszen a 
tanácsaikra támaszkodva fejlődhe-
tünk tovább, és őrizhetjük meg az 
értékeket a kórház számára.
Mi a véleménye a mai egészségügy 
helyzetéről, a szakmai képzésről?
Mint már említettem, nagyon 
fontosnak tartom egy kórház 
életében az értékek, hagyományok 
megőrzését. A mi főigazgatónk-
nak, Csernavölgyi Istvánnak nagy 
elvárása a szakmaiság. Fontos, 

hogy egy pályakezdő – akár 
szakdolgozó, akár orvos – találja 
meg azt a mintát az oktatásban, 
a munkahelyén, a gyógyításban, 
akivé szeretne válni, akire sze-
retne hasonlítani. Nekem is volt 

mintám a képzésem és a munkám 
során is. Az ápolásszakma, ahogy 
haladt előre, úgy lett egyre össze-
tettebb. Régen rang volt ápoló-
ként dolgozni, fehér ruhát ölteni, 
tisztelet övezte az ápolókat. A 
szakközépiskolák megszüntetésé-
vel a szülők meggondolták, hogy 
érettségi után még három évig 
taníttatják a gyereket nővérnek, 
vagy még egy évet áldoz a család, 
és akkor van egy diplomája. Így 
csökkent Székesfehérváron és az 
egész országban a beiskolázandó 
és a végzettséget szerzett ápoló-
nők száma. Ez egy meghatározó 
mérföldkő volt abban, hogy ma 
már kevés az ápoló. Régen volt 
arra példa, hogy 120-an jelent-
keztek, hogy ápolók szeretnének 
lenni a kórházban, versengeniük 
és bizonyítaniuk kellett. Ma negy-
ven év fölötti a szakdolgozók fele. 
Szerencsére azonban újra bein-
dultak az egészségügyi iskolák, 
így három év múlva talán minket 
is megrohamoznak a „fecskék”. 
Nem egyszerű hivatásról van szó, 
nemcsak fizikálisan kell helyt-
állni. Teljes szívvel-lélekkel kell 
a betegek mellett állni. Meg kell 
őket emelni, mosdatni, tisztázni, 
etetni. Vannak önálló feladataink, 
van, amit orvosi utasításra kell 
végeznünk. Éppen ezért az anyagi 
megbecsülés és a társadalmi meg-
becsülés is fontos lenne, különben 
ez a szakma Magyarországon ki 
fog halni.
Van egyáltalán szabadideje?
Elég korán lettem vezető, sok-
szor több időt kellett munkával 
töltenem, mint a családdal. Ezért 
nagyon hálás vagyok a férjemnek 
és a gyerekeknek. Két gyerme-
kem van, és már unokám is. Az 
ő megértésük nélkül nem ment 
volna. Tudták ők is, hogy csak úgy 
lehet valamit elérni, ha keményen 
küzd az ember, ezért támogat-
tak. Sokszor úgy érzem, nincs is 
szabadidőm, hiszen a misszióm, 
hogy tegyek a közért. Sok szakmai 
érdekvédelmi szervezetben is sze-
repet vállalok, az Ápolási Igazga-
tók Egyesületében alelnök vagyok, 
az Ápolási Egyesületben évekig 
régiófelelős elnökségi tag voltam, 
most már csak bizottsági tagként 
teszem a dolgom, de a Szakdolgo-
zói Kamarában elnökségi tagként 
vállalok szerepet… Szóval úgy 
érzem, ez hozzám tartozik. Öröm-
mel tölt el, ha elérünk valamit 
közösen. Azonban ha tényleg úgy 
alakul, hogy van egy kis szabad- 
időm, akkor olvasok. Hegyekben 
állnak a könyvek otthon, a szabad-
ság alatt falom őket, és persze 
szívesen kertészkedem. 

Fo
tó

: F
M

SZ
GY

EO
K



29közéleti hetilap FehérVáregészség

Minden autóst megszondáztatnak a rendőrök a Fezenen. A fesztivál belső biztosí-
tását nem a hatóság végzi, de a fehérvári kapitányság munkatársai folyamatosan 
jelen lesznek azért, hogy a közlekedésben ne legyen fennakadás és a fiatalok 
biztonságosan szórakozhassanak. A katasztrófavédelem is ügyel a biztonságra, a 
tűzoltók a menekülési útvonalak meglétére ügyelnek.

Épül a Koronázási szertartásjáték színpada a Nemzeti Emlékhelyen. A katasztrófavédelem csak úgy ad engedélyt a használatára, ha a lelátót 
mindenki perceken belül el tudja hagyni. A menekülési útvonalak meglétét minden esztendőben ellenőrzik a szakemberek.

novák rita

Látrányi viktória

A katasztrófavédelem a tűzbiztonságra és a 
menekülési útvonalak meglétére, a rendőr-
ség pedig a közbiztonságra és a közlekedés 
biztosítására ügyel a Fezen Fesztiválon és az 
augusztusi városi rendezvényeken.

A Fehérvári Zenei Napok az egyik 
legbiztonságosabb fesztivál ha-
zánkban, hiszen az elmúlt években 
egy-egy lopást vagy garázdaságot 
leszámítva nem történt bűncse-
lekmény – mondta el lapunknak a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője. Kiss Z. Edward hozzátet-
te: hogy ez továbbra is így marad-
jon, minden hazafelé tartó autóst 
megszondáztatnak az Új Váralja so-
ron a következő napokban. De mint 
a szóvivő fogalmazott, a járőrök 
nemcsak ezért lesznek folyamatosan 
a helyszínen, hanem azért, hogy baj 
esetén azonnal tudjanak intézkedni.
A katasztrófavédelem a fesztivált 
előkészítő munkákból is kivette 
a részét. A menekülési útvonalak 
biztosítására és a tűzmegelőzésre 
koncentráltak, de a tűzoltók a 
fesztivál idején is ellenőrizni fogják 
a szabályok betartását – tudtuk meg 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hatósági osztályvezető-
jétől, Horváth Pétertől.
A Fezen mellett az augusztusi 
ünnepi programok is munkát adnak 
a kéklámpásoknak. A feladatuk 
ugyanaz lesz, mint a fesztivál 
esetében: a tűzvédelmi előírások 

Az Egészségügyi Világszervezet 1993-ban 
nyilvánította augusztus elsejét az anyate-
jes táplálás világnapjává, augusztus első 
hetét pedig a szoptatás világhetévé. Az 
anyatejben olyan, semmivel sem pótolha-
tó anyagok találhatók, amelyek védett-
séget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, 
erősítik az immunrendszert. Emellett a 
szoptatás az anyának is jót tesz, mert 
csökkenti a mellrák kialakulásának 
kockázatát. A jeles évfordulóról Székesfe-
hérváron is megemlékeznek. A Szabadmű-
velődés Házában augusztus 3-án számos 
program várja az érdeklődőket.

A világon évente több millió 
csecsemő hal meg, illetve válik 
fogyatékossá, mert nem jut 
anyatejhez. Sok országban még-
is mind kevesebb nő szoptatja 
a gyermekét. Ezért indította az 
Egészségügyi Világszervezet és 
az UNICEF átfogó programját 
a csecsemők egészséges táplá-
lására. Az anyatejben ugyanis 
olyan, semmivel sem pótolható 
anyagok találhatók, amelyek 
védettséget nyújtanak a fertő-
zésekkel szemben, és erősítik 
az immunrendszert. A szopta-
tás ráadásul az anyának is jót 
tesz, mert csökkenti a mellrák 
kockázatát.
Az a legegészségesebb, ha a 
csecsemők féléves korukig 
csak anyatejet kapnak. A WHO 

Kéklámpások az augusztusi programkavalkádon

Az anyatejes táplálás világnapja
ajánlása szerint a szoptatás 
legalább kétéves korig javasolt, 
de ideális esetben addig folyta-
tódik, amíg a kisbaba magától 
abba nem hagyja. „Az anyatej 
olyan egyedülálló, csodálatos 
táplálék, amely összetételében 
és mennyiségében is a csecsemő 
igényeihez alkalmazkodik. A 
gyermeket világra hozó anya teje 
különleges összetételű, igazodik 
a kis szervezet speciális igényei-
hez, védi a külvilág ártalmaitól. 
Elősegíti az ideális fejlődést, 
növekedést, megalapozza a későbbi 
jó életminőséget. A szoptatás 
nemcsak egy szoros testi-lelki kon-
taktus elindítója és egy sajátságos 
kommunikáció megalapozója anya 
és csecsemő között, hanem a baba 
számára a legtökéletesebb, legha-
tékonyabb tápláléknyújtó esemény 
is, amely egészségét szolgálja.” 
– mondta el Raduka Gyöngyi 
területi védőnő. A Szabadműve-
lődés Házában augusztus 3-án 
erről is hallhatnak részleteket 
az érdeklődők. A megnyitó 9 
órakor lesz. Gál Diána IBCLC 
laktációs szaktanácsadó tart 
majd előadást, de lesz játék-
készítő műhely is. A védőnők 
egész nap szoptatási tanács-
adással, ételbemutatóval és 
kóstolóval várják a családokat. 
Emellett a szakszerű babahor-
dozással is megismerkedhetnek 
a látogatók. 

betartatása valamint a közlekedés 
és a közbiztonság biztosítása. A 
rendőrség megerősített szolgálat-
ban dolgozik majd, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál 
pedig készenlétben lesz egy olyan 
csoport, akik baj esetén riaszthatók.
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Maradt esély a továbbjutásra
Öngól után egyenlített a Videoton a BATE Boriszov elleni BL-selejtezőben

Vinícius többször jó ütemben emelkedett, és a végén egyenlített

somos zoLtán

Miután 1-0-ra kikapott a Haladástól, nem túl jó hangulat-
ban várta a Bajnokok Ligája selejtezőjét a Videoton. Ám a 
nemzetközi kihívás az új idény eddigi legjobb teljesítményét 
hozta ki a csapatból. A BATE elleni 1-1-es döntetlennel 
maradt remény a továbbjutásra, bár esélyesebb az ellenfél.

Más szint a Bajnokok Ligája – mondta 
Bernard Casoni a BATE Boriszov elleni 
selejtező előtt, amivel persze nem árult el 
nagy titkot. Csak éppen kissé aggodalmasan 
gondoltunk arra, hogy még az ehhez képest 
sokkal alacsonyabban jegyzett magyar 
bajnokságban sem sikerült pontot szereznie 
a Vidinek az első két fordulóban. A fehér-
orosz ellenfél ezzel szemben magabiztosan 
vezeti hazája pontvadászatát, és nemzetközi 
rutinnak sincs híján. Mégis úgy fogalmazott 
a fehérváriak francia mestere, hogy verhető 
csapat a BATE, már ha a Vidi koncentráltan 
és helyzeteit kihasználva játszik.
Nos, az hamar kiderült, hogy nem a mifelénk 
megszokott sebesség és fizikum jellemzi a 
boriszoviakat. Minden megnyert párharcnak 
örülni kellett, és a minimális pontatlanságot 
is büntették a vendégek. Ennek megfelelően 
még a Sóstói Stadionban is biztonságra 
törekedett a Videoton: Casoni a meccs előtt a 
0-0-t sem tartotta volna rossz eredménynek. 
Mladenovics és Alekszijevics lövése jelezte 
azonban, hogy a rivális nem a gól nélküli ál-
lásra rendezkedett be, de mezőnyben fegyel-
mezetten zárt a fehérvári retesz. Kellett is, 
mert ha mégis eladták a labdát Mareválék, 
azonnal megindult a BATE. Hibázni persze a 
túloldalon sem lehetett, Ivanovszki kis híján 
góllal büntetett egy rövid felszabadítást, 
nagyot védett Csernik kapus.
Érzékeny veszteség volt Juhász Roland kie-
sése: a csapatkapitány nem először hagyta 
el idő előtt a pályát sérülés miatt. Felvette a 
harcot és a tempót a Vidi, sőt egy-egy ritmus-
váltással meg is zavarta a fehéroroszokat. 
Sejtettük, hogy nem lesz sok helyzet, ezért is 
volt kár, amikor Ivanovszki elől a kapu tor-
kából vágták ki a labdát. Óriási ziccer volt. 
Maréval szabadrúgásánál sem sokon múlt, 
hogy vezetést szerezzen a magyar bajnok, 
amely sokkal jobban játszott, mint egy héttel 
korábban a walesi csapat ellen. Jogosan 
kapott tapsot az első félidő végén.
A folytatásban is többször előfordult, hogy a 
piros-kékek nyertek párharcokat, szereztek 
labdákat, amikkel mentek is előre lendülete-
sen. Csak befejezni nem sikerült az akciókat. 
A vendégek viszont helyzet nélkül is gólt 
szereztek… Egy szögletből visszafejelt labda 
került Danilovics kapujába, ráadásul csapat-
társ, Luijckx fejéről. Igaz, még a fehérorosz 
orgánumok is elismerték, szabálytalanság 
előzte meg a szerencsétlen mozdulatot.

Bajnoki cím, edzőtábor

A Bence-hegy királya 
és királynője kerestetik

somos zoLtán

kaiser tamás

A magyar öttusa-válogatott 
tagjai hétfő óta Franciaország-
ban készülnek az augusztusi, 
angliai Európa-bajnokságra. Az 
edzőtábort közvetlenül meg-
előzte a magyar bajnokság, amit 
rendhagyó módon kétnapos 
versenyként rendeztek meg. És 
nemcsak a lebonyolítás hozott 
újdonságot, hanem a végered-
mény is, hiszen Kovács Sarolta, 
a Volán Fehérvár kiválósága 
először szerzett felnőtt egyéni 
bajnoki címet. Hogy eddig nem 
sikerült neki, az leginkább a 
balszerencsének köszönhető: 
három éven át folyamatosan 
sérülés miatt kellett kihagynia 
az ob-t. Most azonban minden 
stimmelt, olyannyira, hogy a 
vívásával és futásával kifejezet-
ten elégedett volt Kovács Saci. 
Márpedig ezek kritikus számok 
lesznek az Eb-n is, és nem 
mindig mentek tökéletesen az 
utóbbi időben.

Az önbizalom-növelő eredmény 
Demeter Bencére is ráfért, akit 
a férfiak mezőnyében csak 
Kasza Róbert tudott megelőzni. 
Alekszejev Tamarának ellenben 
nem sikerült jól a bajnokság. Az 
Alba Öttusa versenyzője lovag-
lásban rontott, de mint mondta, 
ezzel remélhetőleg ki is merí-
tette idei balszerencseadagját. 
Sérüléséből felépülve ő is hasz-
nos tagja lehet a válogatottnak, 
amely három hétig edzőtáboro-
zik Franciaországban.

Ismét mozgásra, azon belül is 
futásra invitálja a fehérvária-
kat illetve a környékbelieket 
Kaufer Tamás. A Vérteskozma 
rock ’n’ roll futás főszervezője 
júniusban lépcsőfutásra bírta 
rá a tűzoltók mellett a sportág 
szerelmeseit, és most sem talált 
ki könnyebb feladatot. Augusz-
tus 1-jén, szombaton 10 órára 
Velencére várja a futókat a 
Bence-hegyi kilátó parkolójába. 
A Bence-hegyi rock ’n’ roll futás 
indulói két táv közül választ-
hatnak: a bátrabbak két kört, 
vagyis 10,4 km-t futnak majd, 
a kevésbé rutinosak ennek a 
felét. A szintkülönbség sem 
elhanyagolható: a 2,6 km-en a 
95 méter igazi kihívást jelent, 
Kaufer Tamást ismerve azonban 
a kiváló hangulat garantált!
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Csatárgond vagy mégsem?

A BL-selejtező előtt Bernard Casoni kijelen-
tette, nem hajlandó azzal takarózni, hogy 
nincs elég csatár a keretben, hiszen a helyze-
tek megvannak, csak be kellene lőni azokat. 
Kétségtelen, Ivanovszki személyében van 
labdát tartani és megjátszani képes támadó, 
de azért a szurkolók nem bánnák, ha Feczesin 
felépülne már sérüléséből. A guineai Soumah 
fiatal, tapasztalatlan, de már őt is bevetette 
a francia mester. Szombaton pedig talán 
Rudolf Gergelyt is be fogja, aki együtt edz a 
csapattal, és egyik korábbi magyar klubja, a 
Diósgyőr ellen debütálhat a Videotonban.

Kísértetiesen hasonlított a koreográfia a Ha-
ladás elleni bajnokihoz. Kérdés volt, összezu-
han-e a Vidi, amely a hazai pályán kapott 
góllal duplán hátrányba került. Szerb, fran-
cia, brazil, holland, portugál, horvát, olasz 
futballkultúrából érkezett légiósok voltak 
pályán ekkor már a magyar színekben, náluk 
nem lehetett arra hivatkozni, hogy „magya-
rosan” hat rájuk a hátrány, még ha nem is az 

Futbalett Ivanovszki (jobbra) és fehérorosz partnere előadásában

Nemzetközi brigád: macedón, szerb, holland, horvát, brazil, francia, portugál légiós a Vidi kezdőjében

említett országok első vonalából jöttek ezek 
a légiósok. A Burcsa Győző klubigazgató 
által elképzelt, az európai vérkeringésbe 
játékosok, szakemberek és kupaszereplés 
által bekapcsolódó „nemzetközi” Videoton 
még az út elején jár. Jelenleg egyenrangú 
ellenfele tud lenni a rutinosabb BATE Bori-
szovnak – és talán valóban azon múlik csak 

a jobb eredmény, hogy nincs vérbeli góllövő 
a csapatban… Igaz, egy kapufánál szerencsé-
je volt a Vidinek, de összességében semmivel 
nem tűnt gyengébbnek a Bajnokok Ligája 
csoportkörében is járt ellenfélnél. Sőt szögle-
tekkel, lövésekkel teljesen be is szorította, és 
Vinícius remek fejesével kiegyenlített.
Meccshangulat uralkodott a Sóstói Stadion-
ban, s bár a döntetlennel inkább a BATE ke-

rült közelebb a selejtező play-off köréhez, a 
küzdelem és helyenként a játék is méltó volt 
a szurkolók elismerő tapsára. Talán innen 
tényleg felfelé vezet az út a szezont rosszul 
kezdő, alakulóban lévő csapat számára. 
Ennek első bizonyítékát szombaton, Diós-
győrben adhatja. Persze kérdés, ott milyen 
összetételben küldi pályára csapatát Casoni, 
mert jövő szerdán visszavágó Boriszovban. A 
látottak alapján azt sem kell eleve reményte-
lennek tekinteni.
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Az ajtó nyitva van

Dónusz Éva szerint sok mindent meg kell tapasztalnia annak, aki nagy bajnok akar lenni

kaiser tamás

A hétvégén több mint kétezer ifjú kajakos és 
kenus állt rajthoz a Sukorón megrendezett gye-
rek, kölyök és serdülő országos bajnokságon. 
A versenyen ott volt Dónusz Éva, aki 1992-ben 
Barcelonában a női kajak négyes tagjaként 
nyert olimpiai bajnoki címet. A ma már 
gyermekei sikeréért szorító bajnok szerint sok 
munkával, alázattal oda lehet érni a csúcsra.

Rengetegen kajakoznak, kenuznak, na-
gyon sokan indultak a hétvégén Sukorón 
is: több mint kétezer gyerek vett részt az 
országos bajnokságon. Minek köszönhető 
ez az ugrásszerű növekedés ebben a ha-
zánkban amúgy is népszerű sportágban?
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
feltett szándéka, hogy ebben a kor-
osztályban, a 10-14 évesek körében is 
népszerűsítse a sportágat. – kezdte 
Dónusz Éva, Barcelona olimpiai 
bajnoka. –  Ezt meg is teszi, különbö-
ző fórumokon, rendezvényeken, és 
aki kint volt itt, Sukorón, az láthatta: 
van utánpótlásunk rendesen. És most 
még az ifik nem is voltak itt, akik már 
nemzetközi szinten is eredményesek.
A mennyiség tehát rendben, de mi a 
helyzet a minőséggel? Lesznek olimpiai 
bajnokaink a következő években, évtize-
dekben is?
Nehéz megítélni ebben a korosztály-
ban, ki érhet majd oda, hogy bekerül-
jön az olimpiai csapatba. Azt látom, 
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Kapcsolattartó: Rönkös József ügyvezető igazgató 
(22/316-443)

hogy vannak nagyon tehetséges, jó 
alkatú gyerekek, és szerencsére sokan 
vannak, úgyhogy én bizakodó vagyok!
Ebben a korban mennyire meghatározóak 
az eredmények? A te pályafutásod elején 
mennyire voltak fontosak az érmek?
Ennyi idősen már jó, ha a gyerek ott 
van az élmezőnyben, de nem feltétle-

nül kell mindent megnyerni gyerek, 
kölyök, serdülő szinten. Ha vissza-
emlékszem, akkor én annak idején az 
első hat között voltam mini kajakos 
koromban. Saját gyerekemnek is azt 
mondtam a versenye előtt, hogy most 
nem az a legfontosabb, hogy mindent 
megnyerjünk. Sokkal fontosabb, hogy 

legyen egy jó technikája, szeresse meg 
a sportágat, és aztán a későbbiekben 
ezekből lehet építkezni edzés szinten.
A mini korosztály után mikor láttad, hogy 
ebből valami nagy dolog is kijöhet?
Lépésről-lépésre haladtam. Ifiben 
egyesben már második voltam, aztán 
jött a korai felnőtt szakasz, ahol pá-
rosban nyertem válogatót. Ezután ki-
jutottam az első világbajnokságomra, 
ahol Mészáros Erikával ezüstérmesek 
lettünk. Gyűltek, gyűltek az ezüstök, 
amit már nagyon untunk, aztán jött 
az olimpiai arany!
Mit jelentett neked az olimpiai győze-
lem? Egészen pontosan arra gondolok, 
hogy mit tudnál átadni a fiataloknak, 
miért küzdjenek, dolgozzanak azokon a 
napokon is, amikor nehéz, és nem megy 
az edzés?
Én tizenöt évet dolgoztam az olimpiai 
aranyért. Minden sportolónak az 
álma az, hogy feljusson a csúcsra. 
Nekem ez 1992-ben, Barcelonában 
sikerült. De bárkinek ugyanígy 
sikerülhet, aki elég eltökélt, a testi 
adottságai is megvannak, illetve fej-
ben is elég erős ahhoz, hogy a dolgos 
hétköznapokat is átvészelje. De még 
egyszer mondom, nagyon fontos, 
hogy a versenyeken is lépésről-lépésre 
haladjanak a fiatalok. Sok mindent 
meg kell tapasztalnia annak, aki 
olimpiai bajnok akar lenni, de az ajtó 
mindenki előtt nyitva áll!
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. augusztus 1-től augusztus 7-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

2015. 8. 1. SZOMBAT
 

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Kincses	Zsolt	Dávid

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Tálos Tamás

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Schéda	Szilvia.	Vendégek:	
AFS	cserediákok

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér - ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Németh	Zoltán.	Vendég:	
Molnár Andrea

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 37-38. rész (12)  
16:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	9.	rész.

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Tabiné	Darabos	Anna

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:20	 Kéklámpások	–	

magazinműsor	
19:50	 Trópusi	hőség	–	Üzérek	

– am. sorozat (12)  
20:50 XIX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál	
23:10 Jó estét, Fehérvár! – 

ismétlés 
23:30 Képes hírek

2015. 8. 2. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Tabiné	Darabos	Anna

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendégek: 
AFS	cserediákok

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Molnár Andrea

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából	
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat	39-40.	rész	(12)	
16:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	10.	rész.

 17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: 
Angyal-Csóra	Renáta

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–Tara,	Tara,	

Tara – am. sorozat (12) 
20:50	DVTK	–	Videoton	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30 FehérVászon – 
filmes	magazin

23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek 

2015. 8. 3. Hétfő

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások - ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás. Vendég: 
Angyal-Csóra	Renáta

17:00 Kéklámpások – ismétlés

17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Smohay	András
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

20:55 Fehérvári KultúrKorzó 
2015 1. rész

21:30 Filmválogatás a Fehérvár 
televízió	Archívumából

 Benne: Emesepark
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 4. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Smohay	András

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

Tamás.	Vendégek:	Zángó	
Zoltán	és	ifj.	Zángó	Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

20:55 Fehérvári KultúrKorzó 
2015 2. rész 

21:30 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

	 Benne:	Fény	utca
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 5. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás.	Vendégek:	Zángó	
Zoltán	és	ifj.	Zángó	Zoltán

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

Lajos.	Vendég:	Igari	Antal
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!

19:45	 Bajnokok	városa	–	
sportmagazin    

20:15 Hírek
20:20	 Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az augusztusi 

fehérvári	programokról.
20:55	 Pusztinai	csángók	

–	dok.	film
21:25	 Székelyföldi	verstábor
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 8. 6. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40  Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Igari	Antal

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

Zoltán.	Vendég:	Fidel	László
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

20:55	Nyári	színház:	
Balfácánt	vacsorára!

21:10	 Öreghegyi	Mulatság	2014.

21:55 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2015. 8. 7. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek   – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Somos	Zoltán.	Vendég:	
Fidel	László

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	Art	Cafe	Fehérvár
 Beszélgetések az 

augusztusi	fehérvári	
programokról.

20:55	Zorán	és	barátai
21:25	 „A	csikidam	örök	és	

megbonthatatlan!” 
	 R-Go-koncert	az	Agárdi	

Popstrandon	2014	nyarán.
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés  
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 1. 20:50 XIX. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Könyves Kálmán 
Egyed Attila

Álmos herceg
Száraz Dénes

Eufémia
Kerkay Rita

Második püspök
Lábodi Ádám
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Krónikás
Blaskó Péter

Első püspök
Tűzkő Sándor

Koronázó érsek
Mihályi Győző

Felícia
Törőcsik Franciska

Dramaturg Matuz János | Jelmeztervező Kovács Yvette Alida | Látványtervező Szendrényi Éva | Zeneszerző Horváth Károly 
Koreográfus Horváth Csaba | Rendező Szikora János


