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Ezek a fiatalok!
26–27. oldal

Fehérváron indít képzést a
Corvinus Egyetem 2–3. oldal

Isten éltesse a Tulipánost!
5. oldal

Újabb felújított, akadálymentes rendelő
24. oldal

Kosarasterv a szezonra: méltón
régi, nagy híréhez
30. oldal
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Fehérváron indít képzést a Corvinus Egyetem
Stefkó Krisztina és Látrányi Viktória

Székesfehérvár polgármestere a
napirend előterjesztésekor úgy
fogalmazott: a város életében nagyon fontos a felsőoktatás kérdése,
a rendkívüli közgyűlés előtt lévő
előterjesztés pedig mérföldkő
ebben a tekintetben. Cser-Palkovics András azt is hozzátette, hogy
a magyar gazdaság fejlődéséhez
elengedhetetlen tényező Székesfehérvár gazdasági ereje, ennek
záloga pedig a megfelelő szakemberképzés.
Teljes politikai konszenzus volt a
napirend kapcsán. Márton Roland,
a baloldali képviselőcsoport vezetője a humán tőkébe való beruházás
fontosságáról beszélt. Mint mondta, egy fontos és jövőbe mutató
elképzelés a mostani döntés. A
politikus támogatásáról biztosította
a javaslatot.
Mészáros Attila alpolgármester (Fidesz) úgy fogalmazott: egyértelmű,
hogy a városban működő vállalatok
támogatják az újabb egyetemi képzés elindítását. Hozzátette: minden

Diákinfó
A felsőoktatás kínálta új kezdeményezésekről és a székesfehérvári
minőségi továbbtanulási lehetőségekről road-show keretében is tájékoztatják hamarosan a diákokat. Ennek
részleteiről a Fehérvár magazinban is
beszámolunk.
fehérvári középiskolással szeretnék
megismertetni a bővülő felsőoktatási palettát. A Corvinus képzései
a Budai út 43-ban indulhatnak szeptemberben, az Alba Regia Műszaki
Kar épülete mellett.
Horváth-Tancsa Ágnes, a Jobbik
önkormányzati képviselője megerősítette, hogy politikai konszen-

Fotó: Kiss László

Rendkívüli közgyűlés előzte meg kedden a
Corvinus Egyetem és Székesfehérvár közötti
megállapodás aláírását. A képviselők a rendkívüli tanácskozáson egyetlen napirendi pontot
tárgyaltak, amely a felsőoktatási képzéseket
érintő döntések meghozatalára tett javaslatot. Székesfehérvár közgyűlése egyhangú
szavazással támogatta a javaslatot, miszerint
2016-tól a Budai úton az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Kara mellett a Corvinus Egyetem
képzései is elérhetővé válnak.

Városunkba jön a Corvinus Egyetem! A fehérvári fiatalok számára óriási lehetőség, hogy nem kell az értékes diplomáért a fővárosba költözni
vagy naponta utazni. Képünkön az együttműködési megállapodást szentesíti Cser-Palkovics András polgármester és Rostoványi Zsolt rektor.

zus jött létre a kérdésben. Mint
hozzászólásában elmondta, bízik
benne, hogy a jövőben bővülhetnek a szakirányok, és egyre több
hallgató végezheti tanulmányát
Székesfehérváron, akik a városban
is maradnak kamatoztatni megszerzett tudásukat.

„Mérföldkőhöz érkeztünk”
A város nem titkolt célja a helyi
gazdaság igényeihez igazítva a
felsőoktatás erősítése. Ezt szolgálják a most meghozott döntések. Az
iparterületek eredményes működéséhez és továbbfejlődéséhez az is
szükséges, hogy az önkormányzat
közvetlen és közvetett gazdaságszervező és gazdaságösztönző
feladatokat és funkciókat vállaljon,
így összehangolja a közép- és felsőfokú képzési rendszer fejlesztését a
cégek munkaerőigényével. „Nagyon
régóta vár már Székesfehérvár arra,
hogy a felsőoktatás terén jó hírek érkezzenek, és ezen a területen is tudjon

a város fejlődni. Úgy gondolom, most
mérföldkőhöz érkeztünk. Ez a megállapodás egy stratégiai együttműködés,
amit a jövőnk érdekében írtam alá.
Azzal, hogy a Corvinus Egyetem 2016
szeptemberétől elkezdi városunkban a
képzését, nagyon nagy lépést teszünk.
Ennek a súlyát, jelentőségét nem is
most érezzük igazán, hanem majd évtizedek múlva tudjuk meg, hogy mindez
milyen lehetőségeket hozott Székesfehérvárra. Ez a mai nem az első lépése
egy folyamatnak, hanem továbblépés.
Ne felejtsük el: 2013-ban, amikor úgy
volt, hogy a Nyugat-magyarországi
Egyetem elviszi a geoinformatikai karát
Sopronba, akkor sikerült elérni, hogy a
kormány Székesfehérvár mellé álljon,
hiszen önálló műszaki felsőoktatásra
van szükség a városban, ami egyúttal
a Geót is itt tartja a maga ötvenéves
hagyományaival együtt. Így jött létre

Választókerületi programok
Székesfehérvár 2. számú országgyűlési választókerület

Fotó: Bácskai Gergely

Törő Gábor országgyűlési képviselő fogadóórákat tart október 8-án, csütörtökön
16-tól 17 óráig Feketehegy–Szárazréten, a
Farkasvermi út 2. szám alatt, 17 órától 18
óráig az alsóvárosi képviselői irodában, a
Sárkeresztúri u. 1. szám alatt és 18 órától
19 óráig Maroshegyen, a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban.

Az előterjesztést Székesfehérvár közgyűlése egyhangúlag fogadta el

2014-ben az Óbudai Egyetemen belül
az Alba Regia Műszaki Kar. Ezzel a
mérnökképzésben nagyot tudtunk
előrelépni. Úgy látom, az Óbudai
Egyetemen felmenő rendszerben el
tudjuk érni, hogy mintegy 1000-1500
diákjuk legyen Fehérváron nappali
képzésben, és erre jönne még rá a
felnőttképzésben, szakképzésben résztvevők száma is. Ráadásul az egyetem
elhozta a duális képzést is városunkba.
A Corvinus idecsábításával egy másik
nagy lépést teszünk. Az ország egyik
legjobb egyeteme kezdi meg működését
városunkban, esélyt nyújtva a fiataloknak arra, hogy itt, Székesfehérváron
szerezhessék meg az egyik legrangosabb diplomát. A két egyetemmel való
együttműködés a meglévő munkaerőhiány csökkentését célozza. A gazdaság
igényeihez is igazodik, hiszen a vállalatok által jelzett jövőbeni fejlesztések

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.

Felsőváros
Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2015.
október 1-jén, csütörtökön 17-től
19 óráig. A helyszín: Királykút
Emlékház (Mikszáth K. u. 25.)

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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„Egy nagyon fontos egyetem, a
Corvinus és egy nagyon fontos város,
Székesfehérvár „márkaneve” kapcsolódott össze a mostani megállapodással. A Corvinusos diploma érték. A
budapesti és a székesfehérvári diploma pedig egyenértékű lesz. Az itteni
képzés minősége és színvonala megegyezik majd a budapestivel. Bízunk a
szoros és jó kapcsolatban! Számunkra
is jó lehetőség egy olyan városban
jelen lenni, ami gazdasági erőcentrum
rengeteg céggel, vállalkozással. Oktatásunk minősége garantálja az erős
diplomát, a kutatási tevékenységünkkel kapcsolatokat építünk, a harmadik

Nézze meg a Fehérvár Tv összeállítását
a témáról! Az Esti mérleg műsora itt
megtalálható: facebook.com/fehervartv

Duális képzés jó tapasztalatokkal
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karán a duális képzési formában is indított nappali
tagozatos mérnök informatikus
alapszak lett idén az egyik legnépszerűbb a felvételizők körében. A

Játszópark, járdák, parkolók

Leffelholcz Marietta

Új járdarendszert kaptak a Papagáj
lakótelepi házak, a csapadékvíz-elvezetők zárttá tételével pedig új parkolókat alakítottak ki a területen. A
Katona József utcában először az utca
elején lévő aszfaltos járdát újították
fel: befoltozták a kátyúkat, eróziós
nyomokat, valamint kijavították a
növények gyökerei által létrehozott
egyenetlenségeket. Deák Lajosné
önkormányzati képviselő lapunknak
elmondta, hogy térköves burkolatot
fektettek le a közeli buszmegállóban,
de a területen a munka a padok telepítésével még folytatódik. A Hétvezér
iskola környékén új murvás megállóhelyeket alakítottak ki. A Nefelejcs
utcai óvodában több nyílászárót kicseréltek. Az Almássy lakótelep járdáit
pedig akadálymentesítették.

Fotó: Bácskai Gergely

Átadták Víziváros első fitnesz játszóterét. A Sarló utcai szabadtéri konditerem
kiépítése Horváth Miklósné önkormányzati képviselői keretének terhére
több mint három és fél millió forintból
valósult meg. A fejlesztések ezzel nem
fejeződnek be, a fűtőerőmű helyén
illetve a vasúti sín mentén parkolókat
alakítanak ki. A már nem használt vasúti sínek nagy részét felszedték a Gőzmalom utca környékén, ezek mentén
illetve a régi fűtőerőmű helyén alakítanak ki közel százhatvan parkolóhelyet.
A területen jelenleg földmérés zajlik. A
beruházás többlépcsős, az első ütem, a
murvás parkolók kialakítása legkésőbb
márciusra készül el, az aszfaltozás
pedig két éven belül valósul meg.

A kormány feladatának tekinti, hogy
Magyarországon a felsőoktatást a
gazdaság elvárásainak megfelelően
alakítsa. Az elmúlt huszonöt évben
folyamatosan változott a magyar
felsőoktatás. A mostani átalakítással
az a cél, hogy a rendszer a következő 15-20 évben az ország érdekeit
szolgálja. „Székesfehérváron a
vállalatok által megfogalmazott
igényekre megoldást jelenthetnek
a Corvinus kiváló képzései. A város
azért is jó hely az egyetem számára,
mert ipara összetett. A kormánynak
éppen az a dolga, hogy ilyen ügyeket
felkaroljon, támogasson.” – emelte
ki Palkovics László felsőoktatásért
felelős államtitkár.

duális képzés egy speciális képzési
forma, melynek lényege, hogy az
elméleti és a vállalatoknál zajló
gyakorlati oktatás szorosan összekapcsolódik. Az Alba Regia Műszaki Karon húsz hallgatóval és tíz
vállalattal együttműködve indult
el a duális képzés, amit a tervek
szerint az elkövetkező két évben
további szakokra is kiterjesztenek.
„Az Óbudai Egyetem a 21. század
egyeteme. Fontos, hogy időtálló
alapismereteket és korszerű szakmai
ismereteket szerezhessenek a nálunk
tanuló fiatalok. A felvételi statisztikák
alapján előkelő helyen állunk. Legfőbb
erősségünk a gyakorlatorientált
képzés. Ezt erősíti a duális képzés is,
ami a felsőoktatási intézmények és
az érintett iparvállalatok együttműködésén alapuló, gyakorlatorientált
képzésforma, a minőségi elméleti
tudás mellett gyakorlati tapasztalatokkal és készségekkel rendelkező fiatal
mérnökök képzését szolgáló modell.
Az intézmény és a vállalat mind a
képzési területeken, mind a képzés
időtartamán osztozik. Egész évben,
a teljes képzési időre vonatkozóan.
Ennek során az elvégzett munkáért a
hallgatót díjazás illeti, amit a fogadó
vállalat fizet. E képzési rendszer
segítségével olyan munkaerő kerül
ki a felsőoktatásból, amely azonnal,
több éves továbbképzés és további
anyagi ráfordítás nélkül képes belépni
a munka világába.” – mondta el
Réger Mihály, az Óbudai Egyetem
általános és tudományos rektorhelyettese.

Szakmai gyakorlat Angliában

Fejlesztések a 3-as és a 11-es körzetben

Novák Rita

Felsőoktatási rendszer
az országért

Sanyi bácsi megmutatta: a fitnesz játszótér minden korosztály számára hasznos időtöltést nyújt

Háromhetes szakmai gyakorlatra indul
harminckét diák Portsmouthba. Az Erasmus
mobilitási projekt keretében a székesfehérvári
I. István Középiskola és a Hunyadi Mátyás Középiskola tanulói vehetnek részt a programban.

Nem először van módjuk a hunyadisoknak és az istvánosoknak
külföldre utazni szervezett keretek
között annak érdekében, hogy a
gyakorlatban is kipróbálhassák eddig megszerzett tudásukat. Ráadásul a pedagógusok és a fiatalok is
egyetértenek abban, hogy egy-egy
ilyen út nyelvtudásuk csiszolásában
is rengeteget számít, hiszen nem
iskolai berkekben, hanem a való
életben, ideiglenes munkahelyükön
kell kamatoztatniuk és próbára tenniük angoltudásukat. Nem mellesleg Anglia kultúrájába, forgatagába
is bepillantást nyerhetnek.
Október ötödikén indulnak a

Hunyadi diákjai, repülőgéppel
mennek, ügyviteli titkárként karitatív szervezetek adminisztratív
munkájában vesznek majd részt, de
lesz, aki élelmiszerboltban dolgozik
ideiglenesen. Napi hat óra munka,
munkanapló-készítés és természetesen egy kis kikapcsolódás is
belefér a három hétbe. Nemcsak
Portsmouth környékével ismerkedhetnek meg, Londonba is ellátogatnak majd. Október 27-én pedig az I.
István diákjai kerekednek útra.
A város nevében Mészáros Attila
alpolgármester indította útjukra a
diákokat, aki figyelmükbe ajánlotta
a Corvinus Egyetem hamarosan
Székesfehérváron induló képzéseit.
A tanulók nagy része végzős hallgató, és a megállapodásnak köszönhetően akár a megyeszékhelyen is
egyetemi diplomát szerezhetnek,
az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara mellett most már a
Corvinuson is.

Fotó: Samu Miklós

Két márkanév kapcsolódik össze

pillérünk pedig az a kulturális és társadalmi misszió, amellyel az egyetem
szeretne részt venni Székesfehérvár
kulturális és közösségi életében. 2016.
szeptemberében hat alapszakot indít a
Corvinus Székesfehérváron. Gazdálkodás és menedzsment, pénzügy
és számvitel, gazdaságinformatika,
emberi erőforrások, kommunikáció és
médiatudomány valamint nemzetközi
tanulmányok szerepelnek a palettán.
A hat alapszak és kettő szakirányú
továbbképzés később tovább bővülhet mesterképzésekkel, de doktori
képzések is indulhatnak. Az alapszakokon duális képzési forma indítása
is cél. Mindez államilag finanszírozott illetve költségtérítéses helyeken.”
– emelte ki Rostoványi Zsolt,
a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora. A felvételizők egyébként
maguk döntik el, hogy a képzési
helyszínek közül melyiket választják. Az államilag finanszírozott
képzések mellett ösztöndíjakkal
segítik azokat a hallgatókat, akik
az önköltséges képzési formára
kapnak lehetőséget. Mindebből a
székesfehérvári képzésre jelentkezők tíz százalék kedvezményt
kapnak!

Fotó: Simon Erika

szakemberigényének kielégítését szolgálja.” – nyilatkozta Cser-Palkovics
András polgármester.
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A diákok és tanáraik hamarosan Angliába utaznak. Háromhetes szakmai gyakorlaton vehetnek
részt egy pályázatnak köszönhetően. Portsmouthban napi hat órában tapasztalhatják meg,
milyenek a dolgos hétköznapok.

FehérVár

A színház fél egészség!

A gép sem fordul, a vas is néma
Nagy Zoltán Péter
Nem ismerte a csendet, a tétlenkedést a gépek
királynőjének mestere. Ha kellett, rendszerekkel
fordult szembe, de a szakma becsületét negyven
évig védte.

Borka Gyula 1946–2015

Talán sokan nem tudják, mert nem
esett szó róla, hogy a város egyik legodaadóbb vállalkozója, Borka Gyula
elment közülünk. E megkezdett
hónap, október volt az övé, hiszen
24-én ünnepelte születését, de a
hatvankilencediket már nem élhette
meg. Az 1946-ban nagy elődöktől
született gyermek, ha akart volna
sem választhatott volna más szakmából, mint a fémiparból. Anyai és apai
ágon is vasasok voltak a felmenők.
1907-ben a csalai uradalom megrendelésére egy léghűtéses automobilt
raktak össze Székesfehérváron a
Bory-fivérek, ami megelőzte a Ford
T-modelljének kiadását egy esztendővel. Bory József volt Borka Gyula
nagyapja, akinek testvére a városban
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jól ismert építész-szobrász, Bory Jenő
volt. Apja, Borka József a háborúban
nagy menetemelkedésű, úgynevezett
withworth menetet vágott tankok
ágyúcsövébe, amivel Nagyvenyimen
megsemmisítő sajtolókat működtettek. Szinte adta magát, hogy
gép mellé álljon Borka Gyula, bár
saját elmondása szerint a két városi
moziban játszott filmek megnézéséhez kellett a pénz – így került az
esztergapad mellé. A Ságvári Endre
Gép- és Híradásipari Technikumot
elvégezve a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán fejezte be
tanulmányait. Az esztergagépet, a gépek királynőjét élete végéig tisztelte
és szerette. Negyven éven keresztül
dolgozott önálló iparosként, mint
lakatos- és esztergályosmester. Utóbbival a Mestervizsga Bizottság tagja,
majd elnöke lett. A Kisiparosok
Országos Szövetsége vezetőségének
tagjaként kezdte közéleti tevékenységét. 1991-ben alapítója volt az
Országos Fémipari Ipartestületnek,
aminek elnökévé választották, ezt a
tisztét élete végéig betöltötte.
Családja iránti tiszteletből felvállalta
a Bory-vár Alapítvány kuratóriumának vezetését. 2014-ben a Magyar
Ezüst Érdemkereszt jogos tulajdonosa lett.
Borka Gyula 2015. szeptember 7-én
hagyott itt bennünket, akkor a gépek
megálltak, a vas is néma lett. Az
élők is csak kalapot emeltek.

Látrányi Viktória
Szép hagyományt teremtett Székesfehérvár
önkormányzata és a Vörösmarty Színház az elmúlt
időszakban, amellyel a városban élő időseket
szólította meg. Az előző évadhoz hasonlóan most
is valamennyi bemutatót – a színház befogadóképességének erejéig – módjuk lesz ingyenesen
megtekinteni a fehérvári nyugdíjasoknak. Ezt
szeretnék mindenki számára elérhetővé tenni. A
rendkívül nagy érdeklődés miatt voltak ugyanis
olyanok, akik egyetlen előadásra sem tudtak
eljutni. A jövőben ezért a túljelentkezés miatt egy
fő csak egy előadásra tud regisztrálni. Így még
többeknek okozhat örömet egy-egy színházi darab
megtekintése.

A program kapcsán Cser-Palkovics
András polgármester kiemelte:
„Nagyon szeretnénk, hogy a nyugdíjas
korosztály is részese legyen a város
kulturális életének, és eljusson a Vörösmarty Színház egy-egy kiváló előadására. Hosszú évtizedeken át dolgoztak,
építették a helyi közösséget azok a
fehérváriak, akikért a város és a színház
közös akciója indult. Az évadonként
egy ingyenes előadásra szóló meghívás
olyan gesztus, ami a köszönetünket és az
odafigyelésünket is kifejezi. Októberben
a Tizenkét dühös embert láthatják Cserhalmi György rendezésében, de akár a
decemberben színpadra kerülő Balfácánt vacsorára bohózatra is lehet már
előzetesen regisztrálni! Arra biztatom a
nyugdíjasokat, hogy éljenek a lehetőséggel! Nagyon fontosnak tartom, hogy
minél többekhez eljusson a hír!”

Fotó: Simon Erika
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A Csókos asszonyt már játsszák, de a további
előadásokra még lehet regisztrálni

Szikora János igazgató azt hangsúlyozta, „a színház fél egészség”: „Színházunk
szeretne hangsúlyt fektetni arra, hogy az
idősebbeket is megszólítsuk, lehetőségük
legyen nálunk lelkileg feltöltődni, szórakozni, közösségbe járni. Az idei évadban
megtekinthető előadásaink közül mindenki
találhat hangulatának, ízlésének megfelelőt.
Reméljük, partnerek tudunk lenni abban,
hogy a nyugdíjas éveket aktívvá, a szabadidőt hasznossá tehessük! Bízunk benne,
hogy a fehérvári nyugdíjasoknak szóló kezdeményezés ebben az évadban is sikeresen
folytatódik, és sokaknak szerez majd örömet
egy-egy előadás megtekintése.” – mondta
Szikora János.
A fehérvári időseknek nem kell
mást tenniük, mint jelentkezni és
regisztrálni a Vörösmarty Színház
jegyirodájában. Ehhez a nyugdíjas
törzsszámukra van szükség. Valamennyi premier időpontja ismert, így
mindegyik bemutatóra megindul a
foglalás.

Molnár Tibor, a városépítő
Vakler Lajos
A Várkörúton emlékkiállítással idézték meg Molnár Tibor, városunk egykori főépítésze korszakalkotó munkásságát, aki száztizenegy éve született.
A tárlatot Székesfehérvár önkormányzata és a
Fejér Megyei Építészek Kamarája segítségével
Csutiné Schleer Erzsébet állította össze.

Molnár Tibor 1986-ig szolgálta a várost

építészeti megújításáért dolgozott. Értem
ezalatt a belváros teljes rekonstrukcióját
vagy a Városháza új tömbjének megalkotását. A Várkörút felnyitása mellett
számtalan olyan építészeti megoldás

Fotók: Simon Erika

Lantay Attila, Székesfehérvár főépítésze köszöntőjében hangsúlyozta,
városunk nagyon sokat köszönhet
Molnár Tibornak és munkatársainak, hiszen ők voltak azok, akik
a XX. században, a háború előtti
és utáni időszakban is a legtöbbet
tettek azért, hogy Székesfehérvár
elnyerje jelenlegi arculatát: „Molnár
Tiborra éppen olyan büszkék vagyunk,
mint Schmiedl Ferencre, aki a harmincas
években Csitáry G. Emil városvezető
irányítása alatt a városi mérnöki iroda
munkatársaként Székesfehérvár teljes

Tisztelői ma is nagy becsben tartják városépítő munkásságát

Lantay Attila városi főépítész számára a nagy előd példa 2015-ben is

fűződik nevéhez, amely ma is szolgálja a
székesfehérvári polgárokat.”
Demeter Zsófia történészként két
korszak különböző feladatainak elvégzését tartja meghatározónak Molnár Tibor életművében: „Két korszakot
is megkülönböztetünk hosszú mérnöki
pályafutása alatt, melyek meghatározóak
a város fejlődése szempontjából. Először
1933-tól, a Csitáry-érában kapcsolódott
be a város építészetébe. Egy nagyon jól
működő csapatba került: olyan beruházásoknak adtak teret, amelyek így utólag
is nagyon tanulságosak és fontosak voltak Székesfehérvár életében. Ezek közé
tartozik az épületek mellett a városi közművek megújítása, kézben tartása. Nem
feledkezhetünk meg a különböző, ma is
látható szobrok állításáról és számos ma

is meghatározó középület tervezéséről,
építéséről. Nekik köszönhető többek
között a levegős villasor a Várkörúton,
mely akkoriban újdonság volt, és ma is
dísze városunknak. A II. világháború
után a várost ért támadásokban megrongálódott és elpusztult épületek is az ő
elképzelései szerint újultak meg. A károk
elhárítása mellett Molnár Tibor sokat
tett azért, hogy Székesfehérvárnak újra
királyi város jellege lehessen.”
A tárlat „Molnár Tibor volt városi főmérnök emlékei: az 1910-es, 1980-as
évek Székesfehérváron” című, 1986
decemberében befejezett önéletrajzi írásának és saját felvételeinek
felhasználásával készült. A kiállítás
anyaga október 25-ig tekinthető meg
a Várkörúton.
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Isten éltesse a Tulipánost!
Nagyszabású ünnepséggel emlékeztek meg
szeptember 28-án a Tulipános Óvoda fennállásának negyvenedik évfordulójáról. Gyerek- és
óvónői műsorral valamint tulipánfa-ültetéssel
ünnepeltek az intézményben. Az ünnepségen az
óvoda egykori vezetői és óvónői is részt vettek.

Éremgyűjtők börzéje

pett fel. Zelenák Adrienne óvodaigazgató
beszédében kiemelte azokat a vezetőket,
akiknek köszönhetően ma is sok szülő
íratja be gyermekét a Tulipános Óvodába.
Két olyan kollégát is köszöntött, akik
negyven évvel ezelőtt, 1975 szeptemberében a Tulipános Óvoda falai között
kezdték el óvónői pályafutásukat. Sebestyénné Palotás Máriát és Schweighardt
Ferencnét tapsolva ünnepelték a vendégek. Köszöntötte a résztvevőket Elek Erika, a Tulipános Óvoda egykori igazgatója
is, aki felelevenítette pályafutásának éveit
és az óvónői hivatás szépségeit. Mint
mondta, az itteni munkaközösség mindig
is nagyon hozzáértő és összetartó volt.
A mostani igazgatótól azt kérte, szeresse
úgy ezt az óvónői testületet, ahogy elődei
szerették, és értékelje úgy a munkájukat,
hogy tudja: szívüket, lelküket beleteszik
minden egyes napba.
Az évfordulós ünnepséget tulipánfa
ültetésével koronázták meg.

Fotó: Simon Erika

„1975-ben kezdődött a munka a Tulipános
óvodában, Székesfehérvár iparosodása idején,
amikor a városban hirtelen indult meg az ipari fejlődés és ezzel párhuzamosan a népesség
növekedése. Sok óvónő később innen került
át más intézményekbe vezető beosztásba, de
mindvégig egy dinamikus, fejlődni tudó csapat
maradt az óvodában.” – mondta lapunknak
a jelenlegi vezető, Zelenák Adrienne.
A gyerekek és nevelőik a szüreti időszakhoz kötődő énekekkel, mondókákkal és
tánckoreográfiákkal varázsoltak mosolyt
a vendégek arcára. A gyerekek után az
intézményben dolgozó óvónők kórusa lé-

A gyerkőcök színes, látványos műsorral készültek a nagy nap alkalmából
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Bácskai Gergely
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei
Alba Regia Szervezete az elmúlt hétvégén a
Művészetek Házában rendezte az Őszi Éremgyűjtő
Találkozót, ahová az ország minden szegletéből
érkeztek érdeklődők.

A fehérvári börzék mindig rendkívüli népszerűségnek örvendenek. A
különleges pénzek, értékes relikviák
mellett évről évre egyre több képeslapot, kitűzőt lehet találni.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének legnagyobb vidéki eseménye a
fehérvári tavaszi börze és kiállítás, de
hasonlóan nagy volt az érdeklődés a
mostani őszi rendezvényen is. Egyegy ilyen találkozón az alaptéma a
gyűjtés, rendszerezés, egyes darabok

Olykor különleges darabokra is lelhetünk

azonosítása, de többen ilyenkor gyarapítják gyűjteményüket. Sok minden
kikerült az asztalokra is, de az igazán
értékes darabok általában a nyilvánosságot mellőzve cserélnek gazdát.

Fotók: Bácskai Gergely

Szabó Miklós Bence

FehérVár

Vasárnap már kora reggeltől nagy volt a nyüzsgés a Művészetek Házában, ahol több száz
érdeklődő és mintegy száz asztalt bérlő kiállító vett részt a börzén
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Katonák a haza védelmében

2015. október 1.

Leffelholcz Marietta

Bár az időjárás nem volt kegyes
a szervezőkhöz, ennek ellenére
szeptember 26-án megtartották
a megemlékezést a pákozdi Katonai Emlékparkban. Az egybegyűltek Gyuricza Béla vezérezredes, a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör örökös elnökének
KEMPP-ben lévő emléktáblája
előtt rótták le kegyeletüket, majd
a szabadságharc meghatározó
csatájában elhunyt katonák
tiszteletére állított emlékoszlopnál helyezték el a megemlékezés
virágait.
A különféle bemutatók sem
hiányozhattak a programról. Az
ejtőernyős felderítők munkájával, felszerelésével is megismerkedhettek a látogatók, és
a magyar fejlesztésű és gyártású, könnyűpáncél-védettségű
Komondor is bemutatkozott a
rendezvényen. De jelen voltak
a jól ismert hagyományőrző
egyesületek is, így például a
számszeríjazást is bemutatták a
látogatóknak.

Fotók: Kiss László

Százhatvanhét évvel ezelőtt volt a pákozdi
csata – koszorúzással és hagyományőrző
bemutatókkal elevenítették fel a történelmet a Katonai Emlékparkban.

Az 1848. szeptember 29-i pákozd-sukorói csata 167. évfordulójára méltóképpen emlékezhettünk: mintha időgép repített volna vissza a múltba

A program leglátványosabb elemét sem mosta el az eső és fújta

el a szél: hagyományőrzők és
diákok közreműködésével meg-

elevenedett a 167 évvel ezelőtti
csatajelenet Pákozd lankáin.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093

A korszakról és magáról a csatáról Hermann Róbert hadtörténész narrációja festett hiteles képet

A haza védelme nem lehet pártpolitikai kérdés
A honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepségen L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára a mai honvédek feladatairól is beszélt: „Olyan időszakban emlékezünk a pákozd-sukorói csata 167. évfordulójára, a magyar honvédség
születésének jeles eseményére, amikor az egykori honvédek mai utódainak az utóbbi
évtizedek kihívásaitól merőben eltérő feladatokat kell teljesíteniük.”
Az államtitkár utalt a miniszterelnök egy közelmúltbeli beszédére, és kiemelte: a
rend, a béke és a biztonság érdekében tett erőfeszítésekből a legnagyobb rész a
fegyveres testületekre, a Parlament döntése értelmében a rendőrség mellett immár
a honvédségre hárul. A politikus hangsúlyozta: ennek köszönhetően az 1848-as
honvédek mai utódai nemcsak azt bizonyíthatják, hogy képesek a határainkat
megvédeni, szuverenitásunkért, önrendelkezésünkért mindent meg tudnak tenni,
hanem lehetőséget kapnak arra is, hogy helytállásuknak köszönhetően felértékelődjön a katonaság, a honvédség megítélése a társadalom szemében. L. Simon László
idézte Kossuth Lajos egykori jelmondatát, miszerint „Rólunk nélkülünk senki ne
intézkedjék”, hiszen ez a mondás kevésszer lehetett annyira aktuális, mint éppen
napjainkban, amikor Európa bizonyos köreivel el kell fogadtatnunk azt, ami az uniós
jogban is rögzítve van: egy állam alapvető feladata polgárainak védelme, a rend és
a biztonság garantálása, a szuverenitás megőrzése és az országhatárok védelme. „A
haza védelme ebben a helyzetben nem lehet pártpolitikai kérdés, a haza védelme
nem lehet logisztikai vagy pénzügyi feladat. A haza védelme becsület dolga.”

Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

• építésztechnikus
• köztisztasági munkatárs
• szolgáltatási koordinátor /
Koronás Park
• parkfenntartó - gondozó
és gépkocsivezető
• parkfenntartó - gondozó
• biztonsági őr
munkakörbe keres munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!
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Veterán autók a belvárosban
Már negyedik alkalommal találkoztak
Székesfehérváron a Chrono Classic résztvevői. Az ország minden szegletéből érkeztek
oldtimerek.

Kemence a közösségért

túraverseny-sorozatának utolsó
előtti futamán.
„Tavaly ígéretet tettünk arra, hogy a
belvárosból indulhat újra ez a csodálatos kavalkád, és történelmi autókat
láthatunk egy történelmi városban.” –
emelte ki Cser-Palkovics András.
Közel kilencven veteránautó és különleges youngtimer indult el Fehérvárról
Balatonlelle irányába. A Siófokot is
érintő, 280 km hosszú útvonalon több
ügyességi feladat is várt a résztvevőkre.

Bácskai Gergely
A börgöndiek közössége már többször használta a Páduai Szent Antal-kápolna mellett
összefogással épített kemencét: itt sütötték
augusztus 20-ra a fehérvári kenyeret, és a 6.
Börgöndi Mulatságokon is sokféle finomság
készült benne.

A közösség Börgöndön nem
arra várt, hogy valaki megoldjon
helyettük valamit. Megálmodták,
kitalálták és sokat dolgoztak érte,
hogy megvalósuljon – mondta a város polgármestere, Cser-Palkovics
András a kemenceavatón.
Dienesné Fluck Györgyi, Börgönd
önkormányzati képviselője is elisme-

rően beszélt a helyi közösségről, és
felelevenítette azt a beszélgetést, amikor a dinnyési közösségi kemencénél
a Börgöndpusztáért Érdekvédelmi
Egyesület alelnöke, Endrődi Gábor
megmutatta, mit is képzelnek el a
kápolna melletti térre. Az elképzelés
– a kemence – mára valósággá vált. A
képviselő külön megköszönte László
István segítségét is, aki 1993-ban
költözött Börgöndre, és sokat tett
azért, hogy igazi közösségi tér legyen
a településrészen. Szecső Tibor, a
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi
Egyesület elnöke elmondta, hogy a
város támogatásával, rengeteg önkéntes segítségével és közös munkával
készült el a közösségi kemence.

Fotó: Simon Erika

A látványos rajtceremónia újra
az Országalma mellett zajlott. A
versenyzőket Székesfehérvár polgármestere is köszöntötte Magyarország legnagyobb veteránautós
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Fotó: Bácskai Gergely

Gáspár Péter
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Tornyai Gábor atya a kápolna melletti téren celebrált szabadtéri szentmise után szentelte meg
az új közösségi kemencét

Történelmi autók a történelmi épületek között

Sokadalom Szent Mihály napján
A mulatóstól a komolyzenéig

Gáspár Péter

Fotó: Simon Erika

Hegedű, zongora és mulatós – a hagyományos
Szent Mihály-napi sokadalom programjainak
adott helyet szombaton délután a feketehegy-szárazréti közösségi tér, ahová az esős
idő ellenére is sokan látogattak el.

Idén már hetedik alkalommal
rendezték meg a Szent Mihály-napi
Sokadalmat Feketehegy-Szárazréten, a közösségi központ udvarán.
„Miután a közösségi ház megépült,
az volt a szándékunk, hogy az
udvart egy olyan közösségi bázissá

Mc Hawer és Tekknő slágereire tombolt a közönség

Mihály, a harcos
Szent Mihály arkangyal a keresztény hagyományok szerint az Istenhez hűséges angyalok vezére, aki a fellázadt Lucifert eltaposta, kardjával átszúrta
és letaszította a földre. Ő a pogányok ellen harcoló katonák védelmezője,
a démonokkal szembeni küzdelem vezetője. Saját imája van, amit XIII.
Leó pápa vetett papírra. A történet érdekes, hiszen a pápa 1884. október
13-án éppen befejezte a szentmiséjét, amikor hirtelen megállt az oltár
lépcsőjénél. Önkívületbe esett, és látszott rajta a rémület. Amikor magához
tért, dolgozószobájába szaladt és megírta az imát. Később azt mondta, egy
ördögi és egy jóságos hang párbeszédét hallgatta végig. A Sátán időt és
hatalmat követelt. Az Isten engedett neki, hogy a 20. században próbára
tehesse az egyházat.
alakítsuk, ahol a családok, gyerekek,
fiatalok és idősek is jól érezhetik
magukat.” – mondta Szigli István,
Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője, majd hozzátette,
hogy a városrészben több fiatal
él, aki tájépítészettel, dizájn-tervezéssel foglalkozik: „Megkértük
ezt a kis csoportot, hogy az egész
udvar beépítési tervét készítsék el,
amely alkalmas lehet folyamatos fejlesztésre. Többek között szeretnénk
kézművesházat, tudás házát, különböző pihenőhelyeket és sétányokat
kialakítani, valamint szeretnénk a
teraszt és a nézőteret is lefedni.” –

emelte ki a képviselő, aki szerint
néhány héten belül hivatalosan is
bemutatják ezeket az elképzeléseket.
Az eső ellenére sokan látogattak ki a rendezvényre. A skála
a mulatóstól a néptáncon át
a vonóskoncertig terjedt. A
műsor MC Hawer és Tekknő
fellépésével kezdődött, majd a
TáncolKodó együttes műsorával
folytatódott. A sokadalmat a
Princess valamint Horváth Elemér hegedűművész és Horváth
Péter zongoraművész koncertje
zárta.
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Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Tördelés, nyomdai
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Cseke J. Szabolcs

MÁRIÁS
tikkad az aszfalt
bazaltkő-köz
megperzselődnek a falak
királyi város
török marta
emlékei közt fulladozva
magányos ékszer
hőség foglya
dacol a Szent Anna kápolna
s máriás fény hull
panelokra
szinte kegyelmi állapot:
kondul a Nagytemplom harangja
vigasztalásod szívemig ér már
hozz enyhet lelkünkre Fehérvár!

HA NÉHA FÁJ IS
vállald a sorsod
s gyomrodat
nem kezdi felmarni a sav
ne panaszold az árvaságot
szeresd ha fáj is magyarságod!
s életkedvedet hozza vissza
lelkeddel ápolt égi szikra
Káliz Sajtos József

KÖRFORGÁS
A csöppség ’partra vetve’
szívesebben visszabújna
visszamenne – hisz’ csak
vérre, mocsokra lát…
De sárból is földugja
fejét a virág. –
*
Késik az önösszeszedés
Kisgyermek született –
micsoda öröm! Számára
most nyílik ki a világ…
… a nagyszülő előtt
meg lassacskán bezárul,
hisz’ már se hall, se lát. –
A nagyvilág egy-egy kis népet
azzal kecsegtet: egyforma joggal

ülhetik körbe Isten asztalát…
Aztán lepisszegik: kushadjon,
csendben húzza meg magát!
Fejünknél már a kard – ölésre kész…
’Országok útjain’ nagy a jövés-menés. –

ZSOLTÁRTÖREDÉK
Meg nem inog az én hitem,
oly erős az, mint a kőszál.
Nehéz keresztemet viszem,
s végső szóm is Uramhoz száll…
Kovács Imre Attila

KÉSEI TOBORZÓ

rendszerváltó barátaimnak
Forradalmárok vagyunk. Meg árulók.
Este pártütők, de reggel, ébren
már kiszámítottan döntjük fel a sót,
mi, Jézus-Júdások egy személyben.
Lelkünkből kitelne Új Magyarország:
„Testvérünk minden magyar, aki küzd!”
Reményből összehordhatnánk egy jobb mát.
Az ára is nálunk. Harminc ezüst.
Mégsem vagyunk aljasok, sem ostobák,
szeretnénk levetni e semmi-kort,
mely húzza vállunk, mint ázott nagykabát.
Kacagnunk kéne, hogy ily’ szerencsénk volt,
csepp vihar jött, s már futott is tovább,
sárrá keverve a damaszkuszi port.t

csak vennék egy kicsivel komolyabban
az írásművészetet cudar világ jönne
mármint az illetékesek a felsőbb szerv
jobban kéne figyelniük hogy
miféle fércműveket gyártanak egyesek
beszarna a tanárka a korhely a skribler
a magától megrészegült kishivatalnok
ha fekete maszkos ordító kommandósok
zúznák be éjjel a bejárati ajtót
zseblámpák és puskacsövek kusza fényei
kaszabolnák riadt ébredésük
és véres orrukat beletunkolnák friss
kézirataik fellengzős ócska szürke
mondataiba hogy HÁT SZABAD EZT
befolyással való üzérkedés legyen rend
csak az költésszen aki alkalmatos
nem zengzetes marhaságokkal és
gipsz szarvasokkal házal édesdeden
ám ne féljetek ennyire nem fontos az
irodalom
nyugodjatok meg
mindegy mit írtok
Szűts Diána

SZŰKÜLŐ (LÁTÓ) KÖRÖK
Vonat novellák I.

A kavics súlyosan törte át a vízfelszínt,
egy perc alatt tűnt el a szemem elől. A
második játékost óvatosabban választottam ki. Lapos volt, fehér és sima felületű.
Talán még nagyapám is elégedett lett
volna vele, aki kacsázni tanított. A dobás

jól sikerült, még éreztem a követ a tenyeremben, amikor tudtam, hogy ez lesz a
megfelelő csavarintás. Egy, kettő, három,
tökéletes kör. Merülés.
Fogalmam sincs, miért ugrott ez most be.
Utáltam azt a kis pocsolyát, amit azok ott
az üdülőben tónak neveztek. Amúgy is
szar egy nyaralás volt. A fülledt kis bungaló, rengeteg szúnyoggal.... Komolyan,
az egészből csak Judit morcos arckifejezése rémlik. A fintora a félhomályban,
hozzá se érhettem két hétig.
Állok a vonaton, egy férfi nem ül le.
Rengeteg az ember, elhasznált a levegő.
Levegőt! Minden nap ugyanaz. Kelés,
mint seb a kézfejen. Fogmosás, rohanás,
vonat. Vonat, rohanás, ke… Mint körök
a vízben.
— Bocs…
Fiatal lány, fekete hajjal, barátságos
barna szemekkel. A bőrkabátja szemtelen vörös, a rúzsa Marilynt idézi. Csak
szeretne átjutni az embertömegen az
ajtóig, én meg állok itt, mint egy rakás
szerencsétlenség. A beszállásjelző már
vijjog.
Gyorsan eltűntetem a szolid sörpocakot
odalenn, (egyáltalán mikor tettem szert
rá?) A mellettem lévő ülés széléhez simulok. Kijut, én meg fürgén a záródó ajtóhoz
furakodom. Egy pillanatra visszanéz.
Végre nincsenek körök.
A vonat finoman rándul egyet, elindulunk. Placcs. Süllyedek tovább.

LÁTOMÁS ÉS ÁBRÁND AZ
IRODALMI RENDŐRSÉG
FELÁLLÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
A Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztályának nyomozói házkutatást tartottak a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektorának irodájában. A rendőri
akció kezdetén dulakodás alakult ki
a házkutatás biztosítására kirendelt
különleges egység és a rektor között.
Szabó János professzor ellenállt az
őrizetbe vételnek, és az intézkedés
közben megsérült. Állítólag eltört az
orrcsontja és megsérült az arccsontja.
(újsághír)

Szabó Noémi: Képzelt képzeleteddel
Szabó Noémi: Világ népmeséi

Az oldalt szerkesztette Bakonyi István

közéleti hetilap

Történelem
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 8. rész
Lukács László

Szólnom kell az iparosok érdekvédelmi
szervezeteiről, a céhekről is.

Céhek a török hódoltság idején is
működtek a városban – legrégibb
céhemlékünk a székesfehérvári
mészárosok 1652-ben III. Ferdinánd császártól nyert latin nyelvű
céhszabályzata −, de a céhes
ipar nagyarányú fellendüléséről
csak a török alóli felszabadulást
követő időszakban beszélhetünk.
A legtöbb fehérvári céh 1692–95
között kapott privilégiumot. Az
újjászerveződő céhek sok esetben
a hódoltsági területeken kívül
eső szabad királyi városok (Győr,
Sopron, Pozsony, Nagyszombat)
céheinek szabályzatait vették át.
Például a székesfehérvári kőműves és kőfaragó céh a pozsonyi
céh szabályzatait vette át 1694ben. Székesfehérvár céhes ipara
a XVIII. század végére országos
viszonylatban is jelentőssé vált:
1784-ben 519 iparos hatvannégyféle mesterséget űzött a városban. A mesterek többsége a népi
ruházkodás anyagainak előállításával és feldolgozásával foglalkozott: hetvennégy csizmadiát,
harminckilenc szűcsöt, harminchat csapót, harminchárom magyar
vargát, huszonnyolc szűrszabót,
huszonöt magyar szabót, huszonkét takácsot találunk a XVIII.
század végi mesterösszeírásokban. 1840-ben harminckét céh
működött a városban. Székesfehérvár az iparágak száma szerint
1841-ben nyolcvanhat szakmával
a hatodik helyen állt a magyarországi szabad királyi városok
rangsorában.
Egyes iparágakban a XVIII.
század elején az eltérő vevőkörök számára dolgozó mesterek
szervezetileg is elkülönültek. A
magasabb társadalmi osztályok,
földbirtokosok, polgárok számára
az újabb divatirányzatoknak megfelelő termékeket előállító céheket
német céheknek nevezték, mivel
az újabb divat német területekről
jutott el Magyarországra. A nép,
a parasztság számára egyszerűbb,
hagyományos termékeket készítő
céheket magyar céheknek nevezték. 1784-ben a székesfehérvári
magyar varga céh harminchárom,
a német vargáké tizennyolc mestert egyesített. Nevük alapján a
magyar vargák magyarok, kisebb
részben délszlávok, a német
vargák valamennyien németek
voltak.
Ugyanebben az évben a magyar
szabók huszonhárman, a német szabók tizenegyen alkották
céhüket. Előbbiek főként magyar,
kisebb részben német és délszláv
nevűek, utóbbiak valamennyien
német nevűek. Mindkét céh tagjai
csak a megszokott termékeiket
csinálták szívesen, ezért 1716-ban
a városi tanács úgy határozott,
hogy huszonnégy forint büntetés
terhe mellett a magyar szabóknak
a német, a német szabóknak a
magyar munkát is „veszekedés

nélkül” el kell vállalniuk. A német
szabók a finomabb kivitelű, német divat szerint szabott ruhákat
varrták, a magyar szabók az
egyszerűbb kivitelű, magyar szabásúakat, amelyek azonban igen
tartósak voltak. 1783-ban, amikor
a város helyőrség nélkül maradt, a

ban, dolmányban és sarkantyús
csizmában járatta a fehérvári
gimnáziumba, ahol az 1810-es
években már a német ruha is
kezdett divatba jönni a diákság
körében. Vörösmarty Mihály
és János is pantallót és kaputot
kért édesapjától, amire a magyar

tergályos, üveges, kékfestő, fésűs,
kötélgyártó, kalapos, kapcacsináló, kőműves, késes, kolompáros,
kesztyűs, molnár, nyerges, órás,
pintér, posztós, pék, parókás,
puskaműves és szitás mesterek.
Az általuk alakított céhek ránk
maradt iratai is jórészt német

Szabólegény tanulólevele Székesfehérvár látképével, 1841-ből (Szent István Király Múzeum)

városkapuk őrzésére a városházi
őrség hajdúit rendelték ki, akik
ez alaklomból német szabású
köpenyt, „Kaputh”-ot kaptak. A
jozefinista kort követő hazafias
felbuzdulás hatására 1800-ban
a belső tanács a magyar szabó
céhnél magyar szabású ruhákat
rendelt a városi szolgák részére.
A Vörösmarty-fiúkat apjuk bőven
zsinórozott, sujtásos nadrág-

nemes így válaszolt: „Nem azért
akartam, hogy ti németül tanuljatok, hogy németek legyetek, csak
azért, hogy tudjátok azt a nyelvet
is, mire majd ha emberkort értek
szükségtek lehet; látjátok én sem
teszem le a magyar zsinóros ruhát
és a sarkantyús csizmát, mert
magyar akarok maradni.”
1784-ben szinte kivétel nélkül német nevűek az ács, asztalos, esz-

nyelvűek. Magyar és német nevűek a kovács, lakatos és a mészáros
mesterek. Szinte kivétel nélkül
magyar nyelvűek a csizmadia,
csapó, fazekas, gombkötő, szűrszabó és tobak mesterek. Céhirataik is magyar nyelvűek. Utóbbiak
közül elsősorban a bőriparosok
(tobakok, csizmadiák), csapók,
szűrszabók és szűcsök céhei emelkedtek túl a helyi jelentőségen.
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Otthon

Így készítse fel kertjét a télre!

Gáspár Péter

Az egyik legfontosabb előnyük, hogy
könnyen tisztán lehet őket tartani.
Sima mosogatószerrel vagy folyékony szappanos vízzel mossuk ki a
tartályokat, majd alaposan öblítsük
ki. Ebben az esetben nem szabad, sőt
kifejezetten tilos a fahordóknál alkalmazott lúgos és savas hordómosókat
használni!”
Másik előnyük, hogy könnyen
mozdíthatók, ezért akár a garázsban is lehet őket tárolni. Az
acélhordóban tartott bor tetejére
élelmezési parafinolajat kell önteni, erre tegyük rá a merülő fedelet.
A legvégén a tartályt a porfogó
külső fedéllel zárjuk le.
Az acéltartályban nemcsak tárolni, hanem mustot forralni is lehet.
Ebben az esetben nincs szükség
a belső merülő fedélre. A külső
fedelet gumihevederrel rögzítjük.
Erre kell rárakni a megfelelő méretű kotyogót, amely meggátolja,
hogy a keletkezett szén-dioxid
helyére mikrobákkal fertőzött
levegő jusson. Fontos, hogy a
tartályt csak kétharmad részéig
szabad megtölteni, különben az
erjedő must kiforr a hordóból. Kisebb mennyiségű mustnál bátran
lehet üvegballont vagy demizsont
használni.

Szeptember végén is vannak még olyan kertek,
ahol szépen terem a paradicsom, paprika, vagy
éppen az utolsó vetésű babot szüretelik. De
lassan fel kell készülni a télre! Fister Judit, a
Fister Gazdabolt vezetője szerint ilyenkor a
két legfontosabb teendő a talaj szerkezetének
javítása a megfelelő trágyákkal, valamint az
őszi záró permetezés a gyümölcsfákon, termő
bokrokon és örökzöldeken.

Fotó: Kiss László

Trágyázzunk és permetezzünk!

Az acéltartály kiváló helye a forrásban lévő mustnak, de a már elkészült bornak is

A hordó lehet acélból!
Vannak olyan helyek, ahol még
bőven tartanak a munkálatok, de
arra is akad példa, ahol már a must
is megforrt. Fister Judit szerint
ilyenkor a gazdák a borhoz kénezőket, derítőket, a cefréhez élesztőket
és pektinbontókat visznek, de nagy
az igény a különféle borászati kellékek, például fokolók, mérőhengerek, üvegdemizsonok, kannák
valamint a műanyag és acéltartályok iránt is.

„A rozsdamentesacél tartályokkal időt
és energiát spórolhatunk meg. Méretük harminctól ezer literig terjedhet.

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

AKCIÓ!!!

„Az őszi alaptrágyázáskor a foszfor- és káliumtúlsúlyos műtrágyák
használata mellett különösen fontos
a talaj szerkezetét javító szerves
csirke- vagy marhatrágya kijuttatása
is. A zöldségfélék közül a paprika, a
paradicsom, a kabakosok, a káposztafélék ezt különösen igénylik.
A gyümölcsfák tövébe nagyságtól
függően egy-két kilót, a bokrokéba
fél kilót kell tenni. A szerves trágya
a gyepnek is jót tesz, így sokkal szebben áttelel.” – mondta a szakértő.
Már most érdemes védekezni a
gyümölcsfákon megbúvó rovarok
ellen. Az őszi lemosó permetként
alkalmazott réztartalmú gombaölőket egészítsük ki olajtartalmúakkal. Az atkák, pajzstetvek,
vértetvek ellen pedig érdemes
egyéb rovarölő szert is használni.
A kezelés hatásfoka sokkal jobb,
ha a lombhullás felénél bő lével,
„lemosásszerűen” végezzük el.
A kártevők még most is aktívak.
A biológiai rovarölő permetszer
alkalmazása után a fiatal lárvák
nem eszik tovább a hajtásokat,
így kettő-öt napon belül elpusztulnak.

2015. október 1.

Szögacél 40x40x4
3.490 Ft/6 fm
Zártszelvény 40x40x2
2.990 Ft/6 fm
Síkháló 5000x2150x150x150
4 mm 3.125 Ft/db
Horganyzott ereszcsatorna 33 4 fm 1.990 Ft/db

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

Ne csak tároljon, forraljon is
a saválló bortartályokban!

Akció 2015.06.04-től a készlet erejéig, illetve max. 100 darabra értendő.

– könnyű tisztítani, tárolni
– több méretben kapható (30 l-től 1000 l-ig)
– ajándék paraffinolaj
– létezik mézes és pálinkatároló kivitelben is

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Tel.: 22/747-660, 70/423-0060 • Nyitva: h-p.: 7-17, szo.: 7-12
www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

150 literes most csak 49.950 Ft

“Molycsapdák het
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db
Keleti gyümölcsm
Almamoly: 18 db”

Forraláshoz gumiheveder, kotyogó kapható!
Cefre és must tárolására műanyag edények, demizsonok,
borászati anyagok, üvegáruk széles választékban.
Az ajánlat 2015. október 1-jétől visszavonásig érvényes, részletek az üzletben.

FISTER

GAZDABOLT
KISKERTEK – NAGY BOLTJA

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Móri út 58. Telefon: 22/316-814 • Nyitva: h-p.: 8-17, szo.: 8-12

Horoszkóp
október 1. – október 7.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőségét egy új kapcsolat kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít éés beosztja az Ön
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban
vigyáznia kell az egészségére!

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Októberben

10% kedvezmény

minden üvegballonra!
Áttelelő borsó vetőmag kapható!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos!
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem
mérgesedik a helyzet!

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez
jót Önnek!

FehérVár

Otthon

Hogyan fűtsünk takarékosan?
egy Celsius fokkal alacsonyabb
hőmérséklet hat százalékkal
kevesebb energiafelhasználást
jelent. Így nem nehéz kiszámolni, hogy ha huszonöt fok helyett
húsz fokra fűtjük lakásunkat,
akár harminc százalékkal is
csökkenthetjük fűtési költségeinket. Fontos az is, hogy minden
helyiségben olyan hőmérsékletet igyekezzünk beállítani, ami
az adott szobában folytatott
tevékenységhez és a kellemes
közérzethez szükséges. Míg a
fürdőszobában, a nappaliban és
a gyerekszobában szükség lehet
20-22 fokra is, a hálószobában és
a ritkán használt szobákban 18
fok is elegendő lehet.

László-Takács Krisztina
Ahogy Amory Lovins, az energiahatékonyság
apostola fogalmazott: „Az energia a hideg
sör és a meleg zuhany”. Energia nélkül ma
már semmi nem működik, sem a gazdaságban, sem a háztartásokban, ez pedig –
ahogy elindul a fűtésszezon – egyre inkább
tudatosodik mindenkiben. Ahelyett azonban,
hogy a magas fűtésszámláról panaszkodunk,
próbáljunk meg tenni valamit fűtésrendszerünk gazdaságosabb, egyben olcsóbb
üzemeltetéséért!

Egy fok: mínusz hat százalék
Hogy mit jelent túlfűteni a lakást,
azt máshogy ítéli meg egy tíz fokban is pólóban járó, és máshogy
egy fagyosabb típusú ember. Egy
biztos, számítások szerint az

Nyugodtabb álom
Túlzott melegben aludni egyrészt
nem egészséges, másrészt felesleges energiapazarlás. Ha éjszakára
illetve távollétünk idejére öt-nyolc
fokkal csökkentjük a helyiségek
hőmérsékletét, öt-tíz százalék
energiát is megtakaríthatunk,
szemben a folyamatos fűtéssel.
A jó hőszigetelésű falaknak jó a
hőtároló képessége, ezért a nem túl
hideg téli éjszakákon a fűtés akár

ahol a tetők életre kelnek

Szakkereskedésünkben építőanyagok
széles választékával várjuk!

Tető- és homlokzat szigetelések,
tetőfóliák, tetőfedő anyagok,
ereszcsatorna, fém tetők,
kémények, falazó anyagok…
és még sok más termék!

Ha nem vagyunk otthon

Kiegészítő vagy akár fő fűtőberendezésként
egyre többen használnak vegyes tüzelésű
kályhát

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott tizenöt fokra állítani.
Ennél hosszabb távollét esetén
elég a tizenkét fok is, és minden
belső ajtót nyitva kell tartani. Így
energiatakarékos. A nagyon hideg
téli napokon nem szabad teljesen
leállítani a fűtést, mert a kihűlt
helyiségek felfűtése sok időt és
energiát vesz igénybe.

teljesen leállítható. A hőmérséklet
ennek ellenére sem süllyed reggelre
tizenöt fok alá.

Kerüljük a hőveszteséget!
Az ajtók, ablakok hézagait tömjük
el rugalmas szigetelőanyaggal. A

Dulux színes falfesték 5 l 7500 Ft helyett 6900 Ft (1380 Ft/l)
Supralux Tilatex beltéri fehér falfesték 16 l 4990 Ft (311,9 Ft/l)
Sadolin Extra vastaglazúr 2,5 l 9450 Ft helyett 8990 Ft (3596 Ft/l)
Sadolin Classic vékonylazúr 2,5 l 6990 Ft helyett 6650 Ft (2660 Ft/l)

Tetőcserép már 1500 Ft/m -től
2

Folyamatos akciókkal várjuk üzletünkben!
Az ajánlat 2015.09.24-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

( 22/500-921 • 30/586-4162

Az akció 2015. október 1-31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

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

(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu
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rosszul záródó ablakok, ajtók mellett ugyanis igen sok meleg szökik
ki. A szellőztetést ne vigyük túlzásba, mert a túlzott, hosszan tartó
szellőztetés lehűti a falakat, a bútorzatot, újbóli felfűtésük időbe és
pénzbe kerül. Leghelyesebb télen
a lakás levegőjét naponta többször
tizenöt-húsz perces szellőztetéssel,
vagy négy-öt perces kereszthuzattal
megújítani.

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

Tudta-e?
Közérzetünket jelentősen befolyásolja a szél. Nagy szélben sokkal hidegebbnek érezzük ugyanazt a külső
hőmérsékletet, mint szélcsendben.
De fűtött épületünk, lakásunk
hőszükséglete is megnövekszik, ha
kint fúj a szél.
A napsugárzás hatása pozitív: néha,
ha kisüt a nap, hidegebb levegő
esetében is úgy érezzük, mintha
melegebb lenne. A ködös, esős
időjárás közérzetünkre szintén
negatív hatással van, mivel úgy
érezzük magunkat, mintha a külső
hőmérséklet alacsonyabb lenne a
valóságosnál.

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

RADIÁTOR AKCIÓ
KOMBI TURBÓS
GÁZKAZÁN

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

bruttó

139.900 Ft

(a készlet erejéig EOLO STAR 24)
Az ajánlat 2015. október 1-jétől a készlet erejéig tart. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

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

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

-15%

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor
nem is számít rá.

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220
www.hollander.hu • Keress bennünket már a Facebookon is!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőben.

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

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.

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

Egyház

Láncokat metsző kegyelem

2015. október 1.

Boros Lajos története

Boros Lajos filmbe illő életútját hallgathattuk meg
a székesfehérvári baptista imaházban, aki egy
egyszerű ténnyel kezdte bizonyságát: „Istennek
van egy jó terve, az ördögnek pedig van egy rossz
terve.” A mögötte álló évtizedekre így tekint vis�sza: „Ott voltam, ahová a bűneim miatt kerültem,
azt kaptam, amit érdemeltem.” Majd így folytatta:
„Áldott az Isten, hogy ő nem azt adja, amit az ember érdemel. Nem azt nézi, honnan jövünk, hanem
hogy hová megyünk.”
Isten fontosnak tartotta, hogy a Bibliában több
helyen is megmutassa nekünk, hatalma és akarata
a tökéletlen embereket is saját munkatársává
emeli. Ilyen Ábrahám, Mózes, Dávid, Pál. Jelenkorunkban mindennek tanúi lehettünk: alkalmatlan,
mindenféle átokkal kiszakított életet is képes Isten
felhasználni más emberek életének megmentésére.
Lajos harminc évet töltött különböző rácsok mögött: javító-nevelő intézet, fegyház, börtön. Gyermekként, tizenöt évesen került a bűnnel testközelbe. Édesanyját elhagyva kocsmákat bújó, büntetett
előéletű emberek mellé sodródott, s rövid időn
belül szembe is került a büntetés-végrehajtással.
Bizony, Isten törvényei ismeretlenül is hatnak: A jó
erkölcsöt megrontja a rossz társaság! (1Kor.15:33).
Az ördög – akárcsak egy profi illuzionista – csodálatos, könnyen megszerezhető dolgokkal kecsegtet.
Nagy csapdája azonban, hogy sohase mutatja meg
a dolgok végét. A bűn sose tárja fel, hogy mi is

Fotó: Kovácsné Tóth Gabriella

Börtön lehet egy cella, de lehet egy elutasított gyerekkor emléke,
egy megromlott házasság, egy csonka család, a gyász, a meg nem
bocsátás tüskéinek elmérgesedett sebe is. Akár elkövettél, akár
ellened követtek el valamit, börtönbe zár a múltad.

Boros Lajos, aki először szabadult a börtönből, utána került ki
a rács mögül

lesz az igazi következmény. Lajos kézbe vette saját
életét, de mint hallhattuk, saját kézben tartani
életünket nem egy „életbiztosítás”.
A börtön egy embert sem tesz jobbá, még a javítóintézetek sem. Tíz év fogságból való szabadulás
után már a következő bűncselekményen gondolkodott. Nem törődött azzal, hogy mi történik a
sértettekkel, mit jelent ez a szeretteire nézve. A
bűn mélységében vakságban és sötétségben élt.

Istenről a Váci Fegyházban egy rabtársától hallott
először. Ekkor érintette meg szeretete, és tapasztalta meg, hogy Jézus egy valóban élő Isten. Egyedül
ő képes arra, amire az ember maga képtelen:
hatalma van belső megtisztulást, teljes megújulást
adni. Bűnvallást követően Lajos Istentől kegyelmet kapott, ami nem csupán elméleti szabadság.
Tetteinek következményeiként pár négyzetméterre
ugyan bezárva maradt, de a megváltást elfogadva
áldás, békesség és boldogság örökösévé lett. Az Úr
pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.
(2Kor.3:17) S bár a hívő élete is tele lehet vargabetűkkel, meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus
Jézus napjára (Fil.1:6)
Lajos lelki szabadulása nem esett egybe fizikai
szabadulásával. Sőt lezáratlan dolgok miatt Isten
gyermekeként is került nehéz döntés elé, de
kiállta a hit próbáját. Így beszélt erről: „Isten akaratát keresni egy nehéz döntésben a legbölcsebb
dolog, amit az ember tehet. Isten nem pusztán jót
akar. A legjobbat! Nem egy bizonyos alternatívát,
hanem az igazi lehetőséget kínálja. Azon lesz az
áldás, abban lesz benne Isten kegyelme, az lesz a
boldog út.”
Rengeteg dolgot az életben – amit általunk más javára szeretne szolgálatba állítani Isten – nem lehet
padokban ülve, a teológián megtanulni. Van úgy,
hogy olyan iskolát kell kijárnunk, amit inkább kihagynánk az életünkből. Lajosnak arra a kérdésére,
hogy mikor és hogyan tud szolgálatba állni „sorstársai” elé, Isten így válaszolt: „Már benne vagy!”
(Boros Lajos bizonysága alapján írta: Mátrai Magda)

Önerős üzemcsarnok-építés kezdődött a Linardics Kft.-nél

Brájer Éva alpolgálmester és Linardics Iván a cég alapítója helyezte bele az emlékeket az alapkőbe

A Linardics Kft. Osztrák utcai telephelyén egy XXI. századi technológiával bíró, korszerű, minimális emberi
beavatkozást igénylő, nagy kapacitású automata festőüzem épül fel
év végéig. A technológia, amelyet
használni fognak, minimális emberi
beavatkozást igényel, kiküszöböli az
emberi hibákat és teljes automata
ellenőrző rendszerrel rendelkezik.

Ugyanakkor a nagyobb kapacitás
nagyobb munkaerőigényt hoz magával, így a cég újabb 6 munkahelyet
tud kínálni jövő évtől a székesfehérvári és környékbeli szakembereknek.
Az új üzemcsarnok 49 millió forintból, a hozzá tartozó gépészet pedig
további 20 millió forintból valósul
meg. Az acél és alumínium mun-

Fotó: Simon Erika

Szeptember 30-án letették az alapkövét annak
az új, mintegy 500 m2-es üzemcsarnoknak, amelyet Linardics Kft. építtet a Sóstói Ipari Parkban.
Az immáron két évtizede Székesfehérváron
működő családi vállalkozás saját erőből, hitelfelvétel nélkül biztosítja a beruházás 69 millió
forintos költségét. Az ünnepélyes alapkő-letételen részt vett Brájer Éva, Székesfehérvár
Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint
Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke is. A vállalat képviseletében
az alapító-tulajdonos Linardics Iván mellett
tulajdonostársai és gyermekei - Linardics Dóra
és Milán -, Szkubenics Attila műszaki igazgató
és a teljes, negyven fős munkatársi közösség is
jelen volt az ünnepségen.

kadarabok porszórására alkalmas
szakipari berendezéshez pályázaton
nyert támogatást a vállalat. Ennek
a berendezésnek a teljes költsége
178 millió forint, melynek 50%-át
biztosítja a pályázat, a fennmaradó
50%-át pedig szintén önerőből állja a
Linardics Kft.
A Linardics Kft. fő tevékenységi
területei a CNC lemezmegmunkálás, valamint a porfestés. A
társaság két székesfehérvári
telephelyen összesen 8500 m2 saját
tulajdonú területtel rendelkezik,

amelyből eddig 3000 m2-en folytak
gyártási munkálatok. A vállalat
innováció és folyamatos fejlesztés
iránt elkötelezett vezetősége úgy
döntött a közelmúltban, hogy a
piaci igényeknek megfelelően, a
komplex, nagyszériás munkák
vállalása miatt szükségessé vált
a festő technológia korszerűsítése. A most elindult, és év végére
elkészülő beruházás lehetőséget ad
arra, hogy a Linardics Kft. nyisson
olyan megrendelők felé, akiknek
a magas minőség és a hosszú élettartam mellett fontos a termékek
rövid határidővel történő festése is.
A jelen törekvés nem titkolt szándéka, hogy meglévő partnereik
mellett új kapcsolatokat építsenek
ki itthon és külföldön egyaránt.

A beruházás fő adatai:
Az üzemcsarnok alapterülete: 500 m2
A beruházás költsége: 69 M Ft
(49 M Ft épület + 20 M Ft gépészet)

A beruházás időtartama:
2015. augusztus - 2015. december
A beruházás által létesülő
új munkahelyek száma: 6

MAGAZIN
Fehérvár a fehérváriaké(rt)! • Az ŐsFehérvár program in
információs lapja
VII. évfolyam 2. szám, 2015. október - november

A KÁRTYA, AMELY
MINDENT VISZ!
81.246 ŐsFehérvár
városkártya a fehérváriaknál
– több mint 80.000 esély
a vásárlóknak, és az
Elfogadóhelyeknek
Használja ki a lehetőséget!

3. FEHÉRVÁRI ÁLLÁSBÖRZE
Október 16-17. Hiemer-ház, bálterem

Nyitva 10-től 17 óráig. A belépés ingyenes!
Médiatámogató: Fehérvár Médiacentrum

Az ingyenes városkártya máris jótékony hatással
van az elfogadóhelyek forgalmára
Székesfehérvár önkormányzata jóvoltából augusztus végén,
illetve szeptember első napjaiban minden nagykorú, állandó
lakcímmel rendelkező fehérvári megkapta ingyenes városkártyáját. Ennek köszönhetően 81.246 darab ŐsFehérvár városkártya, közel ötször annyi van most a fehérváriaknál, mint a
korábbi években. Kíváncsiak voltunk, mik az első tapasztalatok a városkártya elfogadóhelyeknél?
Seres Attila tulajdonos, Sepa Cipő
– Ha címszavakban szeretném összefoglalni a városkártya
programmal kapcsolatos, eddigi tapasztalatainkat, akkor az
nagyjából ennyi volna: Régóta benne vagyunk, használjuk,
teljes mellszélességgel támogatjuk. A kártya ingyenessé és
ezáltal tömegessé válásának hatása máris jól érzékelhető a
napi forgalomban. Vevőink használják a kártyát, és hangot is
adnak annak, hogy hálásak a kedvezményekért. Pontos számot, vagy legalább megbízható becslést akkor tudnék mondani, ha vonalkódos volna a kártya. Hallom, az önkormányzatban van szándék arra, hogy a közeljövőben a városkártya
okoskártyává fejlődjön. Nagyon jó elképzelésnek tartom,
kereskedőként és fehérvári polgárként egyaránt támogatom.
Ludvig Erzsébet tulajdonos, Papírgaléria

– Éppen a nyáron költöztünk át az Ady Endre utcából Fő utcai
új üzletünkbe. A régi helyen célirányosan kerestek fel bennünket törzsvásárlóink, itt viszont minden más, nagyon sok
új vevővel is találkozunk. Szép számmal jönnek be hozzánk
turisták az ország minden részéből, és nem kevés külföldi
vásárlónk is van. Mindig rákérdezek, hogy van-e városkártyája
a vevőnek, és sokan látható örömmel veszik elő az új kártyát.
Nagyon jó véleménnyel vagyok az ŐsFehérvár programról,
amelyhez hat évvel ezelőtt az elsők között csatlakoztunk. Úgy
gondolom, a városkártya ingyenessé tétele igen szép gesztus
az önkormányzat részéről, és biztosra veszem, hogy egyre
többen élnek majd a kedvezményes vásárlás lehetőségével.
Nem győzök csodálkozni azon, hogy milyen sokat jelent a
belváros egyik mellékutcájából átkerülni a sétálóutcába, noha
csupán alig 2-300 méter a távolság a kettő között. Óriási változást eredményezett a belváros felújítása, most nagyságrendekkel többen fordulnak meg a Fő utcán, mint néhány évvel
ezelőtt. Nagyon jók a városi rendezvények is, amelyek szintén
sok ezer embert vonzanak a városközpontba.
2

Dudás Zoltán tulajdonos, Mobilitás Egészség Klub

– Arra végképp nincs energiánk, hogy pontos nyilvántartást
vezessünk arról, ki honnan hallott rólunk. Az ŐsFehérvár magazinban feltüntetett kedvezményeken túlmenően apró ajándékokat adunk vendégeinknek, s ezek fogyásából úgy látszik,
már 2-3 hét múltán is tapasztalható egy kis forgalomnövekedés, ami akár az új városkártyának is tulajdonítható. Mivel
nálunk igazából októbertől májusig tart a főszezon, a szeptember még a visszafogottabb hónapok közé tartozik. Ilyenkor
különösen jól jön, ha a szokásosnál akár csak néhány százalékkal nagyobb forgalmunk van. A családomban, ismeretségi
körömben már mindenki megkapta az ingyenes városkártyát.
A vendégeink mondogatják is, hogy szeretnek bennünket, és
köszönik az általunk kínált kedvezményeket.
Cserta András tulajdonos, András Optika
– Azt gondolom, kell egy kis időt hagyni annak a több tízezer
fehérvárinak, akik csak majd most éreznek rá a városkártyás
vásárlás előnyeire. Egyelőre nem tapasztaltunk különösebb
változást a napi forgalomban, de biztos vagyok benne, hogy
jelentősen növekszik majd az elfogadóhelyek iránti érdeklődés
a vásárlók részéről. Kíváncsian várom a következő ŐsFehérvár
napot, október 16-át, amikor 40% kedvezményt adunk minden
újonnan elkészített szemüveg árából a készpénzzel zetőknek. Egyébként pedig kereskedőként és vásárlóként is teljes
mértékben elégedett vagyok a városkártya programmal, nem
véletlenül tartozunk az elfogadóhelyek közé már évek óta.
Böröcz Éva marketing menedzser, Fehérvár Travel
Utazási Iroda
– Nincs kialakult mérési módszerünk arra nézve, hogy utasaink közül mennyien veszik igénybe az útjaink árából a
városkártyát felmutatók számára felajánlott 4% kedvezményt.
Viszont azt hallom értékesítéssel foglalkozó munkatársainktól,
hogy utóbbi 2-3 hétben elég sokan szerették volna utólag
érvényesíteni a kedvezményt, amely kizárólag a jelentkezés
alkalmával vehető igénybe. Ebből valószínűsíthető, hogy
számos új kártyatulajdonos csak most fedezte fel, hogy az
ŐsFehérvár városkártyával akár több tízezer forintot tudnak
megspórolni az utazás árából. Becslésünk szerint utasaink
mintegy másfél százaléka székesfehérvári, akiknek elkötelezett
fehérvári irodaként nagyon szívesen adunk kedvezményt, ha
az utakra történő jelentkezéskor bemutatják városkártyájukat.

ÉPÍTŐ ÖTLETEK
KERESKEDŐJE

Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.

Újonnan csatlakozott
Elfogadóhelyek

Székesfehérvár – Tele élettel!

A fehérváriakért!
Kedvezmények: www.osfehervar.hu

Kedves
Városkártya Tulajdonos!
Kérjük, a saját érdekében szánjon rá pár percet, és
tanulmányozza a következő oldalakon az ŐsFehérvár
Elfogadóhelyek által Önnek kínált kedvezményeket!
Az ŐsFehérvár városkártya tudatos használatával a jövő
év decemberéig több tízezer forintot spórolhat meg, ha
Elfogadóhelyeinken vásárol.
Októberi kiemelt ajánlatunk:
András Optika: ŐsFehérvár napon, október 16-án 40% kedvezmény az újonnan elkészített szemüvegek árából
Árpád Fürdő: 10% kedvezmény a belépő és a fürdő szolgáltatások árából
Fehérvár Travel: 4% kedvezmény az utazási iroda útjainak
árából
Sika-Mika Kézi Autómosó és Gumiszerviz: hétfőtől csütörtökig és vasárnap 10% kedvezmény az autómosás árából
Szent István Király Múzeum és intézményei: 50% kedvezmény a belépőjegyek árából
Wine Shop and Bar: ŐsFehérvár napon, október 16-án minden bor árából 10% kedvezmény

Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.

Szeptember elejére
minden nagykorú
fehérvári lakos
megkapta ŐsFehérvár
városkártyát.

ÉPÍTŐ ÖTLETEK
KERESKEDŐJE

CSATLAKOZZON A
GYŐZTES CSAPATHOZ!
Székesfehérvár – Tele élettel!

A fehérváriakért!

produkció

SZERETNÉ
REGISZTRÁLTATNI
CÉGÉT, ÜZLETÉT?
HÍVJA
MUNKATÁRSAINKAT!

Kedvezmények: www.osfehervar.hu

VÁROSKÁRTYA
Érvényes: 2016. december 31.

Nem kevesebb, mint 81.246 városkártya van tehát
a fehérváriaknál!
Hatéves tapasztalatunk alapján bátran állíthatjuk,
hogy a kártyatulajdonosok jelentős része
tudatosan keresi a kedvezményes vásárlási
lehetőségeket az ŐsFehérvár elfogadóhelyeken.
Ha növelni szeretné üzlete vagy más vállalkozása
forgalmát és profitját, csatlakozzon mielőbb a
győztes csapathoz, lépjen be
az elfogadóhelyek sorába!
A részletekről érdeklődjön munkatársainknál!
www.lenia2.hu

Augusztus óta négy új elfogadóhely csatlakozott az Ősfehérvár
városkártya programhoz, így mostantól már velük is érdemes
számolni.
Év-A-Dó 98 Kft. Megbízható, sokoldalú, és barátságos könyvelőiroda az Év-A-Dó 98 Kft. A könyvelésen kívül adótanácsadással,
munkaügyi adatkezeléssel is foglalkoznak, és hitelkérelemmel
kapcsolatos ügyekben is szakértőként állnak rendelkezésre. A
vállalkozásokat és a mezőgazdasági termelőket a Király sor 29.
szám alatt várják – keressék őket bizalommal! A városkártyát
felmutató ügyfeleknek kedvezményként a szerződéskötés utáni
második hónap díját elengedik. Telefon: 22/503-998
Konzulens Könyvelő 2002 Bt. A Rádió utca 8/B I/1.-ben várja
régi és új ügyfeleit megkülönböztetett gyelemmel és komoly
szakmai tapasztalattal a Konzulens Könyvelő 2002 Bt. Néhány
ajánlott szolgáltatásuk a sok közül kiragadva: Könyvelés, könyvvitel, könyvviteli szolgáltatások, bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás, adótanácsadás, képviselet eljárásokban. Remek
kedvezményük van az új ügyfelek részére: a szerződéskötés utáni
második hónapban ugyanis elengedik a szolgáltatás díját! Telefon: 22/500 104
Maros Cipőház. A vásárlókat márkás, minőségi cipők és táskák
nagy választékával várják a Maroshegyen, a Borszéki utca 3-ban.
A Maros Cipőházban számtalan elegáns, klasszikus és divatos
fér és női lábbeli mellett trendi kiegészítők, sálak, kendők, táskák, esernyők kaphatók. Őszre mindig jól jön egy szép csizma, és
mellé egy divatos táska. 15.000 Ft feletti vásárlásnál pedig nem
mellesleg még 10% kedvezmény is jár! Telefon: 20/520 4673
Stair Hair Szalon. Családias légkör, kényelmes enteriőr vár
minden csinos, és a szépségért tenni is hajlandó vendéget az
Öreghegy lábánál, a Fiskális út 140-ben. Speciális szolgáltatásaik
közül csak néhány, mutatóba: L’oreal Steampod haj újraépítés,
gépi pedikűr, kizárólagos ammóniamentes hajfesték használat. A
szalonban teljes testre kiterjedő megújulást, és a teljes szolgáltatási körre kiterjedő, 10% kedvezményt nyújtanak minden kedves
vendégüknek.

ŐsFehérvár Magazin • Kiadja: Lénia 2 Kft. Példányszám: 50 ezer.
E-mail: lenia@lenia2.hu. Telefon: 22/340-840

Csabai Dia:
06-20/276-1633
Hegedűs Ágota:
06-20/457-3772
Tóth Gabriella:
06-70/394-2436

További, a városkártyával
kapcsolatos információk
• A városkártyát a bejelentkezést
követően minden nagykorú fehérvári lakos megkapja, rövid időn
belül. Hasonlóképpen megkapják
a városkártyát a 18. évüket betöltő fehérvári atalok is.
• A városkártyával, illetőleg az
Elfogadóhelyekkel
kapcsolatos
panaszokat az ŐsFehérvár városFő támogató: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata

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

ŐsFehérvár
kedvezmények
a megjelenéstől
ŐsFehérvár
kedvezmények
a megjelenéstől
SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb
akciók:
www.osfehervar.hu
NOVEMBER 24-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu
Ablak-szőnyegtisztítás
...............................................................
Server 21 Bt.
Székesfehérvár, Szömörce utca 12.
Telefon: 30/993-9522
Kedvezmény: 20% a szolgáltatások árából.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% a szolgáltatások árából.
..................................................................

Ajándék,
kézművesbolt
..................................................................
A’la Carte Kézművesbolt
Székesfehérvár, Táncsics u. 5.
Telefon: 06-30/574-6662
Kedvezmény: minden termékre 5%. (készpénzes zetés esetén).
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden termékre
15% kedvezmény. (készpénzes zetés
esetén).
.................................................................
Fehérvári Ajándékbolt
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/537-603
Kedvezmény: 10% kedvezmény a székesfehérvári emléktárgyak árából.
.................................................................
Papírgaléria
Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Telefon: 20/967-5237
Kedvezmény: minden termék árából 5%
kedvezmény.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: merített papír termékek -10%.
.................................................................

Ajándéktárgyak
beszerzése
..................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: 10% kedvezmény a megrendelt termékek árából.
.................................................................

Ajtó,
ablak
..................................................................
Fehérvári Ajtó Kft.
Székesfehérvár, Hadiárva u. 2.
Telefon: 22/507 415
Kedvezmény: A termékek árából 5% kedvezmény. 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 belépőjegyek árából
..................................................................

Állandó kiállítások

Az 50%-os kedvezmény csak fehérvári 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.
..................................................................

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

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 vasárnap 10% kedvezmény az autómosás
árából! A kedvezmény péntek-szombati
napokon nem vehető igénybe.
..................................................................

Autó
otta kezelés
..................................................................
Nelson Flottalízing Kft.
Székesfehérvár, Mártírok útja 78.
Telefon: 22/514-190
Kedvezmény: a ottakezelési 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
..................................................................

Bisztró
..................................................................

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

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

Autósbolt
..................................................................

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%,
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% akkumulátorra 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%.
..................................................................

Belsőés külső árnyékolás
..................................................................
Borostyán Lakásstúdió
Székesfehérvár, Géza utca 56.
(A Diófa Étterem mellett)
Telefon: 20/957-3386
Kedvezmény: Függöny, csillár: 10%
kedvezmény. Tapéta, szőnyeg: 3%
kedvezménnyel. Árnyékolás: redőny,
reluxa,rolók, szalagfüggöny, szúnyogháló: 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.
..................................................................

Bioés 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.
..................................................................

Borászat
..................................................................

Geszler Családi Pincészet
Mór, Martinovics utca 6/c.
Telefon: 30/481-9248
Kedvezmény: Borkóstolókból 10%. Partnerkedvezmények honlapunkon. Min. 60
palack bor/egyedi címkés bor vásárlásakor nagyker árak, a megyében ingyenes
kiszállítás.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Min. 20 fő feletti csoport
bejelentkezéskor a szervezőnek grátisz borkóstoló.
..................................................................

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: 7% minden cipőre.
........................................................
ÚJ
Maros Cipő
Székesfehérvár, Borszéki u. 3.
Telefon: 06-20/520-4673
Kedvezmény: 15 ezer forint feletti vásárlásnál -10%.
................................................................
Sepa Cipő
a Cipőmárkák Háza
Székesfehérvár, Ady E. u. 4.
Telefon: 06-20/449-5491
Kedvezmény: 7% minden cipőre.
................................................................
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 vásárlás esetén 5 Ft-ért vásárolhat 1 db 2790
Ft értékű fém szerszámos koffert.
................................................................

Autó | Egészség-Életmód | Építkezés-Felújítás | Háziállatok | Kereskedelem | Kultúra | Sport-Szabadidő | Szolgáltatás | Vendéglátás

4

ŐSFEHÉRVÁR NAP: OKTÓBER 16. • NOVEMBER 20.
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 segédanyagra 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) ajándékba.
.................................................................

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

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: 7% minden cipőre.
................................................................
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: 7% minden cipőre.
................................................................

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%
................................................................
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% kedvezmény.
..................................................................

Esküvőszervezés
...................................................................

HIEMER Rendezvényközpont
Telefon: Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/511-322
Kedvezmény: Terembérleti díjból 10%
kedvezmény. Esküvői egyéb szolgáltatásokból 10% kedvezmény.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: A Hiemer-Font-Caraffaház újjászületése című 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 zetés 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.
................................................................
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).
................................................................

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%. Szőnyeg: -5% Árnyékolás: redőny, reluxa, rolók, szalagfüggöny, szúnyogháló: -10%.
.................................................................
Fehér Holló Lakástextil
Székesfehérvár, Palotai út 21/a.
Telefon: 20/289-9818
Kedvezmény: A boltban vásárolt függönyök varrásának árából 50% kedvezmény.
................................................................
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: Az üzletben vásárolt függönyök esetén, a varrás árából 15%
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
................................................................

Gumiex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
Kedvezmény: gumitárolás, szerelés 20%,
gumiabroncsokból akció + 5% (akár 2550%!).
................................................................
Sika-Mika Kézi Autómosó és
Gumiszerviz
Székesfehérvár, Zrínyi u. 1.
Telefon: 22/310-938
Kedvezmény: minden szolgáltatásból 10%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -20%
................................................................
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ŐsFehérvár
kedvezmények
a megjelenéstől
ŐsFehérvár
kedvezmények
a megjelenéstől
SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb
akciók:
www.osfehervar.hu
NOVEMBER 24-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu
Gyógyászati
segédeszköz
................................................................

Ingatlan,
értékbecslés
................................................................

Glória ortopéd cipők és gyógyászati segédeszközök
Székesfehérvár, Madách út 10/B.
Telefon: 22/506-681
Kedvezmény: termékekre, szolgáltatásokra 10%. (Kivéve a vényköteles és akciós
termékek).
................................................................

Értékbecslő 21 Kft.
Székesfehérvár, Palotai út 8.
(Alba Ház)
Telefon: 20/310-9476
Kedvezmény: A megrendelt szakvélemények és tanúsítás díjából 10% kedvezmény.
................................................................

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 hallókészülék elemre, tisztítószerekre, rendszer
kiegészítő eszközökre.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 15% kedvezmény
hallókészülék elemre, ingyenes hallókészülék átvizsgálás
...................................................................

Háztartási gép, villanyés
klímaszerelő
...................................................................
Csergő Szabolcs
Telefon: 20-215-8708
Kedvezmény: 15% kedvezmény a szolgáltatások 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 Baba tusfürdő 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%.
................................................................

Irodatechnika
................................................................
GT Irodatechnika Bt.
Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A
Telefon: 22/315-323
Kedvezmény: 5% minden termékre, szolgáltatásokra pedig 10% kedvezmény.
................................................................

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 szolgáltatások árából.
................................................................

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

Képtárak, galériák

Az 50%-os kedvezmény csak fehérvári 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%, alkatrészekből 10%.
................................................................
Bringa Bt. Kerékpár
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Sütő utca 42.
Telefon: 22/327-634
Kedvezmény: kerékpárokra 5%, alkatrészekre, 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, kiegészítőre, 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 elérhető 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.
................................................................

Könyvelés, adótanácsadás,
bérszámfejtés
.................................................................
Év-A-Dó 98 Kft.
ÚJ
Székesfehérvár, Királysor 29.
Telefon: 22/503-998
Kedvezmény: Szerződéskötés utáni második hónap díját elengedjük!
................................................................
Konzulens Könyvelő 2002 Bt.
Székesfehérvár, Rádió u. 8/B I/1.
ÚJ
Telefon: 22/500-104
Kedvezmény: Szerződéskötés utáni második hónap díját elengedjük!
................................................................

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

Vörösmarty Mihály Könyvtár;
Zentai úti Tagkönyvtár
Székesfehérvár, Zentai út 8.
Telefon: 22/385-241
Kedvezmény: 80% kedvezmény az éves
beiratkozási díj árából.
................................................................
Vörösmarty Mihály Könyvtár;
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 lu
................................................................
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 8%
kedvezmény.
...............................................................
St. Tropez Szolárium
Székesfehérvár, Berényi út 62.
Telefon: 30/690-4350
Kedvezmény: 10% kedvezmény, ha legalább 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.
................................................................
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ŐSFEHÉRVÁR NAP: OKTÓBER 16. • NOVEMBER 20.
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840, 501-594
Kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítésmentesen 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 fehérvári 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
................................................................
Gumiex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
Kedvezmény: Gumiabroncsokból 5%
kedvezmény, tárolás-szerelésből 20%
kedvezmény. Ezenkívül szezonális akciók is várják a kártya felmutatóit.
................................................................

Művelődési
központ
................................................................

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

Művészellátó
................................................................

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

Nyomda
..................................................................

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

Oktatás
.................................................................

Albatréning
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: ŐsFehérvár Elfogadóhelyeknek 10% kedvezmény a tréningek
árából.
................................................................

Optika

................................................................
András Optika
Székesfehérvár, Kossuth u. 9.
Telefon: 22/348-022
Kedvezmény: új szemüvegre 10%,
kontaktlencsére 5% kp. zetés esetén.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden újonnan
elkészített szemüveg árából -40%
készpénz zetés esetén.
................................................................
Beck Optika
Székesfehérvár, Távirda u. 18.
Telefon: 22/501-084
Kedvezmény: 20% az optikai szemüvegkeretekre. (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: minden tízes pilates bérlet
vásárló, egy kézműves szappant kap
ajándékba a kártya felmutatásával
................................................................

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%.
................................................................
Papírgaléria
Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Telefon: 20/967-5237
Kedvezmény: minden termékre és szolgáltatásra 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: merített papír termékek -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: minden tízes pilates bérlet
vásárló, egy kézműves szappant kap ajándékba a kártya felmutatásával
................................................................

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

Rehabilitáció
.................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet,
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
Kedvezmény: minden tízes pilates bérlet
vásárló, egy kézműves szappant kap ajándékba a kártya felmutatásával
.................................................................

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

Reklám,
PR, marketing
.................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítésmentesen 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 szolgáltatásokból 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!
................................................................

Rövidáru
................................................................
Gombház (Korona)
Székesfehérvár, Fő u. 7.
Telefon: 22/502-636
Kedvezmény: minden árucikkből 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%. Egyéb kedvezménnyel 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 mérkőzések 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. zetés 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 valamint az egész napos squash használat
csak 1000 forintba kerül!
................................................................

Sportegyesület
...............................................................
Alba Fehérvár Fér
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.
...............................................................
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ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől NOVEMBER 24-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

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

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

Szauna
................................................................
Árpád Fürdő
Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Telefon: 22/814-400
Kedvezmény: 10% kedvezmény belépőjegyre, 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%.
................................................................

Szépségszalon
................................................................
Stair Hair Szépségszalon
ÚJ
Székesfehérvár, Fiskális u. 140.
Telefon: 30/995-85-45
Kedvezmény: A szalon szolgáltatásainak
árából 10% kedvezmény.
................................................................

Szolárium
................................................................
Ergoline Szolárium
Székesfehérvár, Virág Benedek u. 7
Telefon: 22-312-943
Kedvezmény: 5% kedvezmény a szoláriumozás 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 összevonható!
................................................................

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

KRIZSÓ tejivó és gasztrobár
Székesfehérvár, Palotai u. 4.
(régi 100 Ft-os bolt).
Kedvezmény: Az aktuális kedvezményt
keresse üzletünkben.
...............................................................

Tejtermék
................................................................

Tetőcsomagtartó
................................................................

Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon: 22/500-242
Kedvezmény: autóalkatrészre: 10%, akkumulátorra 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: minden tízes pilates bérlet
vásárló, egy kézműves szappant kap
ajándékba a kártya felmutatásával
................................................................

Tortakészítés
................................................................

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

Tréning
................................................................

Albatréning
Lénia 2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: ŐsFehérvár elfogadóhelyeknek 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 ajándék!
................................................................

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

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: kegyeleti
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 kedvezménnyel 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.
...............................................................
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31.
cembe
: 20 . de
Érvényes
hoz ezer szállal kötődő, a környeyee
ző településeken élők sokaságágáról sem.
Számukra továbbra is elérhető 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 könnyebben megközelíthető Lénia 2 Kft.
irodájában (Pozsonyi út 23., a Sparral átellenben.)
Seregélye

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

hérv ár,

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

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: 4% kedvezmény bármely
utazásunk részvételi díjából a kártya
jelentkezéskor való felmutatása esetén
(más kedvezménnyel nem vonható
össze).
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: a félpanzió árából
10% engedmény.
................................................................
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 utasbiztosítások árából, az irodában rendelt
utazásokhoz.
................................................................

Székesfe

Táncház
................................................................

LETEK
ÉPÍTŐ ÖT
EDŐJE
KERESK 94 .

Strand
...............................................................
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László-Takács Krisztina
A visszaszámlálás perceit élik a Fehérvár Televízió munkatársai, hiszen már
csak néhány nap, és hétköznapokon indul a Híradó 1-kor!

Az ebédidő már hetek óta híradóval telik a Fehérvár TV
háza táján, igaz, még csak a kollégák láthatják az általuk
készített, délután 1-kor kezdődő hírműsort. Több mint
egy hete szokássá vált ugyanis, hogy a műsorvezető,
Schéda Szilvia minden hétköznap megkapja azt a „csomagot” a napi felelős szerkesztőtől, amit délután 1-kor –
mint a műsor háziasszonya – feltálal a fehérváriaknak.
Ami péntekig csupán gyakorlat, az a jövő héten hétfőn,
majd azt követően minden hétköznap a Fehérvár TV élő
hírműsora lesz. „Ez a hírcsokor nem csupán azoknak
szól, akiknek lehetőségük van éppen abban az időpontban tévé elé ülni Székesfehérváron és környékén, hanem
mindenkinek, aki naprakész információt napközben szeretne megtudni a városban és térségében történtekről.”
– mondta Nagy Zoltán Péter. A Fehérvár Televízió felelős
vezetője azt is elárulta, hogy a híradó a Fehérvár Médiacentrum online felületein is megjelenik, így akár élőben,
akár később – tulajdonképpen bármikor – hozzáférhető
lesz. A facebook ilyen szempontból kulcsfontosságú,
hiszen a híranyagok ott is megjelennek, így ha valaki
fehérvári hírekre kíváncsi, nem kell mást tennie, mint
követnie a tévés feltöltéseket, ahol naprakész információt
kap.
„Az 1-kor jelentkező híradóval újabb lépést teszünk
annak érdekében, hogy a város közössége által ránk
bízott feladatokat a kor elvárásainak megfelelően lássuk
el.” – ezt a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető igazgatója
mondta. Hagymásy András szerint ez a műsor a Médiacentrum különböző kommunikációs felületein dolgozó
munkatársak kapcsolatát, egymást kiegészítő tevékenységét is szorosabbá fűzi, aminek nyertesei azok a fehérváriak lesznek, akik minél gyorsabban, minél hitelesebben
szeretnének helyi információhoz jutni.
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Épül az energiahatékonysági bemutatóközpont
a székesfehérvári Bregyó közben

Virtuális Erõm

û

Kiváló ütemben haladnak a székesfehérvári Bregyó közben létesülő energiahatékonysági bemutatóközpont kivitelezési munkái.
Az elmúlt hét során szakmai nyílt nap keretében sor került a födémek „Lift-Slab” technológiával történő felemelésére és
rögzítésére. A munkálatok az épület külső falainak felhúzásával folytatódnak. A mintaépület várhatóan 2015 őszén nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt.
A bemutatóközpont célja a környezetvédelem és a fenntartható életmód népszerűsítése, valamint a lakosság számára
is elérhető alábbi energiahatékonysági technológiák bemutatása:
• napelem
• napkollektor
• hőszivattyú
• hővisszanyerő szellőztető rendszer
• energiatakarékos világítási technológiák
• szürkevíz hasznosítás
• természetes és mesterséges árnyékolás
• szelektív hulladékgyűjtés
• házi komposztálás

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprot Kft.
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4. 112.
www.virtualiseromu.hu
KEOP-6.2.0/B/11-2013-0004
Az épület 2016 januártól fogadja a látogatókat.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Gyereksarok
Textilkönyvkészítés
Október 3. 10 óra Gárdonyi Géza Művelődési Hát Könyvtára
Általános iskolás gyerekeket várnak a
foglalkozásra, ahol különböző textíliákból
készítenek könyveket, miközben meséket
kerekítenek az alkotásokhoz.
Gesztenyefickók, tobozcsajok
Október 3. 15 óra Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épülete
Az ősz színeiben és formáiban lehet ezen
a szombaton gyönyörködni, Varga Magdi
várja a gyerekeket különböző terménybarátaival.
Írógépes kalandok
Október 10. 15 óra Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épülete
Ezen a kora őszi szombat délutánon
kiderül, Pilinszky milyen írógépet használhatott. Kiderül, hogyan működik
az írógép a valóságban, hogy aztán
szebbnél szebb füzetborítókat készítsenek a résztvevők a segítségével. A
foglalkozást Simon Ági és Varga Gábor
Farkas tartja.
Gulyás Terka, avagy főzőcske Vitézlaci
módra
Október 10. 11 óra Koronás Park központi
épülete
Aracs Eszter vásári bábjátéka. A vásári
bábjátékok hősei: Vitéz László, Paprika
Jancsi, vagy a külföldiek: Pulchinella, Mr.
Punch, Petruska, Kasperl... mind férfiak,
míg ebben az előadásban a főszereplő női
figura, és a bábjátékos is hölgy. Az előadás
négyéves kortól ajánlott.

Sportnaptár
Kosárlabda
Október 3. 19 óra Vodafone Sportcentrum
TLI-Alba Fehérvár – Zalakerámia ZTE
Október 10. 18 óra Vodafone Sportcentrum
TLI-Alba Fehérvár – MAFC
Kézilabda
Október 3. 17 óra Köfém Sportcsarnok
Fehérvár KC – Dunaújvárosi Kohász KA
Október 4. 18 óra VOK
Alba Regia KSE – Csurgói KK U 23
Labdarúgás
Október 3. 18 óra Sóstói Stadion
Videoton FC – Puskás Akadémia FC (OTP
Bank Liga NB I, 11. forduló)
Jégkorong
Október 4. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – EHC LIWEST Linz
(EBEL)
Október 2. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – ASC Corona Brassó
(MOL-liga)
Október 9. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – Debreceni HK (MOL-liga)

IV. LISZI focikupa
Október 3-án 8.30-tól negyedik alkalommal
várja a fiatalokat, sportegyesületeket, érdeklődőket futballtornára a LISZI a Mancz utcai
betonos futballpályára. Az U10-es fehérvári
és városkörnyéki csapatok kispályán mérhetik
össze tudásukat. A szombati rendezvény a
szeptember 26-i program pótlása.

Programajánló

2015. október 1.

Séta a mellrák ellen, Országos Könyvtári
Napok, Maroshegyi Böndörödő
Programok október 2-től 11-ig

Schéda Szilvia

Október 2. péntek

Free Jazz Classics III. fotókiállítás
19 óra A Szabadművelődés Háza
Megnyitó performance, amelyen fellép az
AMP, a Geröly Trió és a Grencsó Kollektíva.
Sławomir Mrožek – Nyílt tengeren
20 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása.

Október 3. szombat

Séta a mellrák ellen
10 óra Országalma
Az Országalmától indul a mellrák elleni séta,
ahol a résztvevőknek rózsaszín léggömböket
osztanak ki. A séta után a Városház téren
felállított pavilonokban szakemberek adnak
tanácsot a mellrákról és a mell önvizsgálatáról.
Rólunk csak velünk együtt
13.30 A Szabadművelődés Háza
A Kézenfogva Onkológiai Klub a Rákbetegek
Országos Szervezete megalakulásának 25.
évfordulója alkalmából rendezvényt szervez.
A köszöntőket követően Szántó István, az
Onkológiai Osztály osztályvezető főorvosa és
Cseh József onkológus főorvos tartanak előadásokat, melyeket kulturális műsor követ.
Flamencoest
19 óra A Szabadművelődés Háza
Flamencoest az Entrada Együttessel.
Akiket rabul ejtenek a profik mozdulatai,
saját maguk is kipróbálhatják a táncot az
október 6-án kezdődő flamencokurzuson,
amire minden korosztályt várnak a Ministry of Dance Tánc- és Mozgásstudióban.

Október 4. vasárnap

Termések, bogyók Pátkáról
9 óra Pátka
Gyógynövényismereti gyűjtőtúra. Találkozó Pátkán a benzinkútnál, onnan autóval,
együtt mennek tovább a résztvevők. A
túrát Lencsés Rita fitoterápiás végzettségű szakember vezeti. Előzetes bejelentkezés szükséges. Információ: 22/315-583,
70/338-6173 krizsanypannus@gmail.com,
30/296 6480, lencsesrita82@gmail.com.
Furfang Feszt
10 óra Jávor Ottó tér
A fehérvári kreatívok napján számos
érdekes előadás és bemutató várja az
érdeklődőket.

Ünnepi hangverseny a Primavera Kórus szervezésében
A Primavera kórus a Szent István országa –
Boldogasszony országa kórustalálkozó ünnepi
hangversenyére vár minden érdeklődőt október
10-én 17 órakor a Szent Imre-templomba
(Székesfehérvár, Városház tér) majd a koncertet
követő tiszteletadásra Szent István nyughelyéhez a Nemzeti Emlékhelyre. Közreműködők:
Budapesti Monteverdi Kórus, Partiumi Egyetemi Énekkar (Nagyvárad), Primavera Kórus. A
belépés ingyenes. Adományokat elfogadnak a
Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc
Alapítvány székesfehérvári Szent Imre Iskolaháza gyermekeinek ellátására.

Szappankészítő szakkör
10 óra Szent István Király Múzeum
A Fekete Sas Patikamúzeum szervezésében indul útjára a Patikusinas szakkör.
Az őszi tanfolyamok során bárki elsajá-

VIII. Maroshegyi Böndörödő
Színes programok várják az érdeklődőket
október 3-án, szombaton 9 órától a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház előtti téren: zenés, táncos
színpadi műsorok, vetélkedők, népművészeti
és iparművészeti vásár, gyermekprogramok,
hagyományőrző-bemutató, kézműves foglalkozások, vásári komédia, operettműsor, koncertek
és számos szüreti hagyomány felelevenítése
vár a látogatókra az idei Böndörödőn. A vendégeket különféle megmérettetések is várják:
megmutathatják kreativitásukat, ügyességüket
a madárijesztőkészítő és a töklámpásfaragó
versenyen, a főző- és süteménysütő versenyen,
a Böndörödő Kalandjátékon vagy éppen a borlopó versenyen. A Vörösmarty Rádió Panorama
Stúdiója is megtalálható lesz a helyszínen a
rendezvény idején.

títhatja mind a szappankészítés, mind a
különböző kozmetikai krémek előállításának fortélyait.
Az állatok világnapja
14 óra Museum Café, Fehér Palota Üzletközpont parkolója, Hotel Magyar Király–
Várkörút–Országalma
Nagyszabású program a helyi állatvédő
és állatgondozó szervezetek összefogásával. Lesz kiállítás, filmvetítés, előadások,
kirakodóvásár, kalandjáték és kutyaszépségverseny. Az estet 18 órától fáklyás
felvonulás zárja, amely a Hotel Magyar
Királytól indul a Várkörúton az Országalmáig.

Október 5. hétfő

Idősek világnapja
15 óra Vodafone Sportcentrum
Ismét megrendezik az idősek világnapjához kapcsolódó nagyszabású rendezvényt. Füredi Nikolett, Váradi Eszter
Sára, Keller János és Buch Tibor színművészek műsorával várják idén az időseket. A zenéről Cserta Balázs, Horvárth
Elemér és Horváth Péter gondoskodnak.

Országos Könyvtári Napok 2015
A Vörösmarty Mihály Könyvtár rendezvényei október 5-től 11-ig.
Október 5. és 12. között – Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár
Baba-mama könyvek – Könyvkiállítás
Október 5. és 11. között – Központi Könyvtár Felnőtt
kölcsönző részleg
Törökország az irodalomban – Könyvkiállítás
Október 4. és 11. között – Központi Könyvtár Felnőtt
kölcsönző részleg
FEJ/TÖRÖK – Kérdések a török kultúrkörből
Október 7. és 11. között – Központi Könyvtár Felnőtt
kölcsönző részleg
Kedvezményes könyvárusítás
Október 6. és 27. között – Központi Könyvtár Olvasóterem
Így látták ők a Nagy Háborút – Az Érdekes Újság fotópályázatának legjobb felvételei
Október 6. és 10. között – Tolnai utcai Tagkönyvtár
Olaszország hadba lépett – kiállítás
Október 5. (hétfő)
10 óra Széna téri Tagkönyvtár: Hungaricana – Böngészés
az adatbázisokban
14 óra Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár: Szívvel-lélekkel –
Bemutatkozik a könyvtár kézimunka szakköre
Október 6. (kedd)
10 óra Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár: Szép szavakkal –
szépkiejtési verseny
17 óra Olvasóterem: Így látták ők a Nagy Háborút – Az
Érdekes Újság fotópályázatának legjobb felvételei
17 óra Tolnai utcai Tagkönyvtár: Olaszország hadba lépett
– kiállítás, előadás
18 óra Olvasóterem: Mindennek vége! – Andrássy Ilona
grófnő első világháborús naplója
Október 7. (szerda)
10 óra Gyermekrészleg: Legyél Te is tűzoltó!
15 óra Pedagógiai Szakkönyvtár: Hálózaton „lógva” –
Theisz György előadása
Október 8. (csütörtök)
10 óra Tolnai utcai Tagkönyvtár: Babára hangolva – Csapó
Éva védőnő vetítéses előadása
10.30 Gyermekrészleg: Izgő-mozgó fogaim – fogas
kérdések nagycsoportos óvodásoknak
17 óra Budai úti Tagkönyvtár: Zengő bölcső – interaktív
műsor gyerekeknek

17 óra Zsolt utcai Tagkönyvtár: A méz a legősibb
csodagyógyszer – Tari Péter mérnök, szakértő tart
előadást
18 óra Olvasóterem: A hideg szóda élvezete – beszélgetés
Petrik Adriennel
18 óra Széna téri Tagkönyvtár: Egészséges táplálkozás –
Pozsonyi Zsuzsanna előadása
Október 9. (péntek)
Gyermekrészleg: Olvas az ország! – Próbáld ki a mesélő
dobozt!
14 óra Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár: Mese-Könyvből –
meseolvasó verseny
18 óra Olvasóterem: Egy korty derű – V. Kulcsár Ildikó
előadása
Október 10. (szombat)
Felnőtt kölcsönző részleg: Repülő szőnyeg – tárgyak az
iszlám kultúrából
10 óra Széna téri Tagkönyvtár: Varázslatos fizika – játékos
kísérletek Theisz György szaktanácsadóval
10 és 12 óra között Gyermekrészleg: Mesekavics –
kézműves foglalkozás
14 és 17 óra között Felnőtt kölcsönző részleg: Olvassunk
együtt! – közös olvasás híres emberekkel
17 óra és 20 óra között Felnőtt kölcsönző részleg: Török
kávé- és teaház
17 óra Felnőtt kölcsönző részleg: Nagy könyvtári EDUSHOW – Zsiga Edward bűvész műsora
17:15 Felnőtt kölcsönző részleg: A 110 éves Árpád fürdő –
bemutatja Zsiga Edward létesítményvezető
17:45 Felnőtt kölcsönző részleg: Gül baba rózsái – Szabó
Csilla kertészeti előadása
18:30 Felnőtt kölcsönző részleg: Hürrem, Szulejmán
ágyasa – Kovács Edina történész előadása
19:30 Felnőtt kölcsönző részleg: Kelet varázsa – Simon
Csilla hastáncelőadása
20:15 Felnőtt kölcsönző részleg: A Gödöllői szecesszió
kertje – Esti tárlatvezetés a Deák-képtárban
Október 11. (vasárnap)
Felnőtt kölcsönző részleg: Könyves vasárnap – kedvezményes könyvárusítás
Gyermekrészleg: Olvasásmánia – eredményhirdetés

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

Programajánló
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Ősszel is látogatható kiállítások
Múltidézés
Szent István Király Múzeum
Fehérvári kötődésű művészek festményeiből nyílt
kiállítás az Új Magyar Képtárban. A tárlaton a
Szent István Király Múzeum gyűjteményéből válogatva többek közt Kerekes József, Pallay József,
Ballagó Imre, Áron-Nagy Lajos, M. Tóth István
és Smohay János műveit láthatják az érdeklődők
október 4-ig.
Érték és szépség
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Kézműves kiállítás a Gárdonyi Géza Művelődési
Házban működő műhelyek szőttes, bőr és kerámia munkáiból. Megtekinthető: október 4-ig.
Konzek/vencia
18 óra Pelikán Galéria (Kossuth L. u. 15.)
Revák István festő időszaki tárlata. Megtekinthető: október 9-ig.
Csók 150
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
A városunkban október 9-ig látható vándorkiállítás a festőművész gazdag életpályáját eleveníti fel
archív fotográfiák és festményreprodukciók segítségével. A fényképek a gyermekkortól kezdve
egészen Csók idős koráig villantják fel a páratlan
életút legfontosabb állomásait.
Az origami csodálatos világa
Köfém Művelődési Ház
Megtekinthető: október 14-ig.
Rabóczky Judit Rita és Boldi szobrászművészek
kiállítása
Szent István Művelődési Ház

Ötödik alkalommal tartja meg a Székesfehérvári
Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye
rendezvényét, az Ars Sacra Fesztivált. Megtekinthető: október 19-ig.
Pilinszky és Fehérvár
Szent István Király Múzeum, Országzászló tér
A kiállítás a költő és a város kapcsolatáról szól. A
tárlat egyik részében képzőművészeti alkotásokat
mutatnak be azoktól a művészektől, akiknek
kiállítását Pilinszky nyitotta meg az István Király
Múzeumban (ma: Szent István Király Múzeum).
A második részben portréfilm látható azokkal
a székesfehérvári emberekkel, akik jól ismerték
Pilinszkyt. A harmadik részben általa dedikált
és róla szóló könyveket, publikációkat, fotókat
állítottak ki, és egykori barátok, ismerősök
visszaemlékezéseivel idézik meg a költő emlékét.
Megtekinthető: október 31-ig.
Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása
a királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából
származó kőfaragványok és rekonstrukciós
rajzok bemutatásával. Megtekinthető: november
15-ig.
A gödöllői szecesszió kertje – Nagy Sándor
művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a Gödöllői
Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az
Iparművészeti Múzeum bocsájtja rendelkezésre,
de néhány alkotás magángyűjteményből került a
tárlatra. Megtekinthető: december 20-ig.

A Király sori fűtőerőmű
bejárása
Az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia
Támogatására június óta dolgozik azon a
nagyszabású terven, hogy Székesfehérváron
létrejöjjön egy a város iparát bemutató múzeum. A négy alkalomból álló programsorozat
második rendezvényén, október 8-án 15 órakor
félórás vetítéssel egybekötött bemutatón
vehetnek részt az érdeklődők, melynek során
megismerhetik a villanygyár történetét alapításától napjaink fűtőerőművéig, majd Koós
László hőtermelési üzemvezetővel járják be az
erőmű épületét. Mivel a séta üzemi területen
lesz, ezért kérik, hogy fokozott óvatossággal
közlekedjenek, illetve regisztráljanak, mert
csak harminc főt tudnak fogadni a helyszínen. Elérhetőség: topografia@echomail.hu.
Gyülekezési hely: a Széphő Zrt. portájánál
(Király sor 1/b).
Léleksziget nyílt est
17 óra Köfém Művelődési Ház
Hogyan járulnak hozzá az anyasebek
és apasebek az önbecsülés, önértékelés
és önbizalom kialakulásához? Milyen
hatások befolyásolják azt, hogy kinek
milyen szintű lesz felnőttkorában az
önbecsülése? Hogyan fejlesztheted ezeket
a személyiségjegyeidet? Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre keresik a választ az
esten. A belépéshez előzetes regisztráció
szükséges.

Október 6. kedd

A szív intelligenciája – az „életképesség”
készségei
17.30 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadása.
Hétvezér-est
18 óra Ady Endre utca 32. I.em. (Miss Tee
Teabolt)
Tóth Sándor történész: A királysírok
története című előadása.

Október 7. szerda

Róma, nyílt város
16.30 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Olasz művészfilm az Útkereső Filmklub
keretében.
Buch Tibor a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
A Viktória vendége ezúttal a népszerű
színművész lesz.

Október 11. vasárnap

A reformkor divatja
15.30 Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
F. Dózsa Katalin művészettörténész,
egyetemi tanár előadása.

Móri Bornapok 2015
Mór legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye
a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok. A programsorozat ideje alatt a város egész területén,
számos helyszínen több ezer látogató számára
kínálnak rendkívül sokrétű hagyományőrző,
kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget,
emellett az idelátogató hazai és külföldi
vendégek megismerkedhetnek a város egyre
gazdagodó kulturális értékeivel. Az idei fesztivál
a néptánc és a népzene jegyében zajlik. 2015.
október 1. és 4. között borkóstolás, borkirálynő-választás, kiállítások, koncertek, utcabálok,
szüreti felvonulás, népművészeti kirakodóvásár,
gyerekműsorok, sportprogramok és színes
forgatag vár minden érdeklődőt. Október 2-án,
pénteken a Vörösmarty Rádió Panorama Stúdiója
is megtalálható lesz a rendezvényen.
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A Barátság mozi műsora
45 év
Október 2., 3. és 5. 18 óra
Feliratos angol filmdráma.
Everest 3D
Október 2., 3. és 5. 20 óra, október 6. 19 óra
Magyarul beszélő amerikai-angol dráma.
Minyonok
Október 3. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
Legújabb testamentum
Október 8. 18 óra
Feliratos luxemburgi-francia-belga vígjáték.
Saul fia közönségtalálkozó
Október 8. 19 óra
Rajk Lászlóval, a film látványtervezőjével és Zányi
Tamás hangmérnökkel beszélget Pavlics Tamás, a
CineStar online filmmagazin munkatársa.
Saul fia
Október 8. 20 óra
Magyar filmdráma.
5. Mozinet Filmnapok
Október 8–11.
Kosok
Október 9. 18 óra
Feliratos izlandi filmdráma.
A lecke
Október 9. 20 óra
Feliratos bolgár-görög dráma.
Eszeveszett mesék
Október 9. 22 óra
Magyarul beszélő argentin-spanyol film.
Cowboyok
Október 10. 16 óra
Feliratos francia dráma.
Aferim!
Október 10. 18 óra
Feliratos fekete-fehér román filmdráma.
Machbeth
Október 10. 20 óra
Feliratos angol-francia-amerikai filmdráma.
Szűkölő kamaszkor
Október 11. 14 óra
Feliratos olasz vígjáték.
Fúsi
Október 11. 16 óra
Feliratos izlandi-dán filmdráma.
Ifjúság
Október 11. 18 óra
Feliratos olasz-svájci-angol-francia filmdráma.

A Vörösmarty Színház műsora
Csókos asszony
Szeptember 30., október 2. és 3. 19 óra
Nagyszínház
Terrorizmus
Október 1. és 4. 19 óra Kozák András Stúdió
Zeng az énekszó
Október 1. 18 óra Vodafone Sportcentrum
Filharmónia koncert: Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Október 4. 19 óra Nagyszínház
Tizenkét dühös ember
Október 10. és 11. 19 óra Nagyszínház

FehérVár
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Egészség

2015. október 1.

Újabb felújított, akadálymentes rendelő

Heiter Dávid Tamás
A Mészöly Géza utcai orvosi rendelőben az
elmúlt időszakban megújultak a szociális
blokkok, a folyósokon megtörtént a burkolatcsere. Hétfőtől ide várják az embereket, hiszen
elkezdődött az Esze Tamás utcai orvosi rendelő
felújítása is.

Mintegy negyvenmillió forintos
felújításon megy keresztül a Mészöly Géza utcai rendelőintézet.
A folyósokon megtörtént a burkolatcsere, a szociális blokkokat
akadálymentesítették. A rendelők
előtti folyosószakaszok burkolatát
is kicserélték és új lámpák kerültek
az épületbe. A lift kialakításához

szükséges engedélyeztetés pedig
folyamatban van.
Mint Cser-Palkovics András a helyszíni bejáráson kiemelte, a rendelőintézet teljes felújítását tervezik.
A polgármester kiemelte, hogy az
Integrált Településfejlesztési Stratégiában javaslatot tettek a Mészöly
Géza utcai rendelőintézet teljes
körű korszerűsítésére, energiatakarékos felújítására.
Szigli István, a terület önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a
városrész életében különösen nagy
jelentőéggel bír ennek az épületnek a
felújítása, hiszen Szedreskert és Feketehegy-Szárazrét felnőtt és gyermek
betegeinek egy részét is itt látják el.

Elkezdődött az Esze Tamás
utcai orvosi rendelő felújítása
is, ezért mától a Mészöly Géza
utcai rendelőintézetbe várják
az oda tartozó betegeket is. Az
elmúlt időszakban már megújult
a Sarló és a Fiskális úti rendelő.
Östör Annamária egészségügyi
és sporttanácsnok arról beszélt,
hogy az épületek állapotfelmérése után szisztematikusan álltak
neki a székesfehérvári rendelők
rendbetételének. A közeljövő-

ben elkezdődik a Szekfű Gyula utcai és a Köfém rendelők
felújítása is.

2015. szeptember 28-tól, hétfőtől az
Esze Tamás utcai rendelő felújítása
miatt az ott rendelő háziorvosok, dr.
Tóth Tibor, dr. Solymossi Zsuzsa, dr.
Sánta Lajos és dr. Mészáros Melinda a
Mészöly Géza utcai rendelőben fogadják
a betegeiket a megszokott rendelési
idejükben.

Fotó: Simon Erika

Belevaló Akció!
Ez fekszik neked!
Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása esetén
mindkettő árából
25 % kedvezményt adunk!
Az akció 2015.okt.1.-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Városunkban ebben az évben az Ybl Miklós-program keretében harminc közintézményt újítottak illetve újítanak fel mintegy nyolcszázmillió forint összértékben

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Rózsaszín séta a mellrák ellen
Látrányi Viktória

„... Velem ez úgysem történhet meg
... de mi lesz ha kiderül, hogy valami
bajom van ... nincs rá időm...” Hajlamosak vagyunk rá, hogy elintézzük
a dolgokat egy vállrándítással. Ha
felelősségteljesen gondolkodunk,
akkor azonban odafigyelünk magunkra. Miért? Mert látni szeretnénk felnőni gyermekeinket, mert
a családunkkal akarunk maradni.
Vagy éppen önmagunkért! S persze
erre figyelmeztetjük édesanyánkat,
nagymamánkat vagy éppen a testvérünket, feleségünket is.
Mert az időben felismert betegségek jó eséllyel gyógyíthatók. Az
emlőrák évente közel 2500 nő életét követeli Magyarországon. Ennek
oka jórészt abban keresendő, hogy
többségüknél már csak előrehaladott klinikai stádiumban ismerik
fel a betegséget. Holott a korai
felismerés az eredményes kezelés
legfőbb záloga.
Azért érdemes részt venni a szűréseken, mert az időben diagnosztizált mellrák gyógyítható! A széles
körű összefogásnak köszönhetően
erre hívja fel a figyelmet a „Sétáljunk együtt a mellrák ellen!” című
program is. Az október 3-i, szombati eseményen az egészségügyi

Fotó: Simon Erika archív

Székesfehérváron hetedik alkalommal hívják
fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelem
fontosságára. Október 3-án 10 órakor ezúttal is
közös sétára invitálnak mindenkit. Az esemény
az Országalmától indul. A program házias�szonya ebben az évben is a Vörösmarty Színház
színművésze, Závodszky Noémi.

Közös sétát szerveznek idén is a mellrák
elleni küzdelem jegyében

intézmények, a szakma képviselői,
a civil szervezetek, az érintettek
valamint a betegségből gyógyultak,
segítőik és a programba bekapcsolódó fehérvári sportegyesületek
vesznek részt ezúttal is.
„A közös sétával, látványos felvonulással arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden korosztály gondolkodjon felelősséggel, figyeljen saját
egészségére, és kövesse figyelemmel
a városban zajló ingyenes szűréseket.
Ha pedig baj van, forduljon azonnal
orvoshoz!” – mondta el Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok. A közös séta végállomása
az Országalma lesz, ide érkeznek
vissza a résztvevők. A Városház
téren felállított pavilonokban
szakemberek adnak tájékoztatót
és felvilágosítást a mellrákról és a
mell önvizsgálatáról.

közéleti hetilap

FehérVár

Kéklámpások

25

Roncsok közé szorult sérültet mentettek
Novák Rita

Roncsvágási gyakorlatot szervezett a katasztrófavédelem a fehérvári hivatásos tűzoltók
számára. A gyakorlaton a Fehérvári Tűzoltó
Egyesület önkéntesei is részt vettek.

Fotók: Szabó-Bisztricz Anett, FMKI

A feltételezett szituáció szerint az
autó sofőrje súlyosan megsérült,
ezért nem tud kiszállni a kocsiból,

a tűzoltóknak kell kiszabadítani
őt. Takács József tűzoltó alezredes
elmondta, hogy a munka a hátsó
ajtó levételével kezdődik, majd az
első következik, és mivel frontális
karambolról „volt szó”, a tűzoltók a
tetőtől is megszabadítják a roncsot,
hogy hozzáférjenek a sérülthöz. A
tűzoltóknak rendszeresen szerveznek hasonló gyakorlatokat, hogy

Az oldalsó ajtók és a merevítő oszlopok eltávolítása után az első szélvédőt az úgynevezett force
baltával vágták el. Ezt követően hidraulikus ollóval és a baltával két oldalról bevágták a tető
egy részét, majd felhajtották a karosszériát.

Ketten dolgoznak, a többiek pedig nézik. A tűzoltók esetében ez nem degradáló, hiszen a gyakorlat arról szólt, hogy egymás tapasztalatait felhasználva mélyítsék el ismereteiket. Ehhez
pedig nem árt a másik munkájára való odafigyelés.

éles helyzetben minden mozdulat
rutinszerűen menjen.
A roncsvágási gyakorlaton a Fehérvári Tűzoltó Egyesület is részt
vett. Az egyenruhások néhány
hete kezdték az önkéntes munkát.

Műszaki mentésben egyelőre nem
kellett segíteniük a hivatásos tűzoltóknak, de mint Koppán Viktor
Dávid alelnök fogalmazott, a közös
munka és a gyakorlás után készen
állnak a bevetésre.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

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 Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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János vitéz a Pelikán teremben

Vakler Lajos
A színház megújuló, ismétlődő csodájának
lehetettek tanúi mindazok, akik a Pelikán terem
színpadán megnézték a Vörösmarty Színház új
évadának első bemutatóját. Petőfi Sándor János
vitéz című elbeszélő költeménye megjelenése,
1845 óta kiemelkedő értéke irodalmunknak.

A színházi rajongók érdeklődéssel
figyelték Matúz János rendezését,
aki egyfajta interaktív stáció-dramaturgiával közelítette meg János
vitéz próbatételes kalandsorát.
Tette ezt úgy, hogy a gyermekek,
fiatalok és felnőttek is magukénak,
hiteles példájuknak tekinthessék
az előadást. Kérdés volt, a rendező

A búcsú mindig fájdalmas

Kelemen István, a mesélő

vajon milyen XXI. századi köntösbe
bújtatja a történetet, miként láttatja
Jancsi János vitézzé nemesedését,
bolyongását, eltévedését, lelkének útjait, beteljesedését. Milyen
Iluskát láthatunk, gonosz lesz-e a
mostoha, milyen rablóbandát, francia királyt, királylányt, óriásokat
jelenít meg az adaptáció. Visszaköszönnek-e vajon Kacsóh Pongrác
édes-bús dallamai?
„Nagyon érdekes volt a próbafolyamat, mert jókor jött, jó döntés előzte

Az interaktív előadáson a nézők is résztvevők

meg, hiszen az egész augusztust
próbával töltöttük a gyerekekkel
– mondta Matúz János. Nekünk
ajándékozták a nyári szünetüket!
Ebben a térben dolgoztunk egy hónapot, napi hat-hét órában. Ugyancsak
jó döntésnek tartom, hogy Cserta
Balázst kértem meg a zene megalkotására, aki a népzenében és a
dzsesszben is otthon van és egészen
fantasztikus zenéket írt. Örökbecsű
magyar népdalok felhasználásával,
mégis ízig-vérig mai zenével ajándékozott meg bennünket. Mindvégig
arra helyeztem a hangsúlyt, hogy azt
a fajta fiatalos életerőt kihorgásszam
ebből a klasszikus műből, amellyel
Petőfi, a fiatal pályakezdő zseni
berobbant a magyar irodalomba.
Az ő tisztaságának elemeit vittem
tovább. Kivételesen fontos volt, hogy
rátaláljunk azokra a kapcsolódási
pontokra, ahol az irreális történéseknél is megfejthető marad az eredeti
cél. A különböző mítoszokban próbáltuk megtalálni azok mai megfelelőjét.
Igazából arra fordítottuk a legtöbb
energiát, hogy tanuljunk meg csapatként dolgozni, és merjük felvállalni
a találkozások nagy pillanatait. Meg
kellett tanulnunk az értékvesztés és
értékőrzés nagy csatáiban diadalmaskodni. A titkunk talán az volt,

hogy azt mondtam a gyerekeknek:
akkor lesz ebből jó előadás, ha igazán
tudnak egymásra figyelni, egymásból
építkezni, hiszen a színpadi játék egy
boldogságforrás.”

ul biztos abban, hogy így együtt
mindannyian eljutottak a XXI.
századi Tündérországba: „Nehéz
volt a kezdet, hiszen megérkeztünk
mi nyolcan ide a Pelikán terembe, és
fogalmunk sem volt, hogy mit akarunk. Eltelt egy kis idő, mire rájöttünk:
közösen kell dolgoznunk, hogy megtaláljuk Tündérországot, hogy megmutathassuk az utat másoknak is. Amikor
megismertük egymást, könnyebbé vált
minden. Most már kimondhatom: úgy
jutottunk el Tündérországba, hogy a
nézőket is magunkkal vittük!”
Komlódi Márk hitelesnek érzi
azokat a megformált karaktereket,
amelyek a színpadon köszönnek
vissza: „Próbáltunk olyan karaktereket megalkotni, amelyek a jelenetekben
is hangsúlyosak és érthetőek. Szerettük volna megteremteni a nézőknek is
azt a varázst, amit mi is megéltünk a
próbák alatt.”
Szabó Diána, aki versmondóként
is jól ismert, ezúttal is önmagát
adta. Iluskája olyan, mint ő maga,
gyengéd, érzelmes, igazi: „A kedvencem – lehet, hogy furcsán hangzik
– a ló. Amikor Csíkcsomortánban

A „Nyolcaknál” a rablóbanda is kreatív

Kelemen István, az egyetlen felnőtt
színművész számára ez a darab
igazi jutalomjáték: „Nagyon nagy
öröm volt velük dolgozni, hiszen
hihetetlenül frissek, rengeteg ötletet
hoztak a próbákra. Egy nehéz, hosszú
utat jártak be, hiszen ne feledjük: ők
kezdők, középiskolások, akik az elmúlt
időszakban beszédben, mozgásban,
táncban, színpadi létezésben nagyon
sokat fejlődtek. Sírva húztunk az eredeti János vitézből. Ez a hetven perc,
amely színpadra került, talán pont az a
határ, amit a közönség, a tíz-tizennégy
éves gyerekek még elviselnek. Nehéz
volt frissnek maradnunk, hiszen a
szöveg megértése archaikus volta miatt
korántsem egyszerű. Azt szokta mondani atyai jó barátom, Benedek Miklós,
hogy az emberek élete egy nagy fehér
lap, amelyen vannak ecsetvonások. Én
szerencsés vagyok, hiszen van egy-két
vastagabb ecsetvonás is a papíron,
ebből az egyik a János vitéz!”
A „nyolcak,” ahogy a fiatal szereplők magukat nevezik, igazi csapatot
alkottak. Szighety Norbert példá-

jártunk a Verstáborban, minden egyes
székely lovat megnéztem, és tulajdonképpen tőlük tanultam azt a karaktert,
amit egyik szerepemben lóként itt is
játszom. Iluska számomra amellett,
hogy megrázó karakter, leginkább a
lelkével hat meg. Nem titok, voltak
olyan próbák, hogy sírtam, hiszen
lelkileg megterhelő volt belebújni a
bőrébe. Egyébként is nagyon érzelmes
típus vagyok. Most kaptam Olivértől
egy szerencsesütit, amibe azt írták,
nagyon érzelmes ember vagyok, aki
ezt kimutatja másoknak is. Ez igaz
rám szerelemben és barátságban is, de
nem bánom, mert ami a szívemen, az
a számon.”
Börcsök Olivér, aki szintén
megmártózott már az irodalom
világában, igazi telitalálat Kukorica Jancsiként és János vitézként.
Erőtől duzzadó és mégis gyengéd
minden egyes színpadi pillanatában: „Matúz János gyakran mondta
a próbafolyamatra, hogy olyan
volt, mint egy nyári tábor. Valóban,
hiszen amikor augusztus elején

Detre Soma valamennyi szerepében bizonyítja, hogy korosztálya
érdemes a bizalomra: „Érdekes, hogy
nyolc fiatal, akik nem ismertük egymást, két-két és fél hónap alatt barátok
lettünk, és olyan erőt kovácsoltunk,
olyan színdarabban alkottunk maradandót, ami az én életemben mindenképpen példátlan.”
Körmendi Kristóf is azok közé
tartozik, akik nem „beestek”
a színpadra, hanem tudatosan
készültek a megmérettetésre, így a
siker sem érte őket váratlanul: „Az
első néhány nap nehézkesen ment, de
aztán megszoktuk egymást, tudomásul
vettük egymás gondjait, bajait. Utána
olajozottan mentek a próbák is. Büszke

vagyok rá, hogy csapattag lehetek!”
Strasszer Domonkos, mint megan�nyi „színészpalánta”, természetesen szerelmes a színpadba és abba
a komoly játékba, amit szerepei
megkövetelnek: „Azt hiszem,
mindannyian elmondhatjuk, akik részt
vettünk ebben az adaptációban, hogy
a szerelmünk a színház. Számunkra
ez egy közös játék, egy olyan komoly
játék, amiben bebizonyítottuk, hogy
lehet ránk számítani. Nem véletlen,
hogy barátságok szövődtek, ami sokat
segített. Egy hullámhosszon vagyunk,
azonosan gondolkodunk, ez a hét hét
összekovácsolt bennünket.”
Kurucz Flóra alakításai bizonyítják, hogy a vagány lányok igenis
színpadra termettek. Flóra ennek
megfelelően lubickol szerepeiben:
„Kezdjük azzal, hogy nagyon jó csapat
vagyunk! Matúz János jól tudta, hogy
kiket szeretne ebbe a darabba, és kik
azok, akik az általa elképzelt János
vitézben képesek megformálni a különleges karaktereket. Azt hiszem, nagy
szerencsénk van, hiszen már az első
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Az ügyefogyott francia király és az ő tűzről
pattant leánya

miért játszunk, és határozott célunk
volt az is, hogy ezt jól tegyük. Talán ez
a színpadon is kiderült.”
Matúz János, Kelemen István és
Cserta Balázs eleget tett a kihívásnak. Parádés rendezést, színé-

Fotók: Simon Erika

Cserta Balázs zenéje nemcsak a fiatalokat hódítja meg

elkezdtünk próbálni, még meg kellett
ismernünk egymást és szerepeinket.
Ma pedig olyanok vagyunk, mint egy
összeszokott gyerekcsapat. Ahogy
közeledtünk a premierhez, egyre
komolyabbak lettünk, és azzal, hogy
a felnőttek is kollégának tekintettek
bennünket, arra sarkalltak, hogy
mindent kiadjunk magunkból. Ahhoz, hogy ez a darab olyan legyen,
ahogy János megálmodta, önmagában az instrukciók talán nem lettek
volna elegendőek. Ehhez az is kellett,
hogy érzelmileg is közel kerüljünk
a karakterekhez, és a friss, tüzes,
gyermekes fiatalságunkat is kitegyük a színpadra. Ebben a darabban
szívünk, lelkünk benne van!”
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Mindent el tudnék én beszélni ékesen, Csak János vitéznek akkori kedvét nem,
Mikor Iluskáját a vizből kihozta, S rég szomjas ajakán égett első csókja.

találkozó után tudtuk, hogy nyitottnak
kell lennünk az elképzeléseire, másként
nem tudjuk megvalósítani, amit kér
tőlünk. Ahhoz, hogy jól tudjunk együtt
dolgozni, szükség volt a bizalomra
is, amit csak úgy érhettünk el, hogy
próbák előtt, után, hétvégente, tehát
mindig együtt voltunk, és megismertük
egymás minden rezdülését. Rájöttünk,
hogy jó emberekkel vagyunk körülvéve, így szívesen töltöttük együtt az
időt. Ma már tudjuk, hogy kikkel és

szi játékot és zenét láthattunk,
hallhattunk a Pelikán teremben.
A „Nyolcak” pedig bizonyították,
igenis van jövőjük! Megérdemlik
Vörösmarty egykori gondolatait:
„S e ház az élet zajló iskolája
ez annyi hő érzelmek temploma.
...Kész elfogadni vígat és komort
ifjat, leányt a vénet, fiatalt,
Hogy őket a föld tündérségeiről
Élet-hasonló játékban múlassa.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 612/2015.
(IX.18.) és 613/2015. (IX. 18.) számú határozatai értelmében, nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló székesfehérvári nem lakáscélú
helyiségek értékesítésére:

Cím

Hrsz

Funkció

Terület

Eladási ár
Ft + Áfa

Pályázati
biztosíték

372/A/6

üzlethelyiség

309 m2

48.000.000 Ft+Áfa

4.800.000 Ft

5862/27/F/21 üzlethelyiség

49 m2

9.300.000 Ft +Áfa

930.000 Ft

(Székesfehérvár)
Kossuth u. 7.
Sütő utca 38. 1. j.

A részletes pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a
www.szekesfehervar.hu honlapon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján (Székesfehérvár,
Kossuth u. 1.).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
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Legutóbb szeptember 10-én volt lehetőségük keresztrejtvényt fejteni a FehérVár magazinban. Akkor kifejtettük, téved, aki azt hiszi, hogy az ősz beköszöntével lecsendesül a város.
Rejtvényünkben foglalkoztunk az akkori hétvége egész napos családi kikapcsolódásával,
színpadi és gyerekprogramjaival valamint a hagyományőrzőkkel, akik várták a börgöndi
repülőtérre a szórakozni vágyókat. A gépből csinált madarak mellett más „jószágokkal” is
találkozhattak a Börgöndre látogatók, amit az 1. megfejtésből meg is tudhattak: EJTŐERNYŐSÖK SÁRKÁNYREPÜLŐK VITORLÁZÓ REPÜLŐK ÉGEN ÉS FÖLDÖN
Ugyanazon a hétvégén Olaszországból, Pécsről, Veszprémből, Budapestről és Várpalotáról is érkeztek fellépők az V. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztiválra, amit vasárnap
rendeztek a Szent István Művelődési Házban. Két fehérvári kórus is énekelt a rendez-

Rejtvény

2015. október 1.

vényen, nevüket a 2. megfejtésben találhatták meg: TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM
FIÚKÓRUSA ÉS VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS
November 15-ig látható az az időszaki kiállítás a Szent István Király Múzeumban,
amely Fehérvár legnagyobb büszkeségének kőfaragványait, rekonstrukciós rajzait
mutatja be. Az időszaki kiállítás címét megismerhetik az 1. megfejtésből.
Ez a hétvége sem mondható éppen csendesnek és unalmasnak. Az egyik városrészünk
zeng majd a zenétől és forr a tánctól, miközben a vásári komédiások között kézművesek, operett-előadók nyüzsögnek, hogy jobb legyen a hangulata kicsinek és nagynak,
miközben rotyogtatják a kondérokat és süteményekkel kóstoltatják egymást az emberek. A rendezvény neve megtalálható a 2. megfejtésben.
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Csóra Reni sportos tippjei

Kaiser Tamás

Diákok közt

Reni kétgyermekes anyuka, így nem
véletlen, hogy nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy gyermekei is egészségesek
legyenek. Mint mondja, nagyon fontos, hogy a gyerkőcök minél hamarabb tisztában legyenek az egészséges
életmód fontosságával, mozogjanak,
sportoljanak, és lehetőleg a cukros
édességek helyett minél többször a
gyümölcsért nyúljanak a boltban.
Néhány nappal ezelőtt Reni meghívást
kapott az egyik székesfehérvári iskolába, hogy tartson előadást és edzést
a gyerekek számára. „Örültem a felkérésnek illetve annak, hogy már van olyan
iskola, ahol szervezett keretek között
hívják fel a gyermekek figyelmét az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás,
a sportolás fontosságára. Boldog voltam,

Reni programjai
Október 18., vasárnap: II. Velencei-tó-kerülő
kerékpáros–futó találkozó.
Október 31., szombat: Fittaréna Budapest

Fotó: facebook.com/csorareni

A tavasszal mutattuk be olvasóinknak Angyal-Csóra Renáta fitneszedzőt. Azóta kéthetente
jelentkezik életmódtanácsaival. Ezúttal a Fehérvár
magazin olvasói Reni közelmúltbeli élményiről
olvashatnak.

alkalmazza az elhangzottakat, már nem
hiába voltam ott!”
Reni nagyon szívesen tart bármelyik
iskolában hasonló előadásokat és
edzéseket.

Reni alaposan megmozgatta a diákokat

hogy a diákok nagyon nyitottak voltak,
sokat kérdeztek. Úgy gondolom, megértették a téma fontosságát. Jó volt látni, hogy
a gyerekek nagy része tisztában volt azzal,
mennyire lényegesek ezek a dolgok.”
Az előadás után a gyerekek boldogan
vettek részt Reni iron box-edzésén.
„Nagyon lelkesek és kitartóak voltak
a gyerekek, de azt látom, fiatal koruk
ellenére nincsenek megfelelő fizikai
állapotban. Ezt fontos kimondani, mert
nem szabad a problémákat a szőnyeg alá
söpörni! 13-16 éves korban hetente legalább háromszor egy órát kell sportolni,
mozogni. Ettől nemcsak egészségesebbek
és fittebbek lesznek, de a tanulásban is
sokat segít a mozgás, hiszen az egész

test – beleértve az agyat is – felfrissül. A
sport sok mindenre jó, hiszen egészségesek és esztétikusak leszünk tőle, ezen
kívül fegyelemre, kitartásra, alázatra
és önbecsülésre nevel. Nagyon tetszett,
hogy ezt ők is tudták. Ha a résztvevő
hatvan diák tíz százaléka megfogadja és

Reni receptje
Őszi töltött cukkini
Hozzávalók egy főre:
1 cukkini
10 dkg darált hús
1 fej vöröshagyma
só, bors, pirospaprika
Zsiradékban megpirítjuk a hagymát, majd ha már
üveges, rádobjuk a darált húst. Sóval, borssal,
pirospaprikával ízesítjük és készre pirítjuk. Ezután
a cukkinit hosszában félbevágjuk, kanállal hosszú
mélyedést vájunk bele, megtöltjük a pirított darált
hússal, a sütőben 10-15 perc alatt közepes hőfokon
készre sütjük, majd köret nélkül fogyasztjuk.

EXCLUSIVE

Funkcionális edzőterem
Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu

www.facebook.com/rgymhu

A Depónia Nonprofit Kft.
azonnali kezdéssel felvesz 1 fő

Raktáros/beszerzési koordinátort
Elvárás:

• középfokú végzettség
• min. 3 év raktározásban eltöltött gyakorlat
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógépes felhasználói ismeretek

Előny:

• gépész/műszaki végzettség

A jelentkezéseket a munkaugy@deponia.hu
címre kérjük 2015.10.09-ig.
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Szombaton feldobják a labdát, megkezdődik a
2015/16-os kosárlabda-bajnokság. Két gyengén sikerült idény után a négyszeres magyar
bajnok Alba Fehérvár célja nem lehet más,
mint visszakerülni az elitbe, ahol az utóbbi két
évtizedben általában jegyezték a csapatot.

Április 18-án este nyolc előtt nem
sokkal Kovács Ádám közelről
kosarat dobott, ezzel kialakult az
Alba-Körmend mérkőzés végeredménye: 118-106. Öt és fél hónapja
ennek, és bármilyen hihetetlen
(valamint abszurd), a professzionális fehérvári kosárcsapat azóta
nem játszott tétmérkőzést! Ilyen
elképesztően hosszú szünetre
évtizedek óta nem volt példa, s
most is csak azért, mert a csapat
nem jutott be a rájátszásba. Hogy
a bérletet vásárló szurkolók vagy
a költségvetés nagy részét álló
város hogy fogadta ezt a csaknem
féléves pauzát, az sejthető. Egyértelmű közös vágy, sőt elvárás,
hogy a hazai szinten remek körülmények között működő együttes
nem kényszerülhet még egyszer
totális epizódszerepbe. A kudarc
után sokan fogalmazták meg,
hogy még egy ilyen gyenge idény
végképp a középszerbe süllyesztené az Albát, oda, hol már a nézők

és a támogatók sem túlzottan
kíváncsiak rá.
Ennek megfelelően nagy változások zajlottak a nyáron. Jobb későn,
mint soha! A tanulságokat levonva
próbált mindenekelőtt jó edzőt
szerezni a vezetőség, és általános
elégedettségre ez sikerült is. Dzunics Braniszlávnak már nem kell
bizonyítania a magyar mezőnyben,
ő mégis állandóan erre tör, és erre
fogja ösztönözni csapatát is. A
2013-as, bajnoki címet és Magyar
Kupa-győzelmet hozó szezonban
dolgozott legutóbb Fehérváron.
Ambíciói – biztosak lehetünk benne – most sem kisebbek.
Megújult a klubvezetés is: Balássi
Imre személyében rutinos, bár
a kosárlabdában még újoncnak
számító elnöke lett az Alba Regia
SC-nek. Az előző elnök, Dávid
Kornél szakmai igazgatóvá történő
kinevezése is azt a célt szolgálja,
hogy szakmailag a lehető legerősebb háttere legyen a csapatnak. A
rossz szezon végén minden légióstól elköszöntek, az újabbakat pedig
olyannyira körültekintően keresték,
keresik, hogy az egész mezőnyben
a Fehérvárnak lett legkésőbb külföldi játékosa. És jelen állás szerint
– noha öt is lehetne – csak kettő
van… Dávidék valóban jó kosarasokat szeretnének, akik azonban nem

A hazai felkészülési tornát megnyerte az Alba. Reméljük, ez még csak a kezdet!

feltétlenül akarnak Magyarországra
jönni.
Tristan Spurlock és Anthony Miles
így is valódi erősítésnek tűnik.
Az elsőként igazolt Kenny Chery
ellenben szívprobléma miatt a héten partvonalon kívülre szorult...
Pótlása és a további jó légiósok
megtalálása immár belenyúlik a
szezonba, amely szombaton a ZTE
elleni hazai meccsel kezdődik.
Késésben van tehát a csapatépítés,

Lassan itt a válságkezelés ideje!

Megyei rangadó a Köfémben

Németh Zoltán

Kaiser Tamás

Fotó: vidi.hu

Nem túlzás, az elmúlt évek legnagyobb válságát
éli meg a fehérvári labdarúgás. A Videoton
FC címvédőként csak szenved, a bajnokság
harmadához érkezve a tizenegyedik, kieső
helyen áll. Mivel ez már túlmutat a „gyenge
rajt” fogalmán, eljött az ideje a válságkezelésnek, amit a hírek szerint a jövő héten frissen
kinevezendő, a szezonban harmadik vezetőedző
kezdhet meg.

A sport világában bizony benne
van a „nagy tévedés” kategóriája. Valljuk meg, Bernard Casoni
Fehérvárra hozatala egyértelműen
az volt. Sokan bíztak az utódjául
ideiglenesen kinevezett Pető Tamásban, de a megfelelő papírokkal
nem rendelkező szakember sem
tudta kirángatni az alaposan kátyúba ragadt Vidi-szekeret.
A hétvégén a bajnokság harmadához érkezünk. A tíz forduló után
kilenc ponttal, vagyis kieső helyen
álló piros-kékek helyzete cseppet
sem rózsás, a címvédésről már
most lemondhat a klub, a nemzetközi kupaszereplés elérésére is
talán nagyobb esély mutatkozik a
Magyar Kupán keresztül, mint a
bajnoki dobogót elérve. Ahogy az
már előzetesen borítékolható volt,
nem Pető Tamás jelenti a végeleges
megoldást a kispadon, a kérdés
már csak az: akkor ki?
A hazai szaksajtóban röpködtek a
nevek, a külföldi edzőktől Mezey
Györgyig, most azonban úgy tűnik,
Pintér Attila lehet a befutó. A
hazánkban elég kétes megítélésnek
örvendő korábbi szövetségi kapi-

de nem végzetesben, és a nyáron
megnyert két felkészülési torna
is mutatja: a jelenlegi állomány
is képes jó eredményre. Olyan
magyar vezéregyéniséggel, mint
a kilencévnyi légióskodás után
hazatérő Lóránt Péter, aki valóban
élére állhat egy, az Alba Fehérvár
tradícióihoz méltón szereplő,
a legjobb nyolcba gond nélkül
bekerülő, de ennél is merészebben
tervező csapatnak!

Nagy valószínűséggel utolsó meccsére
készül a Vidi vezetőedzőjeként Pető Tamás, a
fehérvári kispadra a hírek szerint Pintér Attila
pályázik a legjobb eséllyel

tányt a kiszivárgott hírek szerint
a jövő héten nevezhetik ki a Vidi
kispadjára. Egy biztos, Pintér neve
miatt nem lesz magasabb a nézőszám Sóstón, persze ha egyáltalán
valóban ő lesz a kiválasztott.
A hétvégi bajnokin még biztosan
Pető Tamás dirigálja a csapatot. Az
október 3-án 18 órakor kezdődő
hazai meccsen a Puskás FC lesz az
ellenfél. A felcsútiak ellen remek
esély kínálkozik a kiesőzóna
elhagyására: ha nyer a Vidi, akkor
biztosan megelőzi tizenegy pontos
ellenfelét. Jó hír, hogy Juhász
Roland újra teljes értékű munkát
végez, ám játéka még így is kérdéses a szombati bajnokin.

Az elmúlt hétvégén a Fehérvár KC
28-20 arányú vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában.
A bajnoki címvédő ellen a Győrt
leszámítva szinte senki sem léphet
pályára győzelmi, pontszerzési reményekkel, így a fővárosi vereségben nincs meglepetés. Szombaton
azonban éppen egy olyan együttes
érkezik a Köfémbe, amely a legutóbb pontot szerzett Elek Gábor
csapatával szemben. A Dunaújváros az ötödik fordulóban 29-29-es
döntetlent játszott az FTC-vel.
Igaz, ebből nem szabad kiindulni, hiszen a Kohász egy körrel
korábban attól a Lokitól kapott
ki, amelyet egy hete hazai pályán
vert a Fehérvár. A fenti eredményekből is látszik, hogy idén talán
a korábbiaknál is kiegyenlítettebb
a női kézilabda-bajnokság. Bakó
Botond együttesének minden
bajnoki pontra szüksége lesz, ha
el akarja érni célját, főleg azokra
a pontokra, amelyeket a közvetlen
riválisoktól tud elvenni.
„Nagyon nehéz bajnokságban szerepelünk. Szinte már nem is lesz olyan
forduló, amely előtt ne lehetne elmondani, hogy nagyon fontos mérkőzésre
készülünk egy nagyon erős ellenféllel
szemben. Így lesz ez most a hétvégén
a Kohásszal szemben is. Van egy kis
időnk, hogy gatyába rázzuk magunkat, és legalább úgy játsszunk, mint a
Debrecen ellen. Ha a saját játékunkat
és egy stabil védekezést tudunk hozni
az első perctől, akkor meg fogjuk
nyerni a Dunaújváros elleni mérkő-

zést. Egyértelműen ez a feladatunk,
mert a riválisaink ellen kötelező
hoznunk hazai pályán a pontokat.
Egymásnak fog esni a két csapat,
és mi mindent elkövetünk majd a
győzelem érdekében.“ – mondta a
Fehérvár KC vezetőedzője a klub
honlapjának.
Az előző szezonban hazai pályán
23-19-re nyert a Fehérvár KC, igaz,
a tavaly szeptemberi győzelemnek
ára volt: azon a találkozón sérült
meg Herr Anita. Az átlövő azóta
teljesen rendbe jött, góljaira pedig
szüksége is lesz a csapatnak a
szombaton 17 órakor kezdődő
találkozón.

Fotó: Kiss László archív

Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

Kosarasterv a szezonra: méltón régi, nagy híréhez

A Fehérvár KC-ra a hétvégi megyei rangadón
is nagy csata vár
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Evés közben jött meg az étvágy
Kaiser Tamás

Ha Fehérváron hokis lesz egy gyerekből, az
nem meglepő. De A sport legyen a tied! program keretében hétfőn tucatnyinál több más
sportággal is megismerkedhettek a gyerekek,
akik ellátogattak a VOK-ba. A népszerű vagy
kevésbé ismert mozgásformákat gyakorlatban tanulmányozhatták, ismert sportolók
segítségével.

A vezetők előzetesen próbálták a lehető
legtöbb információt begyűjteni az Eb
résztvevőiről, de valójában az utolsó, Románia elleni felkészülési találkozó jelentett
valamiféle útmutatót, hogy milyen játékerőt
képviselhet válogatottunk. Az összesen
hatszoros győztes (beleértve a mostani
tornát is) románok elleni döntetlen mindenféleképpen jó előjel volt. A mieink – négy
fehérvárival, Gál Dániellel, Kovács Norberttel, Szöllősi Tiborral és Somogyi Szabolc�csal felállva – már rögtön az első meccsen
meglepetést okoztak azzal, hogy simán,
3-0-ra verték a 2014-es finalista Szlovéniát.
Moldávia legyőzésével (1-0) tulajdonképpen
tovább is jutott csoportjából a csapat, az

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Samu Miklós

A magyar kispályás válogatott sötét lóként utazott
a horvátországi Minifutball Európa-bajnokságra,
azonban ahogy egyre-másra nyerte meccseit, látszott:
ott lehet a több fehérvárival felálló magyar csapat a
végelszámolásnál.

Az olaszokat nagy meglepetésre 6-2-re kiütötte a magyar válogatott

Kicsik fenn, nagyok lenn
Somos Zoltán
Két győzelem a MOL-ligában, két vereség az
EBEL-ben – jelenleg kétségtelenül a „kis” Volán
van jobb formában a fehérvári hokicsapatok közül.
Persze az ellenfelek más minőséget képviselnek, és a
„nagyok” a pontszerzők hiányával is küzdenek.

elfogadható a szerény fehérvári góltermésre, hogy a csapat korábbi legjobb
pontszerzőire, Sarauerre, Banhamre és
Bartalisra hetek óta nem számíthat Rob
Pallin vezetőedző. A terheket így most
a többieknek kell elosztani maguk között. Remélhetőleg ez már Salzburgban
sikerrel párosul.
Eközben az idény elején botladozó
MOL-ligás együttes szinte szárnyalni
kezdett. A Ferencváros legyőzése után a
hajdani „megyedöntők” emléklét ápoló
dunaújvárosi meccsen simán nyertek
Tóth Gergőék (4-1), majd kedden a liga
favoritjának tartott MAC otthonában is
ők voltak a jobbak (4-2). Nem mellékesen
Tyler Dietrich csapatában néhány fiatal
már ennyi idő alatt is bizonyította, hogy
magasabb szinten is érdemes kipróbálni.
Legutóbb Szabó Krisztián mutatkozhatott be az EBEL-ben, és úgy tűnik,
betöltheti kettős funkcióját a „kis Volán”:
fejlődnek a juniorok, és közben képes
győzelmeket is aratni a csapat. Folytatás
pénteken itthon, a Brassó ellen.

Kóger (61) és a Volán kicsit megrogyott a Znojmo ellen

Kaiser Tamás

Nem kispályás kispályások
Bevallom őszintén, kicsit szkeptikusan utaztam
el a múlt héten a horvátországi Minifutball
Európa-bajnokságra. Tartottam tőle, hogy egy
túlzottan felfújt, de valójában a szó legszorosabb értelmében amatőr kispályás tornára
érkezem, ahol ad hoc jelleggel összerakott
haveri brigádok játszanak majd egymással. Egy
kicsit meg is lepődtem, hogy külön akkreditálni
kellett az eseményre.
Ezzel szemben már érkezéskor éreztem: ez egy
igazán profi módon megszervezett – aztán
később kiderült, úgy is rendezett – verseny. A
szervezők Vrsarban egy éppen megfelelő ministadiont építettek, a mérkőzéséket öt kamerával
közvetítették, komoly stáb dolgozott folyamatosan azon, hogy minden rendben legyen. Az esőt
leszámítva minden rendben is volt!
Szerencsére ez igaz a magyar válogatottra is,
mely megmutatta: Magyarországon igenis
vannak olyanok, akik kifejezetten jól bánnak
a labdával! Ezt az olaszok elleni 6-2-es győzelemnél talán semmi sem bizonyítja jobban.
Válogatottunk először szerepelt az Európa-bajnokságon, és végül a legjobb nyolcig meg sem
állt – pedig csak egy hónapja élesztették
újjá Csipkerózsika-álmából a szövetséget.
Ja, és még valami! A jövő évi kontinenstornának még nincs helyszíne, hiszen
Litvánia visszalépett. Hazánk – ahol tényleg rengetegen játszanak 5+1-es kispályás
focit – kifejezetten jó házigazdája lehetne a
sportág seregszemléjének!

Fehérvári vívósikerek hazai pályán

Fotó: Kiss László

Az idei EBEL-szezonban különösen
igaz, hogy bárki legyőzhet bárkit. A
liga mindig irigyelt krőzusa, mellesleg címvédője, a Red Bull Salzburg
pocsékul kezdett, még az a szégyen is
megesett vele, hogy utolsó helyen állt.
Aztán összekapta magát, és már nyerő
szériában fogadja a Fehérvár AV19-et
pénteken. Azt a Volánt, amely ellentétes utat járt be eddig: remek kezdést
követően három vereséget szenvedett.
Igaz, Znojmóban vagy Bécsben ki
lehet kapni, ráadásul nem lett volna
érdemtelen a fehérvári pontszerzés
sem. Ellenben legutóbb, hazai pályán
a csehek egyértelműen jobbak voltak
(1-4). Nem mentség, de magyarázatként

utolsó körben pedig nagyon simán, 6-2-re
verte a Csernai Gábor dirigálta együttes az
olaszokat.
Ennek megfelelően a csapat étvágya is
megjött, és már nem is volt kérdés, hogy
legalább a nyolc között ott kell lennie a
válogatottnak. A nyolcaddöntőben 0-0 után
büntetőkkel jutottak tovább Gálék. A negyeddöntőben a horvátok vártak a mieinkre, a házigazdák végül egy utolsó percben
szerzett góllal bejutottak az elődöntőbe,
egy olyan meccsen, ahol a mieink kerültek
többször helyzetbe.
Az Európa-bajnokságot végül Románia
nyerte, a döntőben telt ház előtt 5-1-re verve
a horvátokat. A magyar válogatott először
szerepelt a kontinenstornán, de nem utoljára, ebben egészen biztosak lehetünk. A Tibor
Dávid vezette Magyar Minifutball Szövetség
célja, hogy belátható időn belül elinduljon az
országos bajnokság, de szeretnének nyitni
a fiatalok, az utánpótlás felé is. Nem véletlenül, hiszen hazánkban a labdarúgás ezen
formáját űzik a legtöbben, több tízezren.

Németh Zoltán
A lányok mezőnyében elsöprő fehérvári fölényt hozott a gyermek párbajtőrözők Pákozdi
csata emlékversenye. A Székesfehérvári Vívóés Szabadidősport-egyesület színeiben Büki
Lili arany-, Demény Kata bronzérmes lett, az
ifjú fehérvári vívók így sikeresen kezdték a
versenyszezont.

Évek óta a Székesfehérvári Vívóés Szabadidősport-egyesület
kupája jelenti a szezonkezdést az
utánpótlás párbajtőrözők számára. A Pákozdi csata emlékversenyre ennek köszönhetően rendre a
hazai élmezőny legjobbjai látogatnak el.
„Mindig ezzel a versennyel szoktuk
kezdeni az őszt. A legjobb tanítványaink, akik az országos bajnokságokon, a válogatott viadalokon a legjobb
eredményeket érték el, ebben a korosztályban vannak. Nagyon hasznos
számunkra ez az emlékverseny, mert
kiváló alkalmat biztosít arra, hogy
felmérjük az eddig elvégzett munkát”
– tudtuk meg Szabados Zsolttól, a
klub vezetőedzőjétől.
A fiúk mezőnyében 29-en léptek
pástra, közülük végül a veresegyházi Nagy Balázs végzett az első
helyen, a döntőben a Vasas ifjú
reménységét, Semerédy Pétert legyőzve. A hazai versenyzők közül
Háder Roland a 11., Joszkin Péter
a 15., Magyar Bálint a 17., Lakatos Levente pedig a 23. helyen
végzett.
A lányoknál húszan küzdöttek az
első helyért, itt egyértelműen a
fehérvári bizonyult a legeredmé-

nyesebb klubnak. Büki Lili itthon
tartotta az első helyet, Demény
Kata a harmadik, Kollár Kincső az
ötödik helyen végzett, míg Rónai
Tamara a 19. pozícióban zárt.
A hazai megmérettetés után néhány héttel már újabb versenyek
várnak a fehérvári vívókra. A
következő hónapban indul a hat
viadalból álló OlimPici sorozat,
mely ennek a korosztálynak a fő
versenye. A kadettek is megkezdték a versenyek sorát, Tapolcán
egy országos válogatóversenyen
vettek részt. A nemenként közel
hetven indulóval megrendezett
viadalon a fiúknál a 20. Zarándok
Levente, a lányoknál a 42. helyen
végző Tóth Zsófia bizonyult a
legjobb fehérvári vívónak.

Fotó: Kiss László

A sport legyen a tied!
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Tus! Tiszta találatokban nem volt hiány, a
legjobban a fehérvári lányok szerepeltek a
Pákozdi csata emlékversenyen.
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. október 3-tól október 9-ig
Október 5-től minden hétköznap: Híradó 1-kor!

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

22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
2015. 10. 9. pénTeK
– ismétlés
– ismétlés
20:15 Hírek
22:45 Képes hírek – benne egész 22:45 Képes hírek – benne egész
20:20 Fehérvár AV19 –
00:00 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése 00:00 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
EHC LIWEST Linz
minden egész órakor
minden egész órakor
jégkorongmérkőzés
a Híradó ismétlése
2015. 10. 8. CSüTörTöK
2015. 10. 7. SZerdA
a Híradó ismétlése
közvetítése felvételről
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek
22:45 Képes hírek – benne egész 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
08:00 Élő közvetítés
minden egész órakor
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
Székesfehérvár Megyei
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Jogú Város Közgyűléséről
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2015.
10.
6.
Kedd
– ismétlés
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ism.
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
10:55 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
archívumából
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
2015. 10. 5. Hétfő
Műsorvezető: Látrányi
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne egész
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:00 Jó estét, Fehérvár!
2015.
10.
4.
VASárnAp
Viktória. Vendég:
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
Vörösmarti Erika
10:45 Bajnokok városa – ism.
13:00 Híradó 1-kor
10:45 Paletta – ismétlés
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:20 Fehérvári beszélgetések
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
– ismétlés
archívumából
minden egész órakor a
archívumából
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos. 07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 07:20 Köztér – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész 11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
Vendég: Horváth Gábor
órakor a Híradó ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések
órakor a Híradó ismétlése
10:45 Agrárinfó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
11:45 Paletta – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából 13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor
minden egész órakor
12:15 Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Látrányi
11:40 Képes hírek – benne egész 13:10 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
A hét hírei ismétlése
– ismétlés
minden egész órakor a
Viktória. Vendég:
minden egész órakor a
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:00 A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Híradó 1-kor ismétlése
Arany Gold Zoltán
Híradó 1-kor ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
10:20 Fehérvári beszélgetések
10:20 Köztér – ismétlés
Viktória. Vendég: Börcsök
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:00 Együtt – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
10:45 Kéklámpások – ismétlés
Olivér Benjámin
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor a
Műsorvezető: Vakler Lajos. 11:15 A Fehérvár TV
12:40 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Látrányi
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
Vendég: Hermann Róbert
archívumából
– ismétlés
Viktória. Vendég:
18:00 Hírek
Lajos. Vendég: Hada Tibor
10:45 Együtt – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész 16:30 Fehérvári beszélgetések
13:05 Köztér – ismétlés
Gulyás Antalné
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:00 Paletta – ismétlés
– ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
órakor A hét hírei ismétlése
13:40 Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa
Műsorvezető: Vakler Lajos.
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
– ismétlés
Vendég: Lakner József
17:50 Napi színes
Viktória. Vendég:
Műsorvezető: Látrányi
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Schéda
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
Simon Gábor
Viktória. Vendég:
minden egész órakor a
Szilvia. Vendégek:
17:50 Napi színes
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Vörösmarti Erika
Híradó 1-kor ismétlése
Farsang Erika és
18:00 Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Látrányi
17:30 Esti mérleg – ismétlés
11:40 Agrárinfó – ismétlés
15:10 Alba Regia KSE –
Mocsonoki Károlyné
18:05 Fehérvári beszélgetések
19:25 Köztér – közéleti magazin
Viktória. Vendég:
17:50 Napi színes
12:10 Fehérvári beszélgetések
Csurgói KK U23
14:05 Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Gulyás Antalné
18:00 Hírek
– ismétlés
kézilabda-mérkőzés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
Viktória. Vendég:
magazin
18:30 A Fehérvár TV
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
közvetítése felvételről
14:40 Fehérvári beszélgetések
Arany Gold Zoltán
20:15 Hírek
archívumából
Műsorvezető: Vakler
Viktória. Vendég: Börcsök 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
20:20 Helyhatósági választás 25
Lajos. Vendég: Hada Tibor 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Olivér Benjámin
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
archívumából
Visszaemlékezés a 25
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos. 18:30 A Fehérvár TV archívumából 19:45 Bajnokok városa –
Szilvia. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
évvel ezelőtti első szabad
sportmagazin
19:00 Jó estét, Fehérvár!
13:00 Köztér – ismétlés
Vendég: Ferencz Péter
Sinkó Judit
19:45 Együtt – családi magazin
helyhatósági választások
20:15 Hírek
19:45 Paletta – kulturális
13:35 A Fehérvár TV archívumából 17:00 Kéklámpások – ismétlés
15:05 Napi színes – ismétlés
székesfehérvári
20:20 Helyhatósági választás 25 20:15 Hírek
magazin
14:00 Fehérvár KC –
17:30 Köztér – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
20:20 Egis Körmend –
eseményeire Nagy Zoltán
Visszaemlékezés a 25
20:15 Hírek
Dunaújváros Kohász
17:50 Napi színes
15:30 Újrakezdés – olasz
TLI Alba Fehérvár
Péter és Vakler Lajos
évvel ezelőtti első szabad
20:20 „Földbe zárt kincsek”
KA kézilabda-mérkőzés
18:00 Hírek
sorozat 73-74. rész (12)
kosárlabda-mérkőzés
szerkesztésében. 2. rész
helyhatósági választások
Siklósi Gyula régész
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
16:30 Négy évszak a Somlón
közvetítése felvételről
21:20 János vitéz
székesfehérvári
előadása a kulturális
15:30 Újrakezdés – olasz
Műsorvezető: Látrányi
– ismeretterjesztő
21:50 Napi színes – ismétlés
eseményeire Nagy Zoltán 21:50 Napi színes – ismétlés
örökség napjain
sorozat 75-76. rész (12)
Viktória. Vendég:
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
filmsorozat 3. rész
Péter és Vakler Lajos
21:15 Vértes vitéz
16:20 Videoton FC – Puskás
Simon Gábor
– ismétlés
– ismétlés
17:00 A Fehérvár Televízió
szerkesztésében. 1. rész
Vizi László Tamás
Akadémia labdarúgó18:30 A Fehérvár TV
22:45 Képes hírek – benne egész 22:25 Köztér – ismétlés
archívumából
előadása Vértes vitézről a 21:20 V. Székelyföldi
mérkőzés közvetítése
archívumából
órakor a Híradó ismétlése 23:00 Képes hírek
17:30 Kincsesláda
Verstábor 2. rész
kulturális örökség napjain
felvételről
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler Lajos. Kiemelt ajánlatunk: október 6. 20:20 „Földbe zárt kincsek.” Siklósi Gyula régész előadása a kulturális örökség napjain
Vendég: Hermann Róbert
Vendég: Ferencz Péter

2015. 10. 3. SZOMBAT

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások
19:50 Trópusi hőség – Gyémántkert
– am. sorozat (12)
20:50 Fehérvár AV19 –
ASC Corona Brassó
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Nyergestető 1849 dokumentumfilm
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism
23:20 Képes hírek

18:30
19:00
19:20
19:50

A Fehérvár TV archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Trópusi hőség – Party
girl – am. sorozat (12)
20:50 TLI-Alba Fehérvár –
Zalakerámia ZTE KK
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon – ismétés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

