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 4. oldal

Minden hétköznap

HÍRADÓ 1-KOR!
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Mert a változás életforma.
Vadonatúj Hyundai Tucson

5.799.000 Ft -tól

A kép illusztráció. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,4-7,6 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátás: 105-177 g/km. 

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
www.ivanics.hu
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Hamarosan költözhet a Király sori erőmű

Éveken belül felszabadul a fűtőerőmű Király sori telephelye. A költözés terveit ismertette a 
közgyűlésen Szauter Ákos, a Széphő vezérigazgatója.

Heiter DáviD tamás és Bácskai GerGely

Választókerületi
programok

A parkolási rendszer finomítása mellett kato-
nasírok felújításáról, a fehérvári tizenkét éves 
fiúknak beszerzendő ingyenes HPV-oltásról és 
a Király sori fűtőerőmű költözésének tervéről is 
szó volt a város múlt pénteki közgyűlésén.

Fehérvárhoz hasonló nagyságú 
városok parkolási díjairól készített 
összegzést a Városgondnokság a 
közgyűlés kérése alapján. Ebből 
kiderül, hogy Győr, Veszprém, Pécs, 
Szombathely és Debrecen parkolási 
díjainak átlagához képest kedve-
zőbbek a fehérvári parkolási díjak. 
A lakossági éves bérlet nálunk 3100 
forint, Győrben 3900, Veszprémben 
10000, Pécsen 3600 és 6600 között, 
Szombathelyen 9200, Debrecenben 
12000 forint. A testület döntött arról, 
hogy az uszoda vendégei NFC-kár-
tyával a parkolóban három órát díj-
mentesen parkolhatnak. December 
15-től a Mészöly Géza utcai rendelő 
mögötti parkoló is bekerül a fizető 
övezetek közé. 
A testület tavaszig külső szakem-
berek bevonásával áttekinti a teljes 
fehérvári közlekedési rendszert az 
úthálózati kérdésekkel, csomópon-
tokkal együtt. A vizsgálat érinti a 
közösségi és a kerékpáros közle-
kedést is, illetve a város parkolási 
rendszerét. „Látszik, hogy a folyama-
tosan növekvő járműállomány miatt 
a parkolók számát tovább kell növelni 

Megújul a Salétrom utca

A beruházás a következő években folytatódik

samu mikós

Több mint százmillió forintos beruházás 
keretében 2018-ra teljes egészében megújul a 
Salétrom utca. A három ütemben megvalósuló 
fejlesztés első lépéseként a József Attila utca 
2. és a Németh László Általános Iskola közötti 
szakasz újult meg. A beruházás a következő 
években folytatódik.

A beruházás három ütemben, több 
mint százmillió forintból valósul 
meg, aminek köszönhetően megú-
jult, méltó környezetet biztosítanak 
majd a városrészben élőknek.
„Egy olyan közösségi téren tör-

Baloldali Frakció

Ráczné Földi Judit, 
Márton Roland és But 
Sándor önkormányzati 
képviselők fogadóórát 
tartanak november 22-
én 17-től 18 óráig a II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola fsz. 4-es termében. 
Téma a parkolás.
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Hétfőn online közmeghallgatást 
tartott Facebook-oldalán Cser-Palko-
vics András. A kérdezők, hozzászólók 
többsége a parkolás ügyében várta a 
polgármester válaszát. A jövő év elején 
a következő online közmeghallgatáson 
a városi költségvetés ügyében várja 
majd a polgármester a fehérváriak 
javaslatait.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 

DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ

• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

annak ellenére, hogy az elmúlt néhány 
évben mintegy 1200 parkolót építettünk 
saját forrásból városszerte.” – mondta 
Cser-Palkovics András polgármester. 
A parkolási rendszer nem pénzügyi, 
hanem közlekedésszervezési kérdés 
Fehérváron. Akár teljesen ingyenes 
is lehetne a városban a parkolás, ami 
nem befolyásolná a város költség-
vetését, csak akkor nem a zsúfolt-
ság, hanem a totális káosz okozna 
problémát – hangsúlyozta Fehérvár 
polgármestere.
A városatyák katonasírok felújí-
tásáról és a tizenkét éves fiúknak 
beszerzendő ingyenes HPV-oltásról 
is tárgyaltak.

Egyhangúlag fogadta el a képvise-
lő-testület azt a szakmai anyagot, ami 
a Széphő Zrt. Király sori erőművé-
nek teljes kiköltöztetését tűzi ki cé-
lul. 2020 és 22 között felszabadulhat 
a terület, ami egykor a város széle 
volt, ma pedig a közepe.

tént fejlesztés, ahol nagyon fontos 
intézmények találhatók. Látva az 
első ütem fejlesztéseit, szembetűnő a 
kontraszt: milyen rossz állapotban volt 
az a burkolat, melynek a felújításába 
belevágtunk. Pontosan ezért határoz-
tunk úgy, hogy az egész Salétrom utcát 
– több ütemben – felújítjuk. Az első 
ütem átadásával jelezni kívánjuk az itt 
lakóknak és az itt tanuló diákoknak, 
hogy a fejlesztések folytatódnak: a 
következő évben az iskola előtti teret 
szépítjük meg, míg 2018-ra az egész 
Salétrom utca megújul.” – mondta 
Cser-Palkovics András, Székesfe-
hérvár polgármestere.
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Gyermekekért díj a polgármesternek

Jöhet a tél!

Faültetés a Béke téren

Az elöregedett, beteg fák helyett harminc fából álló egységes fasort ültettek a szakemberek hét-
főn a Béke téren. A program során összesen százegy fát telepítettek a város több pontján.   SZ. P.

DáviD renáta

Bácskai GerGely

A gyermekek napja program keretében a 
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ idén 
is elismerésben részesítette azt a támogatót, 
aki éveken keresztül a lakásotthonokban élő 
fiatalokat segíti az eredményes társadalmi 
integráció érdekében. A Gyermekekért díjat 
ez alkalomból a város polgármesterének, 
Cser-Palkovics Andrásnak adták át.

Gyermekzsivaj töltötte meg hétfőn 
a Videoton Oktatási Központ 
sportcsarnokát. A gyermekek nap-
ja program keretében a lakásott-
honban élő Fejér megyei fiatalok 
közös futásban, játékos ügyességi 
feladatokban vehettek részt. 
A Gyermekekért díjat a program-
sorozat keretein belül adják át 
minden évben azzal a szándék-
kal, hogy elismerje azoknak a 
kiemelt támogatóknak a segítsé-
gét, akik hosszú éveken keresz-
tül kimagasló szakmaisággal 
és elhivatottsággal szolgálják a 
gyermekek ügyét. Idén ezt a díjat 
Cser-Palkovics András kapta, aki 
szerint ez az elismerés az egész 
várost illeti.
Fejér megyében mintegy két-
száz nevelőszülő dolgozik, akik 
560 ellátottról gondoskodnak. 
Deresné Tanárki Mária nagyon 
fontos feladatnak nevezte, hogy 
a nevelőszülők szakmai ismere-
teit folyamatosan bővítsék. Így 
november 15-én, kedden délelőtt 
9 órától a nevelőszülők napját 
tartják a Fejér Megyei Gyermek- 
otthon Tüzér utcai épületében. 
Ezen a programon fogják átadni 

Keddtől téli útüzemeltetésre váltott a Városgond-
nokság, ami azt jelenti, hogy készenlétben van az a 
géppark, amivel szükség esetén el lehet végezni a 
síkosságmentesítést és az utak tisztítását.

A Városgondnokság saját gépeinél 
megtörtént az átállás: a kis traktorok év 
közben, a növények vegetációs idősza-
kában a parkfenntartásban dolgoznak, 
télen pedig a síkosságmentesítésben 
segítenek. A géppark több mint fele már 
saját, városi üzeméltetésben működik. 
Bozai István városgondok kiemelte, 
hogy a sótároló feltöltése folyamatos, így 
mintegy ezer tonna só érkezik a Város-
gondnokság raktárába. Beszélt arról is, 
hogy a reggeli és a délutáni csúcsforga-
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A gyermekvédelmi napok 
további programjai

November 17-én, csütörtökön dél-
után a támogatók napja alkalmából 
szerveznek ünnepséget 15 órától a 
Köfém Művelődési Házban. A Fejér 
Megyei Gyermekvédelmi Központ-
nak és az ellátotti körnek mintegy 
450 támogatója van, akiktől éves 
szinten 15-16 millió forint támoga-
tást kap az intézmény. Ez alkalom-
ból a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat gyermekei köszöntik 
kulturális műsorral a támogatókat.
 A rendezvénysorozat zárásaként 
november 18-án, pénteken nyílt 
napot tartanak a gyermekvédel-
mi szakellátás dégi, előszállási, 
lepsényi, martonvásári, mezőfalvi, 
sárbogárdi és székesfehérvári 
intézményeiben. Az érdeklődők 
betekintést nyerhetnek a gyermek- 
otthonok, lakásotthonok életébe, 
megismerkedhetnek a szakszol-
gáltatás sokrétű feladataival is. A 
programsorozat fővédnökei ebben 
az esztendőben is a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója, Bátori Zsolt illetve 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Fejér Megyei Kiren-
deltsége igazgatója, Mátrahalmi 
Tibor.

A szociális munka napja Minden időben példamutatók

Magyar László kapta az önkormányzat díját

Az emlékdiplomákat Cser-Palkovics András, a szakszervezet elismeréseit Jámbor Ferencné adta át

SzűcS-Molnár Diána Bácskai GerGely

A közösség, a társadalom megbecsülésének 
jeleként ünneplik világszerte november 
tizenkettedikén a szociális munka napját. 
Az alkalom tiszteletére Székesfehérváron 
az önkormányzat tizenhárom éve köszönti 
a szakterület dolgozóit – hagyományosan 
minden esztendőben ünnepséget szervez a 
fenntartásában működő szociális intézmé-
nyek vezetői, dolgozói számára. 

Somogyi és dél-alföldi dalok is 
szórakoztatták az egybegyűlte-
ket a Hiemer-ház házasságkötő 
termében: itt köszöntötték hétfő 
délután a szociális munka napja 
alkalmából a szociális intézmé-
nyek munkatársait. Az esemé-
nyen Cser-Palkovics András 
mondott köszönetet a város 
nevében a dolgozók áldozatos 
munkájáért. A polgármester 
kiemelte: az lenne az igazi, 
ha nemcsak az év egy napján 
emlékeznénk meg róluk, hanem 
minden egyes nap. 
Ahogy minden évben, idén 
is átadták az önkormányzat 
alapította Pro Caritate Alba 
Regiae díjat. Ebben az évben 
Magyar László, a Szent Kristóf 
Ház vezetője vehette át, aki 2005 
óta dolgozik szociális terüle-
ten. Magyar László lapunknak 
elmondta: nagy megtiszteltetés 
és nagy öröm, hogy átvehette a 
díjat, ugyanakkor azt is tudja, 

Ünnepséget tartottak kedden délután a Város-
háza Dísztermében, ahol a város polgármestere 
arany, gyémánt, vas és rubin emlékdiplomákat 
adott át azon pedagógusoknak, akik 50, 60, 65, 
illetve 70 évvel ezelőtt szerezték meg tanítói, 
tanári, óvónői képesítésüket. 

A kodályos diákok megható mű-
sorral köszöntötték a Városháza 
Dísztermében azt a negyven peda-
gógust, akik idén ünnepelték diplo-
májuk megszerzésének jubileumát. 
Az 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt 
végzett tanárok, tanítók és óvónők 
hosszú évtizedeken át végzett okta-
tó-nevelő munkáját Székesfehérvár 
önkormányzata emlékdiplomák 
átadásával, míg a Pedagógus Szak-
szervezet Fejér Megyei Szervezete 
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hogy az elismerést meg kell 
osztani munkatársaival, hiszen 
csak együtt vezet eredményre a 
sok munka.
A Szent Kristóf Ház a fogyaték-
kal élők nappali intézményeként 
2010 márciusában nyitotta meg 
kapuit, és huszonöt halmozot-
tan sérült ember számára nyújt 
nappali ellátást. Az intézmény 
lehetőséget teremt közösségi 
együttlétre és személyes kapcso-
latok kialakítására is. 
Dienesné Fluck Györgyi, a város 
szociális tanácsnoka is köszön-
tötte a szakterületen dolgozókat. 
Elmondta: erre a pályára nem az 
anyagiak miatt jönnek az embe-
rek, ők elkötelezettek a hivatá-
suk iránt, máshogy ezt nem is 
lehet csinálni. 

elismerések és jelvények átadásával 
ismerte el.
Jámbor Ferencné, a Pedagógus 
Szakszervezet Fejér Megyei Szerve-
zetének elnöke a jubilálókat Eötvös 
József szavaival köszöntötte, aki 
szerint „félig sem olyan fontos az, 
amit tanítunk gyermekeinknek, mint 
az, hogy’ tanítjuk. Amit az iskolában 
tanultunk, annak legnagyobb részét 
elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó 
oktatási rendszer szellemi tehetsége-
inkre gyakorol, megmarad.” Jámbor 
Ferencné kiemelte, hogy a jubiláló 
pedagógusok annak a nemzedéknek 
a képviselői, akik minden időben 
példamutató felelősséget vállaltak. 
Generációk számára mutattak irányt, 
akik nehéz körülmények között is 
a becsületes életre, a tisztességes 
helytállásra nevelték tanítványaikat. 

lomban – fél nyolc körül és délután négy 
és öt között – nem tudnak dolgozni a 
hókotrók, mert nem tudnak haladni. 
Lángi Judit a Városgondnokság 
hóügyelet-vezetője elmondta, hogy az 
első ütemben a fő- és tömegközlekedési 
útvonalak, gyűjtőutak síkosságmen-
tesítése történik meg, és a különösen 
fagyveszélyes, forgalmas útszakaszokat 
takarítják. A belváros is az első ütemhez 
tartozik. A második ütemben a lakó-
telepi utak és a kertvárosok nagyobb 
forgalmú utcái következnek, a harmadik 
ütemben pedig a kis forgalmú, családi 
házas övezeteket takarítják. A negyedik 
ütemben igény esetén a külterületi, de 
lakott részeket takarítják a hókotrók. A 
városi hóügyelet a 22 513 483-as telefon-
számon érhető el.
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az Elfogadás díját három nevelő-
szülőnek, akik legalább öt éve 
odaadóan és empátiával gondoz-
zák azokat a gyerekeket, akik az 
ő családjaikban kerültek elhelye-
zésre.
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Sokadalom Márton napján

Major László ludaskásája az ünnep egyik csúcspontja 

Vakler lajoS

A világ egyik legismertebb szentje, Szent 
Márton ezerhétszáz éve Savariában, a 
mai Szombathely területén született. Az 
emlékév keretében hazánkban is számos 
rendezvénnyel tisztelegtek a szolidaritás, az 
egymás felé fordulás, a szeretet ünnepén.

A Szabadművelődés Háza idén 
is megrendezte a Márton-napi 
ludasságokat. A családi találkozó 
vendégei előtt a Rákóczi iskola 
gyermek néptánccsoportja és a 
csákvári Dallam tánccsoport lé-
pett fel. A műsor után kézműves 
foglalkozások várták a gyermeke-
ket. Kiss Ferenc, a Szabadművelő-
dés Házának művelődésszervező 
munkatársa úgy fogalmazott, az 
intézmény számára fontos, hogy 
őrizzék a hagyományokat: „A 
Márton-nap hagyományait  folytatva 
olyan fellépőket hívtunk, akik az erre 
a tradicionális ünnepre évszázadok 
óta jellemző programokat hoztak az 
érdeklődőknek.”
Kneifelné Laczkó Krisztina az 
Alba Regia Táncegyüttes Már-
ton-napi ünnepségén varázslatos 
játékos együttlétre invitálta a 
gyerekeket, anyukákat, apu-
kákat, felhasználva a magyar 
gyermekjátékok végtelen tárhá-
zát:„Ha Márton-nap, akkor termé-
szetesen nem lehet más a gyermek-
játszó táncházban sem, mint libás 
mondóka, libás játék és fogócska, 
illetve vonulós sorjátékok, mind-
mind a vidámság jegyében.” 
A Noé-hegyi Szent István 
Borlovagrend tagjai számára 
Szent Márton az újbor bírája. 
Ezen a napon a borlovagrend 
tagjai megválasztják azt a nemes 
nedűt, amely büszkén viselheti 
a Szent Márton bora elismerő 
címet. Bognár Zoltán nagymester 
az év egyik kiemelten fontos bo-
rászati megmérettetésének tartja 
a Szent Márton-ünnepet: „Szent 
Márton püspök születésének ezer-
hétszázadik évfordulóján különleges 
jelentősége van ennek a napnak. 
Borrendünk sikerrel újította meg a 
hagyományt, nagyszerű újborünne-
pet tudunk szervezni a szent neve 
napján. Minden évben fokozott 
várakozással tekintünk az új borok 
megkóstolása elé, nagy kihívást 
jelent megküzdeni a természet erői-
vel. Minden év különleges, ez az év 
sem kivétel: három csapással kellett 
megbirkózniuk a gazdáknak. Voltak 
jégesők, fagyok és zivatarok, ennek 
ellenére derűlátóak vagyunk, hiszen 
a gazdák a természeti csapások 
ellenére nagy odafigyeléssel kiváló 
minőségű borokat készítettek.”
Az idei évben a Csóbor Pincészet 
kékfrankos rozéja érdemelte ki a 
Szent Márton bora elismerést. A 
borászat vezetője, Csóbor Balázs 
nem véletlenül büszke a sikerre: 
„Minden borász számára fontos az 
elismerés, mi is nagy reményekkel 
jöttünk az idei bormustrára. Több 
borunkat is esélyesnek éreztük arra, 
hogy elnyerje a megtisztelő címet. 
Végül a szakmai grémium a kékfran-
kos rozé borunkat találta érdemes-
nek a díjra. Ez is megerősíti, hogy 
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érdemes rozét készíteni – töretlen a 
népszerűsége, kedvelik a fogyasztók 
is.”
A Hagyományos Piacokért 
Egyesület és a Fehérvári Pol-
gárok Egyesülete ez évben is 
batyubállal köszöntötte tagjait és 
vásárlóit a városi piacon. A ha-
gyományokat megtartó egyesület 
elnöke, Bors Lászlóné és társai 
sokat tesznek a hétköznapok so-
rán a vásárlókért, hogy aztán egy 
ilyen alkalommal méltósággal, 
jókedvvel ünnepelhessenek: „A 
Márton-nap nagyon fontos, hiszen 
ezen a napon vendégül láthatjuk 
piaci vásárlóinkat, együtt ünnepel-
hetünk. Tizennégy éve alakultunk, 
s ezt a közös ünnepet hatodik éve 
rendezzük meg.”
Palkovics Lajos, a Fehérvári 
Polgárok Egyesületének elnöke 
munkatársaival együtt évről évre 
figyelnek arra, hogy a hétköz-
napok után kötetlenül köszönt-
hessék a jeles ünnepeket: „Hat 
esztendeje annak, hogy először 
meghirdettük ezt a találkozót. Régi 
barátunk, Major László javasolta, 
hogy szervezzünk egy kötetlen mu-
latságot, hiszen a Márton-naphoz 
hozzátartozik a libacomb, a ludaská-
sa és a finom újborok is.”
Major László kifogyhatatlan az 
ötletekből. A találkozó atyja-
ként gondoskodik arról, hogy 
mindenki megkóstolhassa a 
hagyományos Márton-napi étket, 
a ludaskását. A recept ősi, s 
aki megkóstolta, tanúsíthatja, 
hogy fenséges étek: „A száz 
adag ludaskásához vettünk három 
libát, három kiló libamájat, zúzát, 
ugyanennyi zöldséget és sárgarépát 
és egy méretes zellert. Egy napja 
megfőztük, kihűlve kicsontoztuk. 
Közben a húsleves is kész lett, 
abban tettük fel főni a rizst. Amikor 
minden elkészült, összekevertük és 

fűszereztük egy kis borssal, majo-
ránnával, babérlevéllel. Ennek az 

ételnek az egyszerűségében rejlik a 
nagyszerűsége!”
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Huszonöt éves a Szín-Tér Egyesület

„Feltettem magamban, hazámat szolgálom!”

Az önkormányzat nevében Földi Zoltán gratulált Nagy Juditnak és az általa vezetett egyesületnek

Negyedszázad a székesfehérvári kultúráért

A három részből álló műsor megidézi a Rákosi-diktatúrát és a forradalom kitöréséhez vezető 
utat, a szabadságharc eseményeit, majd a menekülést és a megtorlást

A magyar lelkeket melengető dalok segítettek visszahelyezni ötvenhat eszméjét arra a polcra, 
ahonnan az évtizedek letaszították

Vakler lajoS

Bácskai GerGely

A független színház, mint műfajában egyedi 
közösségteremtő erő nemcsak tevékeny 
szereplőinek nyújt élményt, hanem azoknak a 
székesfehérvári polgároknak is, akik előadásról 
előadásra végigkísérik a társulat produkcióit. 
Talán ez volt a Szín-Tér Egyesület jubileumi 
ünnepségének egyik legfontosabb üzenete.

Székesfehérvár sokszínű kulturális 
életének egyik meghatározó szerep-
lője a Szín-Tér Egyesület illetve tár-
sulata, a Szabad Színház. Huszonöt 
éves jubileumi rendezvényükön a 
színházi műhely múltjáról, jelené-
ről és jövőjéről fogalmazták meg 
gondolataikat a résztvevők. 
Földi Zoltán, az önkormányzat 
Humán Közszolgálati Szakbizott-
ságának elnöke köszöntőjében így 
fogalmazott: „Az egyesület kultúr-
missziót tölt be, melynek kedvezmé-
nyezettjei Székesfehérvár polgárai, 
hiszen az Igéző programjai mellett a 
város kiemelt ünnepeinek is állandó 
szereplője a Szabad Színház alkotó-

A Rákosi-diktatúra áldozatainak és az 1956-os 
forradalom hőseinek állított emléket a Kákics 
együttes műsora, melyet a városházán hall-
hattunk vasárnap este. A népzenés programra 
ingyenes volt a belépés, és megteltek a sorok a 
Díszteremben.
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„Ötvenhatról ötvenhatféleképpen 
hallottunk az iskolában, a híradóban, a 
sajtóban. Csak egy helyen mondták min-
dig ugyanazt: otthon. A féltő, gondosko-
dó szeretteink és barátaink elbeszélésein 
keresztül mutatjuk be a diktatúra, a for-
radalom és a megtorlás idejét úgy, ahogy 
ők mindig is látták.” – ajánlotta az 
emlékező műsort a Kákics együttes.

Az esten megidéztetett Janek 
József, Csoóri Sándor, Lendvai 
Sándor, Kodály Zoltán, Tárnok 
Gyula, Melocco Miklós, Füzéki 
István, Andrásfalvy Bertalan és 
Keszei István alakja is. Népze-

nei elemekkel megelevenedtek 
tetteik, amiért börtönnel vagy 
éppen halállal lakoltak, és 
azokról is megemlékeztek, akik 
az ország elhagyására kénysze-
rültek.
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közössége. Azt látom és tapasztalom, 
hogy a Szín-Tér Egyesületben vala-
mennyi generáció szerephez jut, ezzel 
eredményesen ötvözi a tapasztalatot a 
lendülettel.” 
Nagy Judit az egyesület elnökeként, 
a társulat művészeti vezetőjeként 
és rendezőként is a gyökerektől 
napjaink szárnyalásáig gondozza 
a független színház munkáját: „A 
Szabad Színház társulata csaknem 
hatvanéves, egyesületünk pedig 
negyedszázados. Az egyesület akkor 
alakult, amikor mindent elveszítettünk 
az 1990-es évek nagy átalakulása után, 
többek között a szponzorainkat is. Az 
egyesület azért jött létre, hogy forrást 
és működési lehetőséget biztosítson a 
társulat számára. Ez volt az elsődle-
ges cél. A másodlagos a felhalmozott 
tudás átadása, az örökségvédelem, a 
hagyományőrzés, a közösségfejlesztés. 
Ma azt ünnepeljük, hogy huszonöt 
évig azonos elvek mentén fennmaradt 
az egyesület, sőt mi több, tovább tudott 
fejlődni, s ma már a negyedik generá-
ció lépett be a társulat életébe. Nagyon 

fontos azoknak a gyökereknek, annak 
a tudásnak az átadása, amelyek alap-
jain szerveződött a Szabad Színház. 
Itt Kelet-Európában nagyon fontos a 
független színház rituális módszerta-
náról beszélni.” 
Adorján Viktor, akinek Jerzy 
Grotowski színházi laboratóriumá-
ról írt könyve színháztudományi 
alapmű, fontosnak tartja, hogy 
szó essék a független színházak 
reformtörekvéseiről: „Az alkalmat 
szeretném üdvözölni és méltatni. Nem 
győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire 
nemes gondolat, hogy egy egyesület a 
születésnapján megadja azt a lehe-
tőséget, hogy verbálisan ugyan, de 
megismertethessük az érdeklődőket a 
Grotowski-féle módszertannal.” 
Szikora János, a Vörösmarty Szín-
ház igazgatója előadásában vissza-
tekintett arra az időszakra, amikor 
a formabontó, alternatív színház 
teret nyert hazánkban is: „A 

független színházak tevékenységének 
jelentőségéhez kétség nem fér. Amit a 
magyar színház elért, az hasonló er-
jesztőkemencékből érlelődött és került 
ki. A magyar színház progresszivitása 
gyakorlatilag azoknak a figuráknak és 
azoknak a művészeknek volt köszön-
hető, akik akkor nem független, hanem 
alternatív, majd avantgárd színházak 
független alkotói voltak. Az ő rendszer-
től független gondolkodásuk, szabad 
szellemük megkérdőjelezett számos 
olyan színházi sablont, olyan intéz-
ményi struktúrában megkövesedett, 
megcsontosodott esztétikai és szakmai 
szabályt, ami már rég nem evidencia 
a mai magyar színházakban. Amikor 
ma a mozgásszínházról beszélünk, 
gondolatban vissza kell nyúlnunk a 
hetvenes évek végére, és Grotowskiban 
kell keresnünk azokat a gyökereket, 
amit az akkor tevékenykedő színházi 
alkotók felfedeztek, hasznosítottak, 
aztán elterjesztettek.”
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. november 19-től november 25-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   2016. 11. 19. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	Dávid	

Tamás.	Vendég:	Dudich	
Ákos	és	Horváth	István

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Szabó Márta

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Csetényi Attiláné
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ocskay	Zsuzsanna
14:05	 A	határon	túl	is	magyarul
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Dávid
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15	 Honvéd7	–	ismétlés
15:30	 ARAK	AKTIV	–	ismétlés	
17:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Aranycsapat:	

Buzánszky	Jenő,	Grosics	
Gyula	és	Hidegkúti	Nándor

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: MissMister’s
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
19:50 Fehérvári Titánok – ÚTE 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Virtuózok
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 11. 20. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: MissMister’s
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Szabó Márta
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ocskay	Zsuzsanna
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 Hol	volt,	hol	nem	

volt	–	dok.	film
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Dávid
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15	 Honvéd7	–	ismétlés
15:30 Kerekasztal-

beszélgetés 1956-ról
16:30	 Muksó,	a	szaxofon	királya
17:40 A Fehérvár TV 

archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Horváth	Klára	
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Alba Fehérvár – Vasas 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről		

20:50	 I.	Országos	Főnix	
Táncverseny

21:30	 Közéleti	és	kulturális	szalon
22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

2016. 11. 21. Hétfő

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások – 

magazinműsor	
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

15:10 Alba Fehérvár KC – 
Michalovce	kézilabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Klára	

17:00 Kéklámpások – ismétlés 
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00	 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Rákász	Gergely

18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15	 Hírek	–	ismétlés	
20:20 Fehérvár AV19 – Vienna 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése

2016. 11. 22. Kedd

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

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

minden egész órakor 
a	Híradó	ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár 
–	Zalaegerszeg	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Rákász	Gergely

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

Lajos.	Vendégek:	Éger	
István	és	Derényi	Gábor

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45	 Paletta	–	kulturális	
magazin 

20:15	 Hírek	–	ismétlés	
20:20	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában 
21:30	 A	rock	bűvöletében	

–	Color-koncert
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése

2016. 11. 23. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Éger	
István	és	Derényi	Gábor

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

Vendég: Törsök Márta
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 

20:15	 Hírek	–	ismétlés	
20:20	 Fehérvár	AV19	–	Graz	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor	a	Híradó	ismétlése

2016. 11. 24. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a	Híradó	ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Törsök Márta

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

Vendég:	Mits	Gergő
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15	 Hírek	–	ismétlés	
20:20	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon 3. rész 
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor	a	Híradó	ismétlése

2016. 11. 25. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár Megyei 
Jogú	Város	Közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Mits	Gergő

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

Viktória. Vendég: 
Tölgyesi	Zsuzsanna

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00	 Honvéd7	–	honvédelmi	

magazin
20:15	 Hírek	–	ismétlés	
20:20	 ARAK	AKTIV
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 22. 21:30 A rock bűvöletében – Color-koncert

Vakler lajoS

Color-buli felsőfokon

A Color-buli az év egyik különleges eseménye

Négy évtized a zene és a barátság jegyében. 
A rock klasszikusainak hőskorát megidéző 
pillanatok. Szombat esti láz a Szent István 
Művelődési Házban, a hűvös novemberben. 
Color-buli három generáció rockereinek.

Schieder Pali a basszusgitár kipró-
bált, szenvtelen, mindig pontos 
alapembere, aki az ilyen alkal-
makra tartogatja a mosolyt: „Meg 
vagyok hatódva, hogy ilyen sokan 
eljöttek. Öregek vagyunk, de szeret-
nénk kiszolgálni közönségünket. Sokat 
próbáltunk, de biztos vagyok benne, 
hogy megérte!”
Bedő Csaba a szólógitárral ébred 
ezekben az időszakokban. A zene-
kar lelkiismerete, vezetője. Gon-
doskodó, mélységeket idéző, halk 
instrukciói teszik tőről metszett 
színpadi frontemberré:  „Ezen az 
estén majd csak a végén jön rá minden-
ki, hogy milyen különleges is volt. 
Úgy álltunk össze erre a bulira, hogy 
nagyon készültünk rá. Ma emlékezünk 
azokra is, akik már nem lehetnek 
velünk.”
A dobparádé letéteményese, 
Kocsis Benő igazi csapatember, 
s persze a ritmus megszállottja: 
„Mivel évente egyszer játszunk ezzel 
a csapattal, így amikor a próbák 
megkezdődnek, bármennyire ismerjük 
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a repertoárt, mindig van mit csiszolni. 
És persze csak úgy ugrunk neki ennek 
a koncertnek is, hogy a közönségünk, 
akik a barátaink is, ne csalódhassa-
nak!”
Tunkli Misi a billentyűkhöz is hű, 
minden fehérvári formáció rabja és 
választott atyja nem mellesleg elkö-
telezett ovációváró: „Biztos vagyok 
benne, hogy lesz itt ma még ováció is. 
Az előkészületek alapján mi készen 
állunk! A rock olyan műfaj, ami ma 

is megmozgat mindenkit, ezek a dalok 
örök érvényűek.”
Petkó János – aki tulajdonképpen 
„Dezső” – torkában kincs lakozik, 
szavaiban pedig a rock örökléte: „Egy 
kicsit izgulunk... Nagyon vártuk ezt az 
estét, úgy érezzük, nagyszerű nap lesz ne-
künk és a közönségnek is. A repertoárunk 
is ezt a célt szolgálja: Deep Purple, Uriah 
Heep a kemény magnak, a táncolóknak 
Creedance Clearwater Revival, de az alap 
mindenképpen a rock and roll.”

Az est sztárvendége a magyar rock 
legendája, Rudán Joe volt. A P. 
Mobil ikonja varázsolni jött: „A 
zenekar billentyűse, Tunkli Misi régi 
jó barátom, egy másik formációjában 
már énekeltem. Amikor meghívtak, mi 
sem volt természetesebb, mint hogy 
jövök. Tetszik a repertoár, hiszen 
ezeken a dalokon nőttem fel. A Color 
remek csapat, a klasszikusok pedig 
ma is a legjobb dalok, amiket valaha 
írtak.”
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. november 19-től november 25-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 11. 19. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Old Firehand

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Vidám délelőtt Horváth-
Winter Diával

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

12:10 Műsorvezető 
Gemeiner Lajos 

13:10 Mozi aktualitások. 
Vendég:  Pisch Anikó

14:10 Az egészséges étkezés. 
Vendég: Antal Vali

15:10 A film világa. Vendég: 
Pavlics Tamás

18:10 Fehérvár Aréna – 
sportműsor. Szerkesztő: 
Somoss Zoltán, 
Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

2016. 11. 20. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
 Műsorajánló, hosszú 

távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
horoszkóp, kalendárium, 
névnapok, lottószámok, 
programajánló

09:10 Természetesen,  
egészségesen – 
Jótékony gyógynövények 
időskorban. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

11:10 Főzzünk együtt finomat, 
táplálót, egészségeset!

12:10 Legyőzni a gyilkos kórt. 
Vendég: Kovács Szilvia

13:40 A jóga és a meditáció. 
Vendég: Tölgyesi Zsuzsi

14:10  A pályaválasztás 
nehézségei. Vendég: 
Séllei Györgyi

15:10 Városgondnoksági hírek. 
Vendég: Márkus Tibor

15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás Ferenc. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus.

17:10 A Seuso-történet 
nyomában. – Látrányi 
Viktória műsora 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 21. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:10 Tégla – építőipari 
magazin. Vendég: 
Puska József

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

14:40 „A mi kincses ládánk” 
Vendég: Balog Gábor

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Drogterápiás Otthon 
Ráckeresztúr. 
Vendég: Hamar János 
addiktológiai konzultáns. 
Portré. Vendég: Gemeiner 
Lajos szerkesztő-
műsorvezető

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három testőr

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 22. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Old Firehand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Heiter Dávid Tamás és 
Bokányi Zsolt műsora

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Székesfehérvári koncert 
december 13-án. 
Vendég: Rákász Gergely 
orgonaművész.

 25 éves a Szín-Tér 
Egyesület. Vendég: 
Nagy Judit

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három testőr

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

2016. 11. 23. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 

Winnetou – Old Firehand
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Egészségügyi műsor
10:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai 

műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség – 
gobelin szövés.
Vendég: Juhász Imre

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Pajta-Színház 
Kincsesbánya. Vendég: 
Murányi Marianna. 
Portré. Vendég: Weiner 
Sennyey Tibor író, költő, 
műfordító, utazó

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három testőr

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 11. 24. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May: 

Winnetou – Winnetou
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: 
Dr. Lorászkó Gábor 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Európai utazások: Észak-

Olaszország. Vendég: 
Igari Antal. 
Újrakezdés. Vendég: 
Schéda Zoltán

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három testőr

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 25. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

10:10 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

11:10 Gasztronómia és 
borkultúra. Vendég: 
Bálint György

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

18:10 Irodalmi műsor. Vendég: 
Dr. Bakonyi István

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 Filozófiai kutatások. 
Vendég: Grúsz Róbert. 
Sorslevelek című 
könyv bemutatója. 
Vendég a szerző: 
Lukács Zoltán Gábor

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: A három testőr

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

A Seuso-rejtély nyomában [tiboru]-val

A Seuso-rejtéllyel kapcsolatos konteókat megismerhetik vagy átismételhetik a következő oldala-
kon: konteo.blogrepublik.eu/2011/02/02/a-seuso-ugy/ vagy konteo.hu/index.php/konteo-2

látrányi viktória

Tóth Tibor – vagyis [tiboru] – 2008 decembere 
óta bloggerként tárja elénk a konspirációs 
teóriákat, vagyis az általa szóösszevonás-
sal alkotott mozaikszó szerint konteókat. Az 
összeesküvés-elméletek között természetesen 
szerepel a Seuso-konteó is. Egy-egy bejegyzése 
sok ezer emberhez is eljut, és rengeteg komment 
érkezik hozzá. Olvasóival együtt próbálja meg 
kideríteni azt is, hogyan és honnan került elő a 
Seuso-kincsként emlegetett, felbecsülhetetlen 
értékű lelet, és hogyan kerülhetett külföldre. 
Hogyan halt meg 1980-ban az amatőr kincsva-
dász, Sümegh József? A legérdekesebbe teóriákat 
a Fehérvár magazin május 25-i lapszámában 
már olvashatták. A Fehérvár Médiacentrum és a 
múzeum közös előadás-sorozata, a Seuso kedd 
következő állomásán személyesen is találkoz-
hatnak Tóth Tiborral, és kérdéseiket is feltehetik 
neki. Eredjenek velünk a rejtélyek nyomába 
november 22-én délután öt órakor!

Azt mindenképpen jó, ha tudják 
a látogatók Tóth Tiborról, hogy 
rendőrnyomozóként részt vett a Seu-
so-kincsek feltételezett megtalálója, 
Sümegh József kiskatona rejtélyes 
halálával kapcsolatban a kilencvenes 
években újraindult nyomozásban. 
De nyomozott többek között a móri 
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Top 7 hazai vonatkozású konteó

1. Miért kérdőjelezzük meg Elbert János állítólagos öngyilkosságát?
2. Kinek állhatott érdekében eltenni láb alól Fenyő Jánost?
3. Mi történt a móri bankfiókban 2002-ben?
4. A Nagy Magyar Rendőrkorrupció
5. Hogyan és honnan került elő a Seuso-kincs, és hogyan került külföldre? Hogyan 

halt meg az amatőr kincsvadász, Sümegh József?
6. A körmendi gyermekgyilkosság
7. Kik lőtték le 1975-ben a Malév MA-240-es bejrúti járatát és miért?

bankfiókban történt, nyolc életet 
kioltó emberölés elkövetője és az 
1998-ban agyonlőtt magyar média-
cézár, Fenyő János gyilkosa után is. 
Bűnüldözőből később blogger lett: 
2009-ben szerelt le, azóta civilként él. 
A Konspirációs teóriák című blogot, 
azaz a Konteóblogot 2008 decembe-
rében indította.
A Szent István Király Múzeum és 
a Fehérvár Médiacentrum közös 
rendezvénysorozatának következő 
eseményén november 22-én a Seu-

csiak vagyunk arra is, hogy Tóth 
Tibor [tiboru] harmadik könyvében 
benne lesz-e a Seuso-ügy megfejté-
se. Korábban azt nyilatkozta, hogy 
nyilvánvaló volt a rendelkezésre álló 
adatokból, hogy az 1980-as hivatalos 
megállapítással szemben Sümegh 
Józsefet meggyilkolták, amit aztán 
öngyilkosságnak álcáztak. Az is 
egyértelmű volt a nyomozók számára, 
hogy Sümegh halálának köze volt a 
Seuso-kincshez. Sőt már a pártállami 
titkosszolgálat érintettsége is kéz-
zelfogható volt. Izgalmas este elébe 
nézünk tehát ismét! A Seuso kedd 
helyszíne ezúttal is a Csók István 
Képtár. A program 17 órakor kez-
dődik, s most is nyilvános televíziós 
felvétellel egybekötve zajlik majd a 
kerekasztal-beszélgetés.

so-témában beérkezett konteókat is 
görcső alá vesszük majd, de kíván-
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A reneszánsz ember büszkesége: az Órajáték

A kereszt az összetartozás szimbóluma volt Kovács Jenő életében is

Kovács Jenő egyik büszkesége a veterán gyönyörűség, a hatvanéves Citroën

Vakler lajoS

Életének hatvanhetedik évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Jenő 
órásmester. A lokálpatrióta városvédőt, a székesfehérvári toronyórák atyját 
Székesfehérvár saját halottjának tekinti. A Fehérvár Médiacentrum ezzel a 
2015-ben készült beszélgetéssel emlékezik a kiváló emberre.

Melyek voltak a legfontosabb szavak, amiket a szüleitől kapott 
gyermekfővel útravalóként?
Felnéztem a szüleimre, a tisztességet, az őszinteséget 
tanultam tőlük. Nagyanyáim, nagyapáim is azt várták, 
hogy bármilyen csínyt követtem el, mondjam el őszintén.
Milyenek voltak az iskolás évei?
Általános iskolában jó tanuló voltam, aztán amikor el-
kezdtem érdeklődni a műszaki dolgok, először a biciklik, 
majd a motorok iránt, annyira elkapott a hév, hogy az 
gimnazistaként már a tanulmányaim rovására ment. Így 
középiskolában közepes tanuló voltam.
Ki volt az, aki elindította a pályán, azon a pályán, amely 
Székesfehérvár számára legendává tette?
Édesapám álmát váltottam valóra, aki fiatalon, a har-
mincas évek végén szerette volna az órásmesterséget 
választani, de a nagyapám lebeszélte, mondván, inkább 
biztosabb, állami foglalkozást válasszon, hiszen nem vol-
tak olyan helyzetben, hogy műhelyt, üzletet nyithattak 
volna. Így lett édesapám mozdonyvezető.
Az édesapja hogyan fogadta, hogy ön az órásmesterséget 
választotta?
Boldog volt és elégedett, tudta és megértette, hogy a 
választott szakma egyben hivatás is számomra. Nem 
volt kétségem, hogy az órásmesterség örök időkre 
szól. Fehérváron akkor egy szövetkezet működött, 

Megállt az idő
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John Donne: Senki sem különálló sziget...

Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens 
része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos 
el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy 
hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te 
birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy 
vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért 
szól a harang: érted szól.

Engesztelő szentmise november 19-én, szombaton 10 
órakor a Szent Imre-templomban. Kovács Jenő temetése a 
misét követően 12 órakor a Béla úti temetőben.

Igen, hiszen az idősebb kollégáim, az én tanítóim azt 
tartották, hogy a kvarcóra nem óra, s nem is voltak 
hajlandóak megismerni – életük végéig megmaradtak a 
mechanikus órák javításánál. Nekünk, fiatalabbaknak 
viszont nem volt választásunk, hirtelen olyan mennyi-
ségben jelentek meg ezek az újdonságnak számító órák, 
hogy naponta sorban állás volt az üzletekben, és ezzel 
kezdeni kellett valamit.
Mikor jön el az az idő, mikor egy órajavításban szorgoskodó 
ember mesternek vallhatja magát?
1975-ben volt a mestervizsgám. Huszonöt éves voltam, 
megfelelő szakmai gyakorlattal. Budapesten az akkori 
ipartestületnél jelentkeztem a vizsgára, én voltam a 
legfiatalabb. Az előző évben a főnököm járt ugyanott, s 
felkészített a nehézségekre, elmesélte a feladatokat, mi 
mindent kell elméletben és gyakorlatban tudni. A vizsga 
után a bizottság elnöke odajött hozzám, és megkérdezte, 
hogy egy olyan kiváló szakember, mint én, hol dolgozik. 
Elmondtam, erre biztatott, hogy mielőbb váltsam ki az 
iparengedélyt, mert elhihetem, nekem megéri!

Németországban is körülnéztem, miként csinálják ők, 
végül a német minta alapján benyújtottam egy szabadal-
mat, aminek alapján elkészítettük kollégáimmal az új 
típusú elektromos órát.
Ennek a munkának megvolt a méltósága is?
Azok a régi mechanikus szerkezetek a háború előtt 
készültek, az idejük szép lassan lejárt. Akkoriban a 
harangozó feladata volt, hogy napról napra felmenjen 
a toronyba, és egy kurblival felhúzza az órát, hiszen 
voltaképpen nagy méretű ingaórákról volt szó. Szükség 
volt az elektronikus órákra, amelyek gondmentesen 
működnek. Így indult, s ma ott tartunk, hogy az 
utolsó fehérvári toronyóra is elkészült a Szent Sebes-
tyén-templomban.
A toronyórák szimbólumok, ahogy az Óramúzeum és az Óra-
játék is az lett. A Kossuth udvar ma az egyik leglátogatottabb 
székesfehérvári látványosság egy olyan miliőben, ami méltó a 
királyi városhoz.

ahol a limitált létszám miatt nem nagyon foglalkoztat-
tak tanulót. Kitartó voltam, nekem sikerült bekerül-
nöm.
Miként lehetett akkoriban elsajátítani a mesterfogásokat?
Folyamatosan képeztem magam. Volt egy időszak, a me-
chanikus órák hőskora, amikor megjelentek a kvarcórák, 
és az emberek, akik eljutottak külföldre, tömegével hoz-
ták be az akkor különlegesnek számító szerkezeteket. A 
„ledes” órákkal kezdődött, amelyek egy gombnyomásra 
írták ki a pontos időt. A javításukhoz, beállításukhoz 
még nem volt senkinek tapasztalata. Nekem sem, de 
szerencsém igen, mert egy kecskeméti kollégával megis-
merkedve – aki abban az évben járt Svájcban kvarcóra-
tanfolyamon – megkaptam azokat az alapinformációkat, 
melyek segítségével jelentkezhettem olyan iskolákba – a 
nyolcvanas években – melyek ezekhez a területekhez 
elengedhetetlenül szükségesek voltak.
Íve volt a történetnek?

Ez volt az a pillanat, mikor az iparengedély birtokában kitelje-
sedett, és elindult a maga útján?
Részben igen, de el kellett telnie egy-két évnek ahhoz, 
hogy teljesen a saját lábamra álljak. Amikor a Piac téri 
órásműhely vezetője voltam, és kiálltam a belvárosra 
néző oldalra, láthattam a templomtornyokat és az órákat, 
hogy egy sem működik. Elhatároztam, hogy ezt nem 
nézem tétlenül. Megkerestem a belvárosi plébánost, 
aki felengedett a toronyba, megnézhettem, mit lehetne 
csinálni – bár az atya elmondta, nincs pénz a javításra. 
Nem nyugodtam bele. Az akkori püspöki irodaigazga-
tótól kérdeztem, lenne-e igény a toronyóra-javításokra 
az országban. Biztatott, és akkor elhatároztam, hogy 
elkezdek ezzel foglalkozni. Szerettem volna másodál-
lásban kiváltani az iparengedélyt, de ezt az elnökség 
nem engedélyezte, így nem volt más választásom: nehéz 
szívvel ugyan, de elbúcsúztam.
Képletesen megkapta a toronyórát láncokkal. Mennyi időnek 
kellett eltelnie, hogy mindenki önt keresse, hogy a belváros az 
ön óráiról szóljon?
Ez gyorsan egy természetes ágazattá fejlődött. Valamikor 
a nyolcvanas évek elején egy nagy városvédő összefo-
gással elkészítettük a bazilika toronyóráját. Svájcban és 

Ez nekem megerősítést jelent. Amikor a Kossuth utcai 
belső tömb rekonstrukciója elkezdődött, Schultz Ist-
ván hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Kossuth udvar 
voltaképpen „üres”, és gondolkozzam, miként lehetne 
valamiféle komoly tartalommal megtölteni. Az első, 
amire felfigyeltem, az a falrészlet volt. Münchenben 
járva számtalanszor rácsodálkoztam a városháza mel-
letti épületen a figurális órajátékra, ami környezetében 
hasonlított a fehérvári helyszínhez. Ez adta az ötletet, 
hogy készítsünk egy hasonlót a Kossuth udvarban. 
Büszke vagyok rá, hogy az egyik olyan hely lett az 
Órajáték, amely télen-nyáron vonzza az embereket!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Direkt az ablak mellé húzódva vártam, hogy rálássak a Dunára, a sétálgató, gondtalan budapesti pol-
gárokra. Hátha rám ragad egy csipet boldogság? Kis vendéglő volt, majdnem zsibongónak mondható, 
az a fajta, aminek résnyire mindig nyitva az ajtaja, az emberek ki be jártak, hoztak vittek egy kis nap-
sütést, és fütyültek a világra. Senkit nem érdekelt, ha egy magányos nő az ablak mellé húzta a székét.
Ő időben érkezett, de már így is tudtam, hogy lekéstük az esélyünket. Túl lelkes volt, szinte szétfe-
szítette az energia, csak beszélt és beszélt, szerzett autót az egyik haverjától, miénk a Balaton, meg a 
nyár, igaz, csak egy kobaltkék Lada, igazi tragacs, de kit érdekel, legalább ketten lehetünk… A barátjá-
nak van egy kis háza odalenn, eleinte többen lennénk, de kiebrudalja őket, sose féljek, míg őt látom…
A hangja tompa zajjá halkult mellettem, és egyre csak az járt a fejemben, hogy túl fiatal, mennyire, 
mennyire reménytelenül fiatal! Persze, azon a nyáron jó volt fehér rózsát kapni névtelenül, az sem 
zavart, hogy nyilván a diák küldi, aki a régi házba jár angol órára. Mókás volt, és éles eszű, néha várat-
lanul komoly.  Ilyenkor nem lehetett kinevetni, olyan nagyon csillogott a szeme, ahogy azt magyarázta, 
amint diplomázik lelép innen.. Én meg nem bántam, menj csak, biztattam magamban, menj és vidd 
innen a kései napsütésedet! 
Ez persze nem akadályozott abban, hogy esténként órákat próbálgassam a megfelelő kalapokat a 
színházba. Az Otelló és egy hófehér költemény, Macbeth boszorkányai és egy pimasz piros, és máris 
kopogtatott nálam a szerelem, az –az istenverte. 
Most viszont hosszú pusztaságként feküdt köztünk a húsz év különbség. Hogy lehet valaki ilyen han-
gos és izgága? Nem látja, hogy mondani akarok valamit? Nem érzi a törékenységemet… ó, a fenébe, 
miért nem fogja már be, csak egy átkozott pillanatra?!  
Egy rossz szó, csörömpölő csend, már itt sincs. És a nyári gyermekről aki bennem ébred fel épp most 
– nem tud semmit. 

BalajtHy Ferenc

kozMa taMáS

gál cSaba SánDor 

PÁRKERESŐ
(Nagy költőink emlékére)

„Édesanyám virágosat álmodtam,
Napraforgó virág voltam álmomban.
Te meg anyám fényességes nap voltál,
Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”

(Ágh István)

Hol van már az a Fekete Rózsa…
És hol van a sok Hófehér Virág?
Rég bimbóba szakadt már az óta,
A nyílásra beojtott vad világ!

Nyughatatlan szív meg nem pihenhet.
Költő költ, és megteszi helyetted,
Lelkedbe rak Tűzmadárnak fészket,
Ne győzhessen rajtunk az enyészet!

Akik még virágosat álmodnak, --
Óh, szép szirom ruhában táncolnak!
Napkeltétől napnyugtáig járják,
Míg a párjukat meg nem találják!

Ha költő vagy, mégsem mindegy végül:
Nap leszel, vagy egy virággá szépülsz!

Topográfia egy helyben
(székesfehérvári anziksz, 

részben kitalált koordinátákkal)

Ön itt áll a Hősök terén, a Fekvő Katona
sisakba kövült fejénél. Ha tovább sétál 
keletnek,

az INTERSPAR mögötti Huszár utcába 
ér, de a Tüzér út torkolatánál
vágjon át 

a (nem költő) Zrínyi úton, majd balra 
haladjon, 
mert jobbra a Honvéd (azelőtt Vorosilov) 
utca zsákutca. 

Onnét már csak egy sóhajtásnyira a 
Hadiárva sor. 
Ott szögletesre nyesett örökzöld sövé-
nyek közt
diadalittas, nyalka dzsidások nyargalnak

a hajdani hadikórháztól balra kijelölt 
katonai sírkert 
dicsfénnyel övezett, műemléknek 
minősített, 
kovácsolt vaskapujáig.

Igény esetén egy másik napon végigvon-
szolom Önt 
a hétvezérek, aztán a kültelkek (ki tudja, 
ki által) 
elorozott városok nevét viselő negyedén, 

hacsak el nem akadok a püspöki áldás-
sal 
átadott, felvirágozott kaszárnyák és
garázssorok között.

MINDEN A SZÁNDÉK
„Minden a szándék.” /Márai Sándor/

először tűnik el a játék
azután eltűnik a szó
belül maga marad a szándék
hideg köpeny alatt izzó
tehetetlenségre ítélve

él vagy időzített bomba
csak megfejthetetlen miféle
információ nylonba
csomagolva hermetikusan
lezárt térben eltett befőtt
ül mint mag gyümölcs belsejében
minden játék és szó előtt
először a burok megreped
aztán lassú zöld robbanás
terjed nő az ég felé nevet
mint hogyha nem is volna más

PEREMVIDÉK
hűvös nyári esték 
peremvidékén
kialudt tűzhányók kürtőibe
csillagpor szitál

fényvisszavonás

erőt gyűjteni gyorsan
elfutni az elfáradás elől
elfáradtan és erősen gondolkodni
a langyos héjon ülve
izzó magma fölött

hűvösséget sugároz az atmoszférába
a megszilárdult tűz erről a partról
ahová híd nem ívelt át  
pernyék szálltak csupán

ICTHUS
fényhal az égen
cikázik rabol
észrevétlenül
evakuálja
kitartó földi
halászait

egyre több idő fogy
egyre több fény marad

ókori nyarak lenyomata a felhőkön 
könnyedség 
összeboruló lombok alatt
elfelejtett forrás
a szűkülő térben
átdöfött kupolák
az összeroskadásban
győztes vezérágak
lassú nyilak repülnek
a sűrű zöld gomolygó pára 
epicentruma felé
az ég kinyíló rétjéről
ezüstös holdvirágpor szitál
a kiszáradó idő medrébe

egyre több 
fényhal az égen
cikázik észrevétlen

ELLENSZER
„az igazság szabaddá tesz...”/Biblia/

nem placebo hát
vedd csak be így hat
tőle rosszul vagy
jól érzed magad

univerzális
nincs mellékhatás
méregtelenít

kijózanodás
következik be
eredményeként
felkínálja az
utolsó reményt

kíméletlenül
szuperaddiktív
szembe kerülve
hályogtalanít

politikusok
nem reklámozzák
fanatikusok
összezagyválják

báránybőrbe bújt
farkasok veszik
be a nyáj előtt
és jön a mantra
hánytatót szedve
kiöklendezik
mielőtt hatna

nevében osztják
az észt a bombát

erénycsőszök
az erényövet
csakis másokra
nevében adják

hamis próféták
hivatkoznak rá
szájukba veszik
közben lábukkal
porba tiporják
nem szenvedhetik

felbukkanása
minden zsarnokság
végső halála

elbújik hogyha
harcolnak érte
visszahúzódik
gyermekek tiszta
tekintetébe
régi barátok
kézfogásába

borba 
a vérbe

NAPKELETI BÖLCSEK 
KÖVE

„…csak egyetlen mű van, a megváltás.” /
Hamvas Béla/

ráébredünk végre hogy a követ
fakó derengésben szárnyas lovainkon 

régóta követett csillag mutatja meg
ezért délkörről délkörre ugratunk
együtt fáradunk a táguló világegyetem-
mel
álombéli álomba merülünk

aranyunk csillagok mélyén készül
legördül mint kő kéz érintése nélkül
nukleáris folyamatok során

évezredek óta vágyunk
megtestesült szóhoz jutni
vállunkat az ajándékok
súlyos terhe nyomja
lent szélben bólogató fák 
koronái örvénylenek
útjelzőink szupernóva-robbanások

törvényünk egy utunk adott
munkánk végeztével
a tagadás szelleme 
belefullad ebbe 
a lélegző viharba
korrodál a mammon
az öldöklés halott

tétovázásra nincs idő
csak hódolni hiszen
egyetlen művünk
találni megváltóra
helyettünk üzen
csillagképeken túli
örvény vonz minket
aranyrögök olvadnak el
bennünk tüzed pihen

JUBILEUM
ezen a képen ünneplőben
ülünk egymás mellett 
akik utaztak
és akik megérkeztek
elhelyezkedve
szemben a nappal
kéz a kézben
narancssárga fényben 
egyforma mosollyal

arcunkra belülről
vésnek derűt
egyszer volt hol nem volt
volt egyszer egy peron
egy megállónyira 
az örökkévalóságtól
azon vártam rád

Nyári gyermek
SzűtS Diana
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A Domonkos rend három évszázada

Székesfehérvár már nyolcszáz éve is otthont adott a Domonkos rendnek

Vakler lajoS

Székesfehérváron nemzetközi tudományos 
konferencián köszöntötték a Domonkos rend 
nyolcszázadik születésnapját. A rangos szakmai 
eseményen a kolduló rend hazai megtelepe-
déséről és Árpád-házi Szent Margit csodáiról, 
jótéteményeiről hallhattak előadásokat a 
résztvevők.

Kétnapos nemzetközi tudományos 
konferenciát rendeztek a városhá-
zán a Domonkos rend megalaku-
lásának nyolcszázadik évfordulója 
tiszteletére. Az első háromszáz 
év Magyarországon és Európá-
ban című találkozó megnyitóján 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy Székesfe-
hérvár történelmének valamennyi 
értéke fontos adaléka a mának is: 
„A rend, az egyház, a kereszténység 
jelenléte mind bizonyítja Székesfehér-
vár történelmi jelentőségét. Emlékez-
nünk kell erre a történelmi múltra! 
Biztos vagyok benne, hogy érdekes, a 
köznapi emberek számára is figyelemre 
méltó előadásokon ismerhetjük meg a 
közösségek történetét, hiszen ezeknek 
az összessége Székesfehérvár, amit mi 
szeretünk, és otthonunkként tiszte-
lünk.”
Kertész Balázs, a Széchenyi Könyv-
tár levéltárosa kutatásainak Székes-
fehérvárra vonatkozó eredményeit 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 11 

m2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a 

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max.  200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db 

parkolóhely

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

ismertette a konferencia résztvevő-
ivel: „A Domonkos rend feltehetőleg 
1221-ben jelent meg Magyarországon, 
a rend pápai elismerése után néhány 
évvel. Legkorábbi házaikat részben 
Esztergomban, részben Székesfehérvá-
ron alapították. Ezek pontos időpontját 
nem ismerjük, az első biztos, okleve-
lekkel bizonyítható adat 1231-ből szár-
mazik – ez egy végrendelet, melyben a 
végrendelkező, bizonyos Bors Komesz 
özvegye adományt tesz mind az eszter-
gomi, mind a székesfehérvári Domon-
kos rendház számára. Ezek tehát az 
esztergomi és a fehérvári rendházak 
első, biztos említései. A Domonkos 
rendiek egészen a török hódításig, 
1543-ig jelen voltak Fehérváron. A 
kolostoruk a források szerint nem a 
belvárosban, hanem valószínűleg a 
Budai-külvárosban volt, de a pontos 
helye nem ismert. Fontos megemlíteni, 
hogy Fehérváron nemcsak férfi kolos-
tor volt, hanem egy apácakolostor is. 
Építésének pontos idejét nem ismerjük, 
de feltételezhető, hogy legkésőbb az 
1260-as években már állt.”
A Domonkos rend magyarországi 
tartományi főnöke, Barna Máté 
atya beszédében a szerzetesrend 
megtelepedésének kulcsfontosságú 
pillanataival és a hitéletet alakító 
tevékenységük alapjaival ismertette 
meg a konferencia résztvevőit: „A 
Domonkos rend tevékenysége rend-

kívül sokrétű. Az alapító egy célt fo-
galmazott meg az őt követők számára, 
azt, hogy a hitet prédikálják és védjék, 
mindezt abban a közösségi létben, 
amit az alapító nekik szánt. Szerzetes-
rendünk nyolcszáz éve a bizonyítéka 
annak, hogy rendtársaink mindig ke-
resték azokat az utakat, amelyek akár a 
saját személyiségüknek, akár a kornak, 

akár az őt hallgató közönségnek a 
legjobban megfelelhettek. Így lehetett 
tagja a szerzetesrendnek a teológus 
Aquinói Szent Tamás, az imádkozó-
ként és engesztelőként számon tartott 
Árpád-házi Szent Margit, a festőmű-
vész Fra Angelico vagy az emberi jogok 
atyjaként számon tartott Bartolomé de 
las Casas és Francisco de Vitoria.”
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Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707

telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!

Társasházkezelés?
SZÉPHŐ Zrt.

ÖRVÉNYES és

TLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,

ENDEZETT HÁZ,

EGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,

LAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,

ZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,

ATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,

RAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,

ÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,

ÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,

MELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,

AVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,

GÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,

EKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,

RTÉKKÖZPONTÚSÁG,

ÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások pályázati el-
járás keretében történő bérbeadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rende-
let 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az 1129/2016. (XI.10.) 
számú határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások 
bérbeadására a város területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak 
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 
22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 
meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról 
Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve a 
70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkor-
mányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. december 5. (hétfő) 13:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetősé-
gét nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati 
felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 4. 4/3.
Erzsébet u. 8. 3/3.

Alapterület

55 m2

54 m2

Szobaszám

2+1
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
30.250,-
29.700,-

laSzló-takácS kriSztina

A szent család közbenjárásáért

A Krisztus Király Napokra készülve ismét megszépítették a Budai út, a Kisteleki utca és a Lehel 
utca kereszteződésében található keresztet és annak környékét. A hétvégén tartja hagyományos 
búcsúját a Krisztus Király templom és egyházközsége. Erre készülve tették rendbe szerdán a 
vezér utcák körzetében élő önkéntesek a kereszt környékét. A keresztet 1894-ben Fister János és 
Peresztegi Nagy Éva állíttatta gyermekük csodálatos gyógyulásának tiszteletére.                      L.T.K

A magyar szentek és boldogok emléknapjához 
kapcsolódik a hagyomány, hogy az egyházmegye 
főpásztora Szent István, Boldog Gizella és Szent 
Imre Székesfehérváron őrzött és tisztelt ereklyéi 
előtt a magyar szent család oltalmába ajánlja a 
magyar családokat.

Számos család érkezett a város és 
az egyházmegye területéről, de jelen 
voltak a katolikus iskolák képviselői 
is. A megyés püspök beszédében 
azt a reményt fogalmazta meg, ami a 
családi életből fakad, amit semmi-
lyen más életforma nem helyettesít-
het.
„Jó látni a boldog családokat, akik ebben 
a borongós őszi időben fényt visznek a 
világba, akik egymást elfogadva örömet 
találnak gyermekeikben, akik közösen 
erősítik egymást a nehézségekben, közö-
sen élik meg hitüket, valódi közösséget 
alkotnak. Ilyen családot látunk keresz-
tény történelmünk elején. Ilyen volt 
ezer évvel ezelőtt Szent István, Boldog 
Gizella és Szent Imre családja is.” – 
emlékeztetett Spányi Antal, majd az 
első magyar szent családot méltatva 
elmondta, ők egy olyan világban 
éltek, ahol a keresztény hit még alig 
gyökeresedett meg, mégis példát 
tudtak adni a nemzetnek arról, hogy 
mi a keresztény család: „Kitartásukat, 
erejüket Istentől kapták, mert képesek 
voltak az elvesztett gyermekek utáni 
gyász és a belső politikai lázongások 

Idén is lesz 
Újszövetség-maraton

Megszépült a kereszt környéke

A karácsonyi készülődés jegyében ismét 
Újszövetség-maratont rendez a Vörös-
marty Színház november 27-én hajnali 
négy órától. Advent első hétvégéjén 
több mint húsz órán át olvassák fel az 
Újszövetséget a nagyszínpadon. 

Az érdeklődők a színház 
honlapján keresztül vagy 
személyesen a színház előcsar-
nokában felállított regisztrá-
ciós pultnál jelentkezhetnek 
az eseményre november 14-től 
kezdve minden nap 15 és 19 
óra között.
„Bár szent szöveget olvasunk, ez 
önmagában nem szakrális ese-
mény, viszont a színház az egyik 
legősibb közvetítő műfaj, amit 
az emberek kulturális és erkölcsi 
értékek közvetítésére találtak fel. 
Az élet legősibb, legfontosabb 
tanítása pedig maga az evangé-
lium.” – fogalmazott Szikora 
János színházigazgató. Ennek 
a gondolatnak a jegyében szü-
letett meg a bibliafelolvasás 
koncepciója. „Ma már mond-
hatjuk azt, hogy ez az ország-
ban egyedülálló program igazi 
fehérvári program lett, amit a 
különböző felekezetekre támasz-
kodva hirdetünk meg.” – tette 
hozzá a Vörösmarty Színház 
igazgatója. 

idején is az ég felé fordulni.”
Az elmúlt évek hagyományát követ-
ve a szentmisében a székesfehér-
vári püspök a magyar szent család 
oltalmába ajánlott minden magyar 
családot. Imájában arra kérte a 
mennyei Atyát, segítse és erősítse a 
családokat, és adjon erőt a házas-
társi hűségre, az önátadásra, a csalá-
di élet örömeinek megélésére. Kérte, 
hogy a fiatalok lássák az igazi példát 

az önpusztító és boldogtalanságba 
taszító élet helyett, biztonságban nö-
vekedhessenek és a keresztény élet 
példáját tanulják meg szüleiktől.
„Szent István, Boldog Gizella és Szent 
Imre herceg, imádkozzatok a ma élő 
családokért, ahogy egykor mindennapi 
fohászotokkal vezettétek a magyar 
népet: találjanak oltalmat a koronázó 
palást alatt!” – hangzott Spányi Antal 
imádsága. 

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly



12 2016. november 17.FehérVár oKtatás

SipoS júlia

Segítség a végzős középiskolásoknak: Szabó Kálmán Tehetségprogram
November 30-ig még lehet jelentkezni!

Zsófiék sok szervezési feladatot látnak el, 
kapcsolatot tartanak a középiskolákkal, az 
ösztöndíjasokkal és a támogatókkal

Mór nem ösztöndíjas, de sokat tanult a 
program vezetése során

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot fiatal 
hallgatók alapították azzal a céllal, hogy 
olyan középiskolás diákokat segítsenek hozzá 
a továbbtanuláshoz, akik anyagi okokból 
elesnének annak lehetőségétől.

A program végzős középiskolások-
nak szól, akik kimagasló tanulmá-
nyi eredményekkel rendelkeznek, 
és Budapesten a Corvinus Egye-
temen vagy az ELTE alkalmazott 
közgazdaságtan alapszakán szeret-
nének továbbtanulni. A középisko-
lás diákok jelentkezését november 
30-ig várják. A tehetségprogram 
alapítói és működtetői a Corvinus 
Egyetem hallgatói, a Rajk László 
Szakkollégium tagjai, akik munká-
jukat önkéntes alapon végzik.
A jövendő diákokat verbuváló csa-
pat két koordinátora, Kapronczay 
Mór és Bajnay Zsófi nemrégen 
tértek vissza országjáró körútjuk-
ról. Mór pénzügy mesterszakon 
elsőéves, tehát ez a negyedik éve 
az egyetemen. Először őt kér-
deztem, milyen családi háttérrel 
érkezett az egyetemre: „Budapesti 
első generációs értelmiségi családban 
nőttem fel, édesanyám Zala megyéből 
származik parasztcsaládból, édesapám 
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pesti munkáscsalád leszármazottja, az 
ő generációjából már többen végeztek 
egyetemet. A Németh László Gimná-
ziumba jártam, ahol remek oktatást 
kaptam több szempontból is.  A Rajk 
László Szakkollégiumba való beke-
rülésemkor már az első napokban 
hallottam a programról. Jelenleg ke-
resem a pontos utam, a multik világa 
kevésbé vonz, inkább valamilyen más 
jellegű területen képzelem el a jövőm, 
talán kisebb, innovatív szolgáltató 
cégeknél.”

Bajnay Zsófinak két fiatalabb test-
vére van, a nagyobb másodéves a 
Corvinuson kereskedelem és mar-
keting alapszakon, a kisebbik pe-
dig most harmadikos az általános 
iskolában: „A 18. kerületben nőttem 
fel, első generációs budapestiként. A 
szüleim mindketten vidékiek, a család 
többi tagja is vidéken él. Apukám volt 
az első diplomás a családban, anyával 
mindketten nagyon sokat dolgoztak 
azért, hogy stabil környezetben nőhes-
sünk fel.”
Azt, hogy a program mit is jelent, 
Kapronczay Mór így foglalja össze: 
„A Szabó Kálmán Tehetségprogram 
a tehetséges, de anyagi gondokkal 
küzdő középiskolás fiatalok egyetemi 
tanulmányainak támogatása ösztön-
díjjal, mentorálással és tehetséggondo-
zással.”
Három pillérbe rendezhető a 
program. Az első egy támogatás, 
ami szabadon felhasználható 
pénzösszeg a támogatott számára. 
A második a mentorálás, ennek 
során az első évben az ösztöndí-
jas mentorként egy egyetemistát 
kap, aki a beilleszkedésben, az 
életritmus kialakításában, de 
természetesen a tanulásban, a 
szakmai tárgyakban is segíti. Az 
első év végén pedig egy utóköve-

tő mentort kap, egy már végzett 
szakkollégistát, aki a szakmai 
pályáján orientálja, segíti. A 
harmadik pillér a tehetséggondo-
zás, vagyis a nyelvórákon és az 
Expressz Akadémián, az egyetemi 
tantárgyi felkészítőkön való ingye-
nes részvétel lehetősége.

A Szabó Kálmán Tehetségprogramról 
bővebben a http://szabokalmanprog-
ram.hu/ weboldalon olvashatnak.
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Ha valamikor, most, karácsony közeledtével igazán érdemes 
tanulmányozni, milyen kedvezményeket kínálnak az ŐsFehérvár 
elfogadóhelyek azoknak a kiváltságosoknak, akik városkártyával 
rendelkeznek. Az önkormányzat révén a városlakók számára in-
gyenessé tett kártyával jelentős összeget takaríthatunk meg az ün-
nepek előtt mindig magasra szökő vásárlási lázban. Aki átlapozza 
mellékletünkben az elfogadóhelyek ajánlatait, ráadásul remek 
ötletekhez is juthat, mivel, és hogyan lephetné meg szeretteit.
Kedvcsinálónak meg is kérdeztük néhány régi partnerünket, akik 
kezdettől fogva részt vesznek az ŐsFehérvár programban, mit 
ajánlanának az ünnepekre. Íme, néhány jó ötlet, mutatóba.

Beck István látszerész mester, cégvezető, Beck Optika
– Székesfehérvári, móri és polgárdi üzleteinkben kiemelt ked-
vezményekkel várjuk városkártyával érkező vásárlóinkat. Az év 
utolsó napjáig 20% kedvezményt adunk minden optikai keret 
és napszemüveg árából. Talán nem fölösleges megemlítenem, 
hogy a napszemüveg már egyáltalán nem szezoncikk, tehát akár 
karácsonyra is szép, ráadásul hasznos ajándék lehet. December 
31-éig ingyenes, teljes körű látásvizsgálatban részesül mindenki, 
aki nálunk vásárolja meg szemüvegét. A vizsgálatot a lehető leg-
korszerűbb mérési módszerrel, az úgynevezett hullámfront tech-
nológiával végezzük el, amely a szem valós adatait adja meg. Az 
adatokat online továbbítjuk a gyártónak, aki így mindeddig elérhe-
tetlen optikai pontosságú lencsét tud szállítani nekünk. Tudtommal 
a megyében egyelőre csak nálunk áll rendelkezésre ez a világ-
újdonságnak számító szemvizsgáló berendezés. A multifokális 
szemüveget viselők számára is van egy párját ritkító akciónk: 
december 31-éig a lencsék árából 30-40% kedvezményt adunk!
A Távírda utcában, a Pearl ajándékboltban elsősorban a  atalok 
számára tartogatunk meglepetést. Többek között a Police és Ray 
Ban napszemüvegekhez kínálunk igényes, meg zethető kiegészí-
tőket, ékszereket, az év végéig 20%-os árengedménnyel.

F. Szegő Krisztina ügyvezető, Fehérvári Ajándékbolt
– A Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda azoknak kínál jó lehe-
tőséget, akik különleges, személyes ajándékra vadásznak. A 
kézműves tárgyak mindegyike magán hordozza a kézművesség 
törődését és mívességét, amitől egy ajándék igazán értékessé 
válik. A fa, papír, üveg és kerámia mellett legkedveltebbek az 
ezüst ékszerek és használati tárgyak, melyek többsége helyi 
készítők keze alól kerül ki. Szokás szerint karácsonyi díszekből 
is nagy választékkal készülünk. Kedvenceink az angyalok, akár 
karácsonyi dísznek, akár csomagkísérőnek, számtalan formában 
kínáljuk. Advent idején a legkeresettebb ajándékok közé tartoznak 
sportklubjaink ajándéktárgyai, arra számítunk, hogy ez idén is 
így lesz. A kosarasok arculatváltását az ajándéktárgyak is lekö-
vetik. Hamarosan elérhetők lesznek az újdonságok az üzletben, 
de a nosztalgia kedvéért a korábbi tárgyak is megvásárolhatók 
kedvezményes kiárusítás keretében. Néhány különleges meg-
lepetéssel is készülünk, amikor a szurkolók a vásárlás mellett 
kedvenceikkel is találkozhatnak, vagy értékes nyereménnyel 
gazdagodhatnak majd. Tavaly óta jegyirodaként is működik az 
üzlet, és a tapasztalat szerint egyre többen ajándékoznak élményt 
szeretteiknek, legyen az közösen együtt töltött idő egy színvona-
las színházi estén, vagy koncertjegy, már a jövő évre gondolva. 
Hogy biztosan telitalálat legyen az ajándék, ezért idén is kapható 

Elfogadóhelyeink aktuális vásárlási, szolgáltatási tippjei

ajándékutalványunk több címletben, így mindenki maga választ-
hatja ki a programot, amelyre vágyik. 

Krekó Sándor telephelyvezető, Gumi ex Plusz Gumiabroncs 
és Autószerviz
– Beköszöntött a hideg idő, így ideje minden autósnak abroncsot 
váltani, tartósan 7 Celsius fok alatti hőmérsékletnél ugyanis már 
balesetveszélyes a nyári gumi használata. A gumiabroncsokra 
mindenképpen nagyon oda kell  gyelni, hiszen csakis ez a része 
érintkezik az autónak a sokszor csúszós autóúttal. Amennyiben 
nem cseréljük le időben az abroncsokat, számolnunk kell azzal a 
ténnyel, hogy nem keletkezik megfelelő tapadás az útfelülettel, így 
az autó akár irányíthatatlanná is válhat. A téli abroncsok összeté-
tele alkalmazkodik az időjárási körülményekhez, így kellő tapadást 
biztosítanak a latyakos, csúszós utakon is. Az abroncscserén túl 
érdemes szezonális átvizsgálást is kérni a szervizben. Ilyenkor a 
szakemberek ellenőrzik a folyadékszinteket, olajszinteket, fékeket, 
az ablaktörlők állapotát, valamint a futóművet. Ezek mind elenged-
hetetlenek a biztonságos közlekedéshez. Az ŐsFehérvár kártya 
tulajdonosoknak 20% kedvezményt adunk a gumiabroncscsere 
szerelés árából, valamint 10% kedvezményt az autószerelési szol-
gáltatások árából – érdemes élni a kedvezménnyel szervizünkben! 

László Vali cégvezető, Colorama Képkeretező és Művészellá-
tó Műhely
– Immár 15 éve foglalkozunk képkeretezéssel. Az ünnepek előtt 
jócskán megnő a forgalmunk, mert sokan kedveskednek szeret-
teiknek karácsonykor bekeretezett fotóval, gyermekrajzzal, vagy 
akár kézimunkával, egyéb családi emlékkel. Kedvelt ajándék, és 
egyben a lakás ékessége lehet például egy elegáns keretbe fog-
lalt tükör is. Pár éve művészkellékekkel bővítettük üzletünk válasz-
tékát. A művészi hajlammal rendelkezők számára szép ajándék 
lehet a nálunk vásárolt festék, ecset és vászon. Aki pedig inkább 
a megajándékozottra szeretné hagyni a választást, akár ajándék-
utalványt is vásárolhat. Az 5 ezer forintot meghaladó értékben 
vásárlók fotókeretet kapnak ajándékba, amennyiben náluk van a 
városkártyájuk.

Selymes Péter cégvezető, Lecsóház
– Az önkormányzat jóvoltából minden nagykorú fehérvári szá-
mára ingyenes városkártya szerintem nagyban elősegíti a helyi 
vállalkozók és a városlakók egymásra találását. A mi esetünkben 
ez sokakkal szinte napi kapcsolatot jelent az ebédrendelések 
alkalmával. A  atalok az online, az idősebbek inkább a papírala-
pú megrendelést részesítik előnyben, de akár így, akár úgy, a 
többség nem feledkezik meg az 5%-os városkártya kedvezmény 
igénybevételéről. Sőt, a városkártya jótékony hatása még a cégek 
között is érvényesül, sokan így szereztek rólunk tudomást, és 
rendelték meg nálunk évzáró rendezvényeikre a catering szolgál-
tatást.
Törtük a fejünket, milyen extra karácsonyi kedvezménnyel rukkol-
hatnánk ki? Nehezíti a dolgot, hogy az egész éves nagy hajtás 
után az év utolsó két hetében szabadságra megyünk, de mégis 
sikerült kitalálnunk valamit. Az 50. héten, december 12-16 között 
ŐsFehérvár hetet tartunk: aki ebben az időszakban rendeli meg 
ebédjét január első hetére, dupla, tehát 5 helyett 10% kedvez-
ményt kap, amennyiben van ŐsFehérvár városkártyája.

Sokat spórolhat, aki rendszeresen használja városkártyáját!
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Legutóbbi jelentkezésünk óta kilenc elfogadóhely csatlako-
zott az Ősfehérvár városkártya programhoz, így már velük is 
érdemes számolni.

* A hidegburkolási segédanyagok, élvédők és szerszámok 
gazdag tárháza a Burkolók boltja, a Móri út 48-ban! Pro-
 knak, és műkedvelőknek egyformán ajánlott! Városkártya 
felmutatásával 10% kedvezmény jár a vásárlónak.

 

* A Daniella Villamossági Szaküzlet több mint húsz éve 
működő, sikeres családi vállalkozás országos hálózattal, 
most már Fehérváron is, a Tobak utca 11-15-ben. Széles 
választék, szakszerű kiszolgálás, legyen szó akár egy egy-
szerű hosszabbítóról, karácsonyi világításról vagy mondjuk 
a kissé komolyabb kábeltartó rendszerekről, diódákról, 
hőkioldóról. Nem mellesleg, városkártyával minden termék 
árából 5% kedvezményt kapunk!

* Iskolakezdés, tanulási problémák, vagy komplex fejlesztés? 
A fogas kérdésekre a Freddy Képességfejlesztő Ház a jó 
válasz. Egyedi szolgáltatást nyújtó elfogadóhelyünk a Tol-
nai utca 26-ban tanácsadással, felméréssel, egyéni fejlesz-
téssel segít abban, hogy gyermekének, és persze önnek 
is könnyebb, örömtelibb legyen a mindennapi tanulás. A 
képességfelmérés 50% kedvezménnyel vehető igénybe.

* A Gardon Bisztró elegáns hely a város szívében, ahol 
házias, de mégis különleges ételkínálattal, hét közben 
pedig menüvel is várják a kedves és éhes vendégeket a 
színház közelében. Házias sült csirke, vagy inkább egy 
extra szilágysági vargányakrém leves? Mindkettő nagysze-
rű választás, ráadásul városkártyával 10%-kal kevesebbet 
kell  zetni.

* Hátfájós? Ha igen, akkor irány a Matrackuckó! A hát- és 
derékfájást okozó gerincpanaszok jelentős része ugyanis a 
rosszul megválasztott fekvőhely következménye. Az alvás 
univerzális szükséglet: minél több pihenést engedélyezünk 
magunknak, annál egészségesebbek, kiegyensúlyozottab-
bak vagyunk. Ebben segít mindenkinek új partnerünk, a 
Budai út – Kadocsa út sarkán lévő Matrackuckó, ahol ki is 
próbálhatják a matracokat. A jobb komfortérzet érdekében 
10% kedvezmény jár a vásárlás végösszegéből.

* A PcPro Alba számítástechnikai üzletben új és használt 
számítógépek valamint monitorok kaphatók, természete-
sen garanciával. Ha csupán egy egérre van szükség, akkor 
is őket kell keresni a Budai út 16-ban, de ha álmai erőmű-
vét kell előállítani, az sem probléma! Speciális szolgálta-
tásuk a VHS kazetták digitalizálása. A munkadíjból 10% 
engedményt kapunk, az egyéb kedvezményeken felül.

* A Tapétavilág újonnan nyílt üzlet Székesfehérváron, a Móri 
út 48. szám alatt. Sokfajta stílusú, extra minőségű tapéták-
kal, divatos falmatricákkal, poszterekkel várja vásárlóit. A 

Újonnan csatlakozott elfogadóhelyek

SZERETNÉ
REGISZTRÁLTATNI 
CÉGÉT, ÜZLETÉT? 

HÍVJA 
MUNKATÁRSAINKAT! 

Hegedűs Ágota: 
06-20/457-3772 

Tóth Gabriella: 
06-70/394-2436

vásárlás végösszegéből 10% kedvezményt adnak, ha van 
városkártyánk. Szlogenjük szerint minden megtalálható 
náluk, ami a lakást otthonná varázsolja.

* Az Új Csóri úti Horgászcentrumban (8. szám) állatelede-
lek, takarmányok, professzionális horgász cikkek bőséges 
kínálata várja a vásárlót. Egyaránt ajánljuk gazdálkodók-
nak, hobbi kertészeknek, állattartóknak és pecásoknak. A 
minden évszaknak megfelelő áruválaszték mellé városkár-
tyával 5% kedvezmény dukál.

* A West Hair Design fodrászat újhullámos hajszalon a 
Prohászka templommal szemben. Balayage, ombre techni-
kák, hajregeneráló olaplex kezelés, tartós hajkiegyenesítés 
– többet nem is igen kívánhatnánk egy modern, kellemes 
fodrászatban! 

 A második vegyszeres kezelésnél az anyagköltség díjmentes.

Székesfehérvár szobrai
Nemrégiben jelent meg az Önkor-
mányzat támogatásával Magony Imre 
Székesfehérvár szobrai című könyvé-
nek legújabb, bővített kiadása.

A kötet megjelenésének legfőbb in-
doka, hogy a legutóbbi, 2004-es ki-
adás óta Székesfehérvár köztéri alko-
tásai mintegy 40%-kal gyarapodtak. 
A könyv a teljesség igényével mutatja 
be a fehérvári utcák és terek képző- 

és iparművészeti alkotásait.A több száz színes fotót és az 
egyes alkotások helyét GPS koordinátákkal is meghatározó 
könyv az aktuális városkép pontosabb megismerését szol-
gálja, könnyen befogadható, kifejezetten érdekes ismerteté-
sekkel. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik a ko-
ronázó város páratlan történelmi és kulturális öröksége iránt.
A kiadónál (Lénia 2 Kft., Pozsonyi út 23.) most 20% ked-
vezménnyel, 2980 Ft helyett 2380 forintért vásárolható 
meg.
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Ablak és szőnyegtisztítás...............................................................
Server 21 Bt.
Székesfehérvár, Szömörce utca 12.
Telefon: 30/993-9522
Kedvezmény: 20% a szolgáltatások árából.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% a szolgáltatá-
sok árából.
..................................................................
Ágy-matrac..................................................................
Matrackuckó
Székesfehérvár, Budai út 81/b
Telefon: 20/406-9015
Kedvezmény: A matracok árából 10% 
kedvezmény. 
..................................................................
Ajándék, kézművesbolt..................................................................
A’la Carte Kézművesbolt
Székesfehérvár, Táncsics u. 5.
Telefon: 06-30/574-6662
Kedvezmény: minden termékre 5%. (kész-
pénzes  zetés esetén)
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden termékre 
20% kedvezmény. (készpénzes  zetés 
esetén)
.................................................................
Fehérvári Ajándékbolt
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/537-603
Kedvezmény: 10% kedvezmény a székes-
fehérvári emléktárgyak árából. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 30% kedvezmény a 
Bajnokok Városa kollekció termékeiből.
.................................................................
Papírgaléria
Székesfehérvár, Országzászló tér 1.
Telefon: 20/967-5237
Kedvezmény: 5000 Ft feletti vásárlásnál 
meglepetésajándékkal kedveskedünk!
.......................................................... .......
Pearl Ajándék
Székesfehérvár, Távirda u. 12.
Telefon: 22/415-016
Kedvezmény: minden termék árából 5% 
kedvezmény.
.......................................................... .......
Ajándéktárgyak beszerzése..................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: 10% kedvezmény a megren-
delt termékek árából.
.......................................................... .......
Ajtó, ablak..................................................................
Fehérvári Ajtó Kft.
Székesfehérvár, Hadiárva u. 2.
Telefon: 22/507 415
Kedvezmény: A termékek árából 5% ked-
vezmény. A kedvezmény más akcióval nem 
összevonható. 
.................................................................
Akkumulátor.......................................................... .......
Akku-Fa Kft.
Székesfehérvár, Budai út 254.
Telefon: 22/306-426
Kedvezmény: Ingyenes akkumulátor vizsgá-
lat és csere esetén ingyenes beszerelés. 
..................................................................
Lásd még: Csavar-akku
..................................................................
Akvárium..................................................................
H2O Akváriumház
Agárd, Tópart utca 1. (a hajóállomásnál)
Telefon: 30/271-3292
Kedvezmény: 10% kedvezmény a belépő-
jegyek árából  
..................................................................
Állandó kiállítások

Az 50%-os kedvezmény csak fe-
hérvári 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. 
..................................................................
Arculattervezés..................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: Céges kis- és nagyarculat 
tervezés, webdesign. ŐsFehérvár tagoknak 
10% kedvezmény a tervezési díjból. 
.................................................................
Ásványvíz..................................................................
Alba Mineral Kft.
Székesfehérvár, Kereszttöltés út 2.
Telefon: 22/506-774
Kedvezmény: 5 karton Aqua Mathias 
természetes ásványvíz vásárlása esetén 
1 karton ajándék a Kereszttöltés utcai 
mintaboltunkban.
..................................................................
Autóápolás..................................................................
Sika-Mika Kézi Autómosó és 
Gumiszerviz
Székesfehérvár, Zrínyi u. 1.
Telefon: 22/310-938
Kedvezmény: Hétfőtől csütörtökig és va-
sárnap 10% kedvezmény az autómosás 
árából! A kedvezmény péntek, szombati 
napokon nem vehető igénybe.
..................................................................
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. 
..................................................................
Nemes Ferenc autószerelő
Székesfehérvár, Sereg utca 7-9. 
Telefon: 20/420-9139
Kedvezmény: 10% kedvezmény a mun-
kadíjból.
..................................................................
Autó- és motorszerviz..................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
Kedvezmény: Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! A 
náluk vásárolt gumikat bruttó 750 Ft/db 
áron felszerelik.
..................................................................
Autósbolt..................................................................
Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon:  22/500-242
Kedvezmény: autóalkatrészre 10%, akku-
mulátorra 5%.
..................................................................
Autószerviz, alkatrész..................................................................
Marcojan Kft. Autósbolt
Székesfehérvár, Király sor 2.
Telefon:  22/500-242
Kedvezmény: autóalkatrészre 10%, akku-
mulátorra 5%.
..................................................................
Autóüveg fóliázás..................................................................
Solardesign Bt.
Székesfehérvár, Berényi út 13.
Telefon: 06-70/312-1000
Kedvezmény: 5% a szolgáltatás árából, 
10% a komplett autóüveg fóliázás árából.
.................................................................
Barkácsbolt, barkácsgépek..................................................................
Golenyák Fa-Barkács Áruház
Székesfehérvár, Seregélyesi út 70/a
Telefon: 06-20/977-6494
Kedvezmény: kulcsmásolás 10%, fa- és 
lécáru 5%.
..................................................................
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.
..................................................................
Bio- és ökobolt..................................................................
Tavaszpont bio- és ökotermék 
szaküzlet
Székesfehérvár, Ady Endre u. 5.
Telefon: 22/379-447
Kedvezmény: 10% a Tavaszpontos teákra.
Kölesliszt 345 Ft/500g, Parajdi Só 310 Ft/kg, 
Lágy zabpehely 269 Ft/500g, Szőlőmagliszt 
475 Ft/250g, Bio búzafű italpor 955 Ft/100g 
..................................................................
Bisztró..................................................................
Gardon Bisztró
Székesfehérvár, Fő u. 8.
Telefon: 30/465-1486
Kedvezmény: Bármely leves és főétel 
együttes rendelése esetén 10% kedvez-
mény. 
..................................................................
Tinta Bisztró
Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 5.
Telefon: 20/989-7897
Kedvezmény: 1800 forint feletti fogyasz-
tás esetén ajándékként bármilyen üdítő 
a kínálatból.
..................................................................

Bőrgyógyász..................................................................
Dr. Bőr, Svajda Bernadett
Székesfehérvár, Mátyás Király Krt. 11.
Telefon: 70/597-8111
Kedvezmény: Szépészeti gépi kezelésekből 
10.000 Ft felett -10%. 
..................................................................
Burkolatok.................................................................. 
Burkolók boltja
Székesfehérvár, Móri út 48.
Telefon: 22/316-416
Kedvezmény: A vásárlás végösszegéből 
10% kedvezmény.  
..................................................................
Bútor.................................................................. 
Diána Bútorház
Székesfehérvár, Széchenyi u. 81.
Telefon: 22/316-239
Kedvezmény: Változó kedvezmények. 
..................................................................
Cipő.................................................................. 
Maros Cipő
Székesfehérvár, Borszéki u. 3.
Telefon: 06-20/520-4673
Kedvezmény: 15 ezer forint feletti vásár-
lásnál -10%. 
................................................................
Sepa Cipő
a Cipőmárkák Háza
Székesfehérvár, Ady E. u. 4.
Telefon: 06-20/449-5491
Kedvezmény: 7% minden cipőre. 
................................................................
Sepa Cipő Palota
Székesfehérvár, Palotai út 4.
Telefon: 06-20/409-7192
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.
................................................................
Csavarbolt................................................................
Csavar és Gazdabolt
Székesfehérvár, Balatoni út 77.
Telefon: 22/336-564
www.somogyitrade.hu
Kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................
Csempe................................................................
B53 Fürdőszobaszalon
Székesfehérvár, Berényi út 53.
Telefon: 70/770-5301
Kedvezmény: Kedvezményes házhozszállítás
................................................................
TERRAKOTTA 
Fürdőszoba Centrum
Székesfehérvár, Budai út 169.
Telefon: 22/314-002
Kedvezmény: Csaptelepek árából 5% 
kedvezmény, valamint Székesfehérvár te-
rületén 300.000 Ft feletti vásárlás esetén 
díjtalan házhozszállítás. 
................................................................
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Csempebolt................................................................
Csempebolt
Alba Kerámia 57 Kft.
Székesfehérvár, Mártírok útja 60.
Telefon: 22/314-118
Kedvezmény: Minden burkoló és segéd-
anyagra 5% kedvezmény készpénzes 
vásárlás esetén. 
................................................................
Csokoládézó................................................................
Cadeau Csokoládézó
Székesfehérvár, Mátyás Király Krt. 23.
Telefon: 30/597-6345
Kedvezmény: A 2500 Ft feletti vásárlás 
esetén ajándék csokoládé választható az 
üzlet által meghatározott kínálatból. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Ősfehérvár Napi ked-
vezmény: 5000 Ft feletti vásárlás esetén 
egy csésze forró csokoládé az ajándék. 
.................................................................
Desszert.................................................................
Desszert Mester
Székesfehérvár, Várkapu u. 6.
Telefon: 06-20/326-8357
Kedvezmény: vásárlásonként 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: 5000 Ft feletti vá-
sárlás esetén 10% kedvezmény. 
................................................................
Díszállatkereskedés................................................................
Amazonas Díszállatkereskedés
• Székesfehérvár, Berényi út 9.
 Telefon: 06-20/976-3117
Kedvezmény: 5% (akciós termékre nem 
vonatkozik).
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: élő állatra 10% ked-
vezmény.
................................................................
Divatáru................................................................
Duett Ruházati Bolt (Korona)
Székesfehérvár, Szent János köz 2.
Telefon: 22/503-823
Kedvezmény: minden árucikkből 5%. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10%.
................................................................
MARC Cipő-Outlet
Székesfehérvár, Kossuth u. 11.
Telefon: 06-30/940-7301
Kedvezmény: 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 
szabadidő ruha -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.
................................................................
Életmód tanácsadás................................................................
Life Room Életmód és szépség 
centrum
Székesfehérvár, Távirda u. 12.
Telefon: 70/409 0542
Kedvezmény: Ingyenes állapotfelmérés, 
és a szépségcentrum szolgáltatásainak 
áraiból 10% kedvezmény.
................................................................
Építkezés, felújítás................................................................
Építő és Karbantartó KFT.
Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.
Telefon: 20/923-1458
Kedvezmény: Ingyenes felmérés és 
ajánlatadás. 5% kedvezmény a munkadíj 
árából.
................................................................

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% kedvez-
mény. 
..................................................................
Esküvőszervezés................................................................... 
HIEMER Rendezvényközpont
Telefon: Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Telefon: 22/511-322
Kedvezmény: Terembérleti díjból 10% 
kedvezmény. Esküvői egyéb szolgáltatá-
sokból 10% kedvezmény. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: A Hiemer-Font-Caraffa-
ház újjászületése 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).
................................................................
Gardon Bisztró
Székesfehérvár, Fő u. 8.
Telefon: 30/465-1486
Kedvezmény: Bármely leves és főétel 
együttes rendelése esetén 10% kedvez-
mény. 
..................................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
Kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Károlyi Kastély Fehérvárcsurgó
Fehérvárcsurgó, Pető  u. 2.
Telefon: 30/791-1927
Kedvezmény: Éttermi fogyasztás esetén 
5% kedvezmény a számla végösszegéből.
................................................................
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................................................................
LULU Fehérnemű
Székesfehérvár, Rákóczi u. 4.
Telefon: 22/792-786
Kedvezmény: A számla végösszegéből 
5% kedvezmény, amely más kedvez-
ménnyel nem összevonható.
................................................................

Fehérnemű bolt................................................................
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!
..............................................................
Ginger Fit
Székesfehérvár, Major u. 23.
Telefon: 30/996 2949
Kedvezmény: Bérlet vásárlása esetén + 1 
alkalom edzés, és egy alkalom  nn szauna 
használat ajándék.
................................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
Kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................
Fodrászat................................................................
Stair Hair Szépségszalon
Székesfehérvár, Fiskális u. 140.
Telefon: 30/995-8545
Kedvezmény: A szalon szolgáltatásainak 
árából 10% kedvezmény.
................................................................
West Hair Design fodrászat
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 55.
Telefon: 20/456-6641
Kedvezmény: A 2. vegyszeres kezelés 
(festés, olaplex, tartós hajegyenesítés 
stb.) esetén az anyag ingyenes! Olaplex 
kezelés: hajszerkezet regeneráló kúra.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Minden szolgálta-
tásra 30% kedvezmény. 
................................................................
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.
...............................................................

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

Függöny, lakástextil...................................................................
Fehér Holló Lakástextil
Székesfehérvár, Palotai út 21/a.
Telefon: 20/289-9818
Kedvezmény: A boltban vásárolt függö-
nyök varrásának árából 50% kedvez-
mény. 
................................................................
L’ara-tex Függöny és 
Lakástextil
Székesfehérvár, Balatoni út 21.
Tel.: 22/726-011, 20/314-8780
Kedvezmény: Az üzletben vásárolt füg-
gönyök esetén a varrás árából 15% 
kedvezmény.
................................................................

Fürdő................................................................
Árpád Fürdő
Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Telefon: 22/814-400
Kedvezmény: 10% kedvezmény a felnőtt 
egész napos belépőből. 
................................................................

Fürdőruha................................................................
LULU Fehérnemű
Székesfehérvár, Rákóczi u. 4.
Telefon: 22/792-786
Kedvezmény: A számla végösszegéből 
5% kedvezmény, amely más kedvez-
ménnyel nem összevonható.
................................................................

Fürdőszoba................................................................
B53 Fürdőszobaszalon
Székesfehérvár, Berényi út 53.
Telefon: 70/770-5301
Kedvezmény: Kedvezményes házhozszállítás
................................................................
TERRAKOTTA 
Fürdőszoba Centrum
Székesfehérvár, Budai út 169.
Telefon: 22/314-002
Kedvezmény: Csaptelepek árából 5% 
kedvezmény, valamint Székesfehérvár te-
rületén 300.000 Ft feletti vásárlás esetén 
díjtalan házhozszállítás. 
................................................................

Fürdőszoba szaküzlet................................................................
Czinger Fürdőszoba Szalon
Székesfehérvár, Huszár u. 2/6.
Telefon: 22/503-405
Kedvezmény: -5% minden csempe és 
padlólap árából 100.000 Ft feletti vásár-
lás esetén. -5% minden csaptelep árából 
10.000 Ft feletti vásárlás esetén.
................................................................

Gazdabolt
................................................................
Fister Gazdabolt
Székesfehérvár, Móri út 58.
Telefon: 22/316-814
Kedvezmény: 5% kedvezmény a végösz-
szeg árából (kivétel: táp, takarmány, 
rozsdamentes acéltartály). Más kedvez-
ménnyel nem összevonható.
................................................................
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ŐsFehérvár kedvezmények a megjelenéstől SZEPTEMBER 30-ig
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu
ŐsFehérvár kedvezmények
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

Gumikereskedelem
és gumiszerviz
................................................................
Gumi ex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
Kedvezmény: 20% kedvezmény a gumiab-
roncs csere szerelési szolgáltatás árából, 
és 10% kedvezmény az autószerelési 
szolgáltatások árából.
................................................................
Sika-Mika Kézi Autómosó és 
Gumiszerviz
Székesfehérvár, Zrínyi u. 1.
Telefon: 22/310-938
Kedvezmény: minden szolgáltatásból 10%,
kivéve pénteken és szombaton.
................................................................
Gumiszerelés................................................................
Lánczos Szerviz Kft.
Székesfehérvár, Új Csóri út 47. (8-as út)
Telefon: 22/786-872, 20/981-1849
Kedvezmény: Gumiszerelés, centírozás  
árából 10 % kedvezmény.
................................................................
Gyógyászati segédeszköz................................................................
Glória ortopéd cipők és gyógyá-
szati segédeszközök
Székesfehérvár, Madách út 10/B
Telefon: 22/506-681
Kedvezmény: termékekre, szolgáltatások-
ra 10%. (Kivéve a vényköteles és akciós 
termékek)
................................................................
Gyógyszertár................................................................
Victoria Gyógyszertár/
állandó ügyeletes
Székesfehérvár, József Attila u. 2.
Telefon: 22/502-700
Kedvezmény: 5% az egyéb termékekre.
................................................................
Gyümölcs
................................................................
Barackvirág Farm
Székesfehérvár - Csala, Farm
Telefon: 06-30/336-4791
Kedvezmény: szezonban 5%.
...............................................................
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: 70/393-8133
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. 
................................................................
Horgászcikk................................................................
Új Csóri úti Horgászcentrum 
Állateledel és Gazdabolt
Székesfehérvár, Új Csóri út 8.
Telefon: 22/792-581
Kedvezmény: Vásárláskor a számla vég-
összegéből 5% kedvezmény. 
................................................................
Hotel................................................................
Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
Kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10%. (csak hétvégén)
................................................................

Károlyi Kastély Fehérvárcsurgó
Fehérvárcsurgó, Pető  u. 2.
Telefon: 30/791-1927
Kedvezmény: Éttermi fogyasztás esetén 
5% kedvezmény a számla végösszegéből.
................................................................

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, szol-
gáltatásokra 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 szolgáltatá-
sok árából.
................................................................

Képkeretezés................................................................
COLORAMA Képkeretező 
és Művészellátó Műhely
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 12.
Telefon: 22/343-846
Kedvezmény: 5000 Ft feletti vásárlás 
esetén 10x15-ös, és 13x8-as képkeretek-
ből választhatnak egy darabot a készlet 
erejéig november, december hónapban!
................................................................

Képtárak, galériák................................................................

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

Kerékpár szaküzlet................................................................
Alba Kerékvár Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
Telefon: 22/802-803
Kedvezmény: kerékpárok árából 5%, alkat-
részekből 10%.
................................................................
Bringa Bt. Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Sütő utca 42.
Telefon: 22/327-634
Kedvezmény: kerékpárokra 5%, alkatré-
szekre, kiegészítőkre 10% készpénzes 
vásárlás esetén. (Más akciókkal össze 
nem vonható!)
................................................................
VELOX Elektromoskerékpár 
Szaküzlet és Szerviz
Székesfehérvár, Gugásvölgyi utca 19.
Telefon: 22/806-206
Kedvezmény: 10% kedvezmény a 
kerékpárok és alkatrészek árából! 30% 
kedvezmény pedig a kerékpár javítás 
összegéből. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Szezonális akciók!
................................................................

Vitál Club Kerékpáráruház
Székesfehérvár, Király sor 60.
Telefon: 22/500-977
Kedvezmény: Kerékpárra 5%, alkatrészre, ki-
egészítőre, szervizre 10% kedvezmény teljes 
áras termékekre készpénzes vásárláskor.
................................................................

Korcsolya................................................................
Közönségkorcsolya,
ifj. Ocskay Gábor Műjégpálya
Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Telefon: 22/312-035
A kizárólag fehérvári lakosok számára elér-
hető kedvezményről később hoznak döntést.
................................................................

Könyvesbolt................................................................
Líra Könyv Zrt. – Vajda János 
Könyvesbolt
Székesfehérvár, Fő u. 2.
Telefon: 22/310-601
Kedvezmény: minden árucikkre 7%.
................................................................
Könyvelés, adótanácsadás, 
bérszámfejtés.................................................................
Év-A-Dó 98 Kft.
Székesfehérvár, Királysor 29.
Telefon: 22/503-998
Kedvezmény: Szerződéskötés utáni má-
sodik hónap díját elengedjük!
................................................................

Könyvtár...............................................................
A 80%-os kedvezmény csak fehérvári 
lakosok számára, lakcím- és városkár-
tyával 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.
................................................................

Kulcsmásolás................................................................
Akku-Fa Kft.
Székesfehérvár, Budai út 254.
Telefon: 22/306-426
Kedvezmény: Ingyenes akkumulátor vizsgá-
lat és csere esetén ingyenes beszerelés. 
..................................................................

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 ................................................................
Beni Léggömb Bt.
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.
................................................................
Lovarda................................................................
Hétkúti Wellness Hotel és 
Lovaspark
Mór, Dózsa Gy. u. 111.
Telefon: 22/563-080
Kedvezmény: szállásból 5%, wellness 
belépőből 10% (csak hétvégén).
................................................................

Média................................................................
Fehérvár Médiacentrum
Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.
Telefon: 22/502-663
A kizárólag fehérvári lakosok számára 
elérhető kedvezményről később hoznak 
döntést.
................................................................
Lénia 2 Reklám- és
Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840, 501-594
Kedvezmény: ŐsFehérvár tagoknak térítés-
mentesen készítjük el a nálunk megrendelt 
hirdetések kreatívját. 
................................................................

Mezőgazdasági szaküzlet................................................................
Agro Üzletház (Korona)
Székesfehérvár, Mátyás Király krt. 11.
Telefon: 22/505-942
Kedvezmény: minden árucikkre 5%.
Más kedvezménnyel össze nem vonható!
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -10% (kivéve Stihl).
...............................................................
Csavar és Gazdabolt
Székesfehérvár, Balatoni út 77.
Telefon: 22/336-564
Kedvezmény: minden termékre 5%.
................................................................
Új Csóri úti Horgászcentrum 
Állateledel és Gazdabolt
Székesfehérvár, Új Csóri út 8.
Telefon: 22/792-581
Kedvezmény: Vásárláskor a számla vég-
összegéből 5% kedvezmény. 
................................................................
Motorkereskedés 
(Kawasaki)................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
Kedvezmény: Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! A 
náluk vásárolt gumikat bruttó 750 Ft/db 
áron felszerelik.

ÚJ
ÚJ
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Oktatás .................................................................
Albatréning
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: ŐsFehérvár Elfogadóhe-
lyeknek 10% kedvezmény a tréningek 
árából.
................................................................
Freddy Képességfejlesztő Ház
Székesfehérvár, Tolnai u. 26.
Telefon: 20/484-0203
Kedvezmény: A képesség felmérés árából 
50% kedvezmény. 
................................................................

Optika
................................................................
András Optika
Székesfehérvár, Kossuth u. 15.
Telefon: 22/348-022
Kedvezmény: új szemüvegre 10%,
kontaktlencsére 5% kp.  zetés esetén.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: minden újonnan 
elkészített szemüveg árából -40% kész-
pénz  zetés esetén.
................................................................
Beck Optika
Mór, Deák Ferenc u. 26.
Telefon: 22/405-337
Kedvezmény: 10% az optikai szemüvegke-
retekre. (A kedvezmény egyéb akciókkal 
nem összevonható!)
................................................................
Beck Optika
Polgárdi, Batthyány u. 115.
Telefon: 22/426-478
Kedvezmény: 10% az optikai szemüvegke-
retekre. (A kedvezmény egyéb akciókkal 
nem összevonható!)
................................................................
Beck Optika
Székesfehérvár, Távirda u. 18.
Telefon: 22/501-084
Kedvezmény: 10% az optikai szemüvegke-
retekre. (A kedvezmény egyéb akciókkal 
nem összevonható!)
................................................................
Zalka Optika
Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Telefon: 22/506-457
Kedvezmény: 10% kedvezmény a kártya-
tulajdonosoknak.   
................................................................

Ortopéd szakrendelés
................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
Kedvezmény: minden pilates bérlet vásárló 
meglepetés ajándékot kap a kártya felmu-
tatásával.
................................................................

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: 5000 Ft feletti vásárlásnál 
meglepetésajándékkal kedveskedünk!
................................................................
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 pilates bérlet vásárló 
meglepetés ajándékot kap a kártya felmu-
tatásával.
................................................................

Redőny, árnyékolástechnika .................................................................

Alba-Lamella Kft.
Székesfehérvár, Parajdi út 5.
Telefon: 70/420-1933 
Kedvezmény: Redőnyökre és szúnyoghá-
lókra 5%.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Redőnyökre és szú-
nyoghálókra 10%.
.................................................................

Rehabilitáció .................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
Kedvezmény: minden pilates bérlet vásárló 
meglepetés ajándékot kap a kártya felmu-
tatásával.
.................................................................

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

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

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

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

Söröző................................................................
Sajó Kocsma
Székesfehérvár, Sajó u. 27.
Telefon: 30/381-8459
Kedvezmény: Az italok és üdítők árából 10%, 
5000 Ft feletti fogyasztás esetén 15%.
................................................................

Spinning................................................................
Alba Tekergő
Székesfehérvár, Balatoni út 2.
Telefon: 70/624-7070
Kedvezmény: A havi korlátlan bérlet árá-
ból 8% kedvezmény. 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: Aznapi egy alkalom 
ingyenes!
................................................................

Sport és szabadidő................................................................
Ginger Fit
Székesfehérvár, Major u. 23.
Telefon: 30/996-2949
Kedvezmény: Bérlet vásárlása esetén + 1 
alkalom edzés, és egy alkalom  nn szauna 
használat ajándék.
................................................................

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 mérkőzésekre 
szóló jegyek és bérletek. Más akcióval 
össze nem vonható.
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: -20%, kivéve a mér-
kőzésekre szóló 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, vala-
mint 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 a teljes áras termékekre 
készpénzes vásárláskor.
...............................................................

Strand...............................................................
Club Aliga Eispro Beach
Balatonvilágos, Aligai út 1.
Telefon: 88/573-230
Kedvezmény: Szezonban 15% kedvezmény 
a strandbelépők áraiból a 10 hektáros ős-
parkos strandon a Balaton kapujában.
................................................................

ŐSFEHÉRVÁR NAP: DECEMBER 16. • JANUÁR 20.

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

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% kedvezmény a kártya felmutatóinak. 
webáruház: www.munkavedelmi.hu
................................................................

Múzeumok
.........................................................
Az 50%-os kedvezmény csak fehérvári 
lakosok számára, lakcím- és városkár-
tyával 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................................................................
Gumi ex Kft.
Székesfehérvár, Sóstói út 10.
Telefon: 22/321-321
Kedvezmény: 20% kedvezmény a gu-
miabroncs csere szerelési szolgáltatás 
árából, és 10% kedvezmény az autósze-
relési szolgáltatások árából.
................................................................

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

Művészellátó................................................................ 
COLORAMA Képkeretező 
és Művészellátó Műhely
Székesfehérvár, Prohászka O. u. 12.
Telefon: 22/343-846
Kedvezmény: 5000 Ft feletti vásárlás 
esetén 10x15-ös, és 13x8-as képkeretek-
ből választhatnak egy darabot a készlet 
erejéig, november, december hónapban!
...................................................................

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

ÚJ
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Csitáry G. Emil Uszoda és 
Strand
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
Telefon: 22/327-665
5% kedvezmény az uszoda és strandjegyek 
árából. 
A kedvezmény csak fehérvári lako-
sok számára, lakcím és városkártyá-
val vehető igénybe.................................................................

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

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

Számítástechnika................................................................
PcPro Alba Kft.
Székesfehérvár, Budai út 16.
Telefon: 30/2371-901
Kedvezmény: Munkadíj, 10% kedvezmény. 
Laptop takarítás, újrapasztázás 4000 Ft 
helyett 3600 Ft. Windows újratelepítés 
6000 Ft. Vírusirtás 5000 Ft helyett 4500 Ft. 
................................................................

Szemvizsgálat, 
kontaktlencse................................................................
Zalka Optika
Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Telefon:  22/506-457
Kedvezmény: 10% kedvezmény a kártya-
tulajdonosoknak. 
................................................................

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

Szépségszalon................................................................
Life Room Életmód és szépség 
centrum
Székesfehérvár, Távirda u. 12.
Telefon: 70/409 0542
Kedvezmény: Ingyenes állapotfelmérés, 
és a szépségcentrum szolgáltatásainak 
áraiból 10% kedvezmény.
................................................................
Stair Hair Szépségszalon
Székesfehérvár, Fiskális u. 140.
Telefon: 30/995-8545
Kedvezmény: A szalon szolgáltatásainak 
árából 10% kedvezmény.
................................................................

Szolárium................................................................
Napfény Íze Szolárium
Székesfehérvár, Kégl György u. 7.
Telefon: 22/324 994
Kedvezmény: 5% a szolikrémek és a 
szolizás árából. 
................................................................

Szőnyeg................................................................
Alba-Papír-Higiénia Kft.
Székesfehérvár, Zámoly u. 8.
Telefon: 22/330-166
Kedvezmény: A szőnyegtisztítás árából 5% 
kedvezmény.
................................................................

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

Tapéta................................................................
Tapétavilág
Székesfehérvár, Móri út 48.
Telefon: 22/271-794
Kedvezmény: A vásárlás végösszegéből 
10% kedvezmény.  
................................................................

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

Teázó................................................................
MissTee Teabolt és Teázó
Székesfehérvár, Ady Endre utca 32, 1. em.
Telefon: 06-20/552-7370
Kedvezmény: A natúr fekete teák árából 
10% kedvezmény.
...............................................................

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

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

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

Torna................................................................
Mobilitás Egészség Klub MOBEK
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. emelet, 
A-Pont üzletház
Telefon: 30/479-1991
Kedvezmény: minden pilates bérlet vásárló 
meglepetés ajándékot kap a kártya felmu-
tatásával.
................................................................

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

Tréning................................................................
Albatréning
Lénia 2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/340-840
Kedvezmény: ŐsFehérvár elfogadóhelyek-
nek 10% kedvezmény a tréningek árából.
................................................................
Freddy Képességfejlesztő Ház
Székesfehérvár, Tolnai u. 26.
Telefon: 20/484-0203
Kedvezmény: A képesség felmérés árából 
50% kedvezmény. 
..................................................................

Uszoda................................................................

A kedvezmény csak fehérvári lako-
sok számára, lakcím és városkártyá-
val vehető igénybe.

Csitáry G. Emil Uszoda és 
Strand
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
Telefon: 22/327-665
5% kedvezmény az uszoda és strandjegyek 
árából.  
................................................................

Utazási iroda
................................................................
ABC Travel Last Minute
Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 22/507-824
Kedvezmény: 15% az utasbiztosításból az 
irodánál rendelt üdülésekhez, utazásokhoz. 
Telefon: 70/319-4405
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: meglepetés aján-
dék!
................................................................
Csillagösvény Utazási Iroda
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.
Telefon: 22/726-123
Kedvezmény: 5% kedvezmény minden 
út árából. A kedvezmény érvényesítése 
kizárólag a jelentkezéskor lehetséges.
................................................................
Fehérvár Travel
8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.
Telefon: 22/321-871
Kedvezmény: 4% kedvezmény bármely 
utazásunk részvételi díjából a kártya 
jelentkezéskor való felmutatása esetén 
(más kedvezménnyel nem vonható 
össze). 
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: a félpanzió árából 
10% engedmény.
................................................................
Sol Tours Utazási Iroda
Székesfehérvár, Kossuth u. 14.
Telefon: 22/501-382
Kedvezmény: 15% kedvezmény az utas-
biztosítások árából, az irodában rendelt 
utazásokhoz.
................................................................

Új autó értékesítés
................................................................
Ivanics Csoport
Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
Telefon: 22/600-100
Kedvezmény: Műszaki vizsgáztatás 
esetén egy ajándék külső mosás is jár! A 
náluk vásárolt gumikat bruttó 750 Ft/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
...............................................................

Világítástechnika, 
Villamosság................................................................
Daniella Kft.
Székesfehérvár, Tobak u. 11-15.
Telefon: 22/500-482
Kedvezmény: Bármely termék listaárából 
5% kedvezmény.
...............................................................

Virág................................................................
Freya Virágszalon
Székesfehérvár, Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592
Kedvezmény: 10% minden termékre. 
Egyedi szolgáltatásunk: virágküldés! 
................................................................
Oázis Virágüzlet
Székesfehérvár, Palotai út 133.
Telefon: 22/398-570
Kedvezmény: vágott virágokra 10% ked-
vezmény.      
* ŐSFEHÉRVÁR NAP: vágott virágokra 
15% kedvezmény. 
................................................................

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

Zárbetét-programozás................................................................
Golenyák Fa-, Barkács Áruház
Székesfehérvár, Seregélyesi út 70/a
Telefon: 22/337 696
Kedvezmény: Autókulcs másolása 5%, 
lakáskulcs, bútorzárkulcs és lakatkulcs 
másolása 10% kedvezménnyel!
................................................................
Akku-Fa Kft.
Székesfehérvár, Budai út 254.
Telefon: 22/306-426
Kedvezmény: Ingyenes akkumulátor vizsgá-
lat és csere esetén ingyenes beszerelés. 
..................................................................

Zárak................................................................
Akku-Fa Kft.
Székesfehérvár, Budai út 254.
Telefon: 22/306-426
Kedvezmény: Ingyenes akkumulátor vizsgá-
lat és csere esetén ingyenes beszerelés. 
..................................................................

Zárszerviz............................................................,,....
Zárdoktor Zárszerviz
Telefon: 70/600-7715
Kedvezmény: 10% kedvezmény minden 
szolgáltatásra.
...............................................................

ŐsFehérvár kedvezmények
Egyéb akciók: www.osfehervar.hu

Továbbra is érvényes a 
városkártya!
Az ŐsFehérvár városkártya érvényessége 
december 31-én lejár, azonban a kártyával 
rendelkezők továbbra is használhatják, 
amíg az új városkártya megérkezik.
A városi önkormányzat a jövő év elején új városkártya kibocsátását 
tervezi, amely továbbra is ingyenes marad az állandó székesfe-
hérvári lakcímmel rendelkező, nagykorú városlakók számára. Az új 
városkártya megjelenéséről, valamint a kártyához jutás módjáról a 
városi média felületein fogjuk tájékoztatni Székesfehérvár lakóit.

ee
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Érvényes: 2016. december 31.

A fehérváriakért!

VÁROSKÁRTYA

Székesfehérvár – Tele élettel!
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Kedvezmények: www.osfehervar.hu
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November 17-től lehet jelentkezni a Fenyő 
Mellé Cukiság sütiversenyre, melynek kere-
tében keressük 2016 legfinomabb és legszebb 
édes karácsonyi süteményét. 

A megmérettetésre bármilyen édes 
finomságot lehet hozni: kelt tésztát, 
tortát, szeletet, kockát, kekszet 
vagy éppenséggel egy könnyű po-
hárkrémet, a lényeg, hogy elkápráz-
tassa a szakértő zsűrit. Az összes 
jelentkező kap egy apró ajándékot!
A nyertes anyuka, nagymama, 
lelkes kis kukta vagy bátor férficuk-
rász az Ivanics Kft. Székesfehérvár 
jóvoltából egy húszezer forintos ház-
tartási gép valamint egy húszezer 
forintos Desszert Mester ajándék-
csomagot is hazavihet. Az utób-
biban lesz a mostani trendeknek 
megfelelő forgatható tortadíszítő- és 
tálalóállvány, marcipán modellező-
szett, habcsövek, színes marcipá-
nok, karácsonyi szórócukrok, sőt 
még színező gyöngyporok is.
Nyers Veronika, a Desszert Mester 
üzlet dekorációs tanácsadója 
elmondta: a karácsonyi sütit a 
készülődés öröme és az együttlét, 
a közös sütögetés teszi igazán 
különlegessé!
A karácsonyi ízeket a jól bevált 
fűszerek – fahéj, gyömbér, szegfű-

Fenyő Mellé Cukiság: már lehet jelentkezni!

Fontos tudnivalók! 

 A süteményt legalább nyolc főre 
kell készíteni!
 A karácsonyi finomságokat szakér-
tő zsűri véleményezi.
 A zsűri az ízen és az állagon kívül 
az értékelésnél a külalakot és a 
tálalást is figyelembe veszi.

Bővebb információ: facebook.com/
fehervarmagazin

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

FMC – Fenyő Mellé Cukiság 2016
Nagymamák, anyukák és sütni szerető kiskukták!

Keressük 2016 legfinomabb édes, karácsonyi süteményét!
Az első három helyezett több tízezer forint értékű ajándékkal lesz gazdagabb. 

A legjobb receptek bekerülnek a Fehérvár magazin Nagy karácsonyi sütimellék-
letébe, a Fehérvár TV-be, a Vörösmarty Rádióba és az fmc.hu oldalra.

Jelentkezés:
• névvel
• telefonszámmal
• e-mail-címmel (ha van)
• a sütemény nevével és részletes receptjével

a recept@fmc.hu e-mail-címen vagy levélben a 8000 Székesfehérvár, 
Szent Vendel utca 17/A. címen „Karácsonyi süti” jeligével.

Zsűrizés: december 10-én, szombaton 13 órakor a belvárosban.

Tavaly a sütiket a zsűri után a közönség is tesztelte

szeg – adják, emellett a dekoráció 
segít ünnepi köntösbe bújtatni a 
mézeskalácsot, aprósüteményt 
vagy akár tortát. Egyre többen 
szeretnék, ha már a süti is ajándék 
számba menne, különleges, egyedi 
alkotás készülne a konyhában, 
amihez nagy segítséget nyújtanak 
a hagyományos és a különlegesebb 

tésztakiszúrók, sütipecsétek, színes 
marcipánok, karácsonyi dekorációs 
cukrok és a különféle habcsövek.
„Nemcsak a profikra gondolunk! A 
kezdő sütögetőket üzletünkben recept- 
ajánlattal várjuk. Érdemes például a 
hagyományos linzer- vagy mézeska-
lácstésztába marcipánt gyúrni, és úgy 
kisütni. Biztos lesz a siker!” – biz-

tatja a leendő versenyzőket Nyers 
Veronika.
A második és harmadik helyezett 
uszodabérlettel és jutalomcsomag-
gal lesz gazdagabb. A többieknek 
sem kell szomorkodniuk, hiszen 
a részvételért jelképes ajándé-
kot kapnak. A legjobb receptek 
bekerülnek a Fehérvár magazin 
Nagy karácsonyi sütimellékletébe, 
a Fehérvár TV-be, a Vörösmarty 
Rádióba és az fmc.hu oldalra!
Jelentkezni november 17-től lehet 
névvel, telefonszámmal, a süte-
mény nevével és receptjével a 
recept@fmc.hu e-mail-címen vagy 
levélben a 8000 Székesfehérvár, 
Szent Vendel utca 17/A. címen 
„Karácsonyi süti” jeligével. A 
zsűrizés december 10-én, szomba-
ton 13 órakor kezdődik a belvá-
rosban.
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A Grundfos Magyarország Kft. kétmillió forinttal támogatta az Arany Szike a Gyerme-
kekért Alapítványon keresztül a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház 
Gyermeksebészet Részlegét. Az adományból az osztály orvostechnikai és ápolási 
eszközeit fejlesztik, és a beteg gyermekek ellátásának színvonala is emelkedhet.

látrányi viktória

Egészséges manusok és bajuszparti

A férfiak egészségéről szól a november Szé-
kesfehérváron is

November a legszőrösebb hónap, ezt már néhány 
hete megállapítottuk, hiszen Magyarország is 
már nyolcadik éve csatlakozik a világméretű 
figyelemfelhívó kampányhoz, a Movemberhez. 
Székesfehérváron is több program hívja fel a 
figyelmet a férfiak egészségére, a megelőzésre, 
a szűrések fontosságára. Szombaton szűrőnapot 
szerveztek az erősebbik nem képviselői számára, 
hamarosan pedig bajuszpartira várják az érdek-
lődőket.
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Halmai Tamás egyike volt azon fehérvári férfi-
aknak, akik fontosnak tartották, hogy részt 
vegyenek a szűrőnapon: „Most lettem nyug-
díjas egy hete, ilyenkor az ember már jobban 
vigyáz az egészségére. Nem mindig csak a 
munka kerül előtérbe, jut idő az egészségére 
is. Ezért is jelentkeztem a vizsgálatra. Először 
csak azt gondoltam, hogy az urológus lesz 
itt, de aztán a helyszínen derült ki, hogy más 
szűrésre is van lehetőség, aminek örültem.”

3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon 

jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )

AKCIÓ!
3Dimenziós ESG vizsgálat mellé ingyenesen ultrahangos 
érvizsgálatot biztosítunk, melynek eredeti ára 6.000Ft.
Jelentkezzen be vizsgálatunkra november 25-ig, 

a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 14.000 Ft.

E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről, 
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:

• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek, 
gerincoszlop

• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok 
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)

• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető 
tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok 

hátteréről, amelyek még nem érik el a kimutatható betegség határát. 
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!MINDIG ÚJDONSÁGOKKAL A FEHÉRVÁRIAK SZOLGÁLATÁBAN

AZ 5 ÉVES LIFE EGÉSZSÉGCENTRUM
• Minimális várakozási idő, elérhető árak! 

• Egyedülállóan széleskörű és színvonalas egészségügyi szolgáltatások! 
• Korszerűen felszerelt szakrendelők, kiválóan képzett szakorvosok! 

• Lézeres visszérműtét a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjében!

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az OBI mögött) 
Bejelentkezés és információ: 22/340-048, 20/561-6501

www.lifecentrum.hu

• Andrológia magánrendelés – a városban csak nálunk!
• Fájdalommentes - altatásos fogászati ellátás!
• Ultrahang vizsgálatok széles spektrumban!

ÚJ!

A hét minden munkanapján – az 5 éves LIFE Egészségcentrumban!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015.okt.1.-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Belevaló Akció!
Ez fekszik neked!
Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása esetén 
mindkettő árából

25 % kedvezményt adunk!
Az akció 2016. november 2-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

Székesfehérvár önkormányzata és 
a Movember Fehérvár szervezői 
között régóta jó az együttműködés. 
A város idén is férfi szűrőnapot 
szervezett a férfiak egészségtudatos-
ságát erősítő akcióhoz csatlakozva. 
Hamar elfogytak a helyek a szombati 
szűrőnapra, hiszen a határidő lejárta 
előtt jelentkeztek százötvenen. A 
Család- és Nővédelmi Központban az 
urológiai vizsgálatok mellett ingye-

5+1 intő jel, ami a prosztataproblémákra figyelmeztet

  gyakori vizelés, különösen éjjel
  nehezen induló vizelés
  a vizelet-visszatartás nehézsége

   gyenge illetve meg-megszakadó vizeletsugár
   fájdalmas, égető érzés vizelés közben
   vér megjelenése a vizeletben vagy az ondóban
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nes vércukorszint-, koleszterin- és 
vérnyomásmérést végeztek a szakor-
vosok és a Humán Szolgáltató Intézet 
munkatársai. 
„A szűrővizsgálat nem fájdalmas, bár 
okozhat kellemetlen pillanatokat – de 
életet menthet. Az időben felfedezett 
rákok egy része gyógyítható, a prosztat-
arák pedig ezek közé tartozik. Nem kell 
megvárni, amíg abba a stádiumba kerül, 
amikor már csak kezelgetjük. Szeretnénk 
meggyógyítani, ezért kell időben felfedez-
ni! Körülbelül kettő év az a gyakoriság, 

A Movember Fehérvár szervezői immár negyedszer hirdetik meg a bajuszkam-
pányt és a hozzá kapcsolódó rendezvényt a városban. November 18-án, pénte-
ken este hat órától várják az érdeklődőket a Vörösmarty Színház kávézójába. 
Itt rengeteg érdekességgel készülnek. Két blokkban tartják meg a programo-
kat. Először dr. Hermann János beszél a prevenció és a szűrések fontosságá-
ról, majd Haraszti Zsigmond néprajzkutató tart előadást a bajuszról. Ehhez 
kötődően egy kiállítás is megtekinthető lesz a teátrum aulájában. Aztán fellép 
a Strikers Zenekar, Déri Barna hangterapeuta, pszichológus, zenész valamint 
Kiss G. László és barátai.

amivel ennek elébe lehet menni, így 
kérjük a megjelenést a szűréseken!” – 
összegezte Hermann János urológus 
főorvos. 
A korai felismerés fontosságát a 
statisztikák is alátámasztják. Míg Nyu-
gat-Európában és az Egyesült Államok-
ban a frissen felfedezett prosztatarákos 
esetek nyolcvan százaléka műthető, 
és a betegség nem terjedt a prosztata 
határain túl, addig Magyarországon 
ez az arány fordított, és sokan már 
áttétekkel kerülnek orvoshoz.
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kurucz tünDe

Vigyázat, fekete!

A PPD-allergia nem feltétlenül jelentkezik azonnal

Viszkető érzés, kiütések és bepirosodott bőr 
– ma már egy-egy ruhadarab vásárlásánál 
nemcsak a kelme összetételére kell figyelni, 
hanem festékanyagára is. Hiába készül tisztán 
pamutból a szövet, ha egy bizonyos fajta fekete 
festékkel színezik, allergiás reakciót válthat ki 
a bőrből.

Szoboszlai Istvánné laboratóriumi 
analitikus kiemelte, hogy a fémek 
után a leggyakoribb környezeti 
allergén a parafenilén-diamin (PPD) 
nevű festékanyag, aminek csaknem 
száz éve ismert az allergizáló hatása 
– ekcémát és bőrgyulladást okoz: 
„A textíliák, például fehérneműk, 
bőrök, gumianyagok – többek között a 
sportruhák – sötét színre való festésé-
nél alkalmazzák a parafenilén-diamint. 
Ezen kívül megtalálható egyes fekete 
harisnyákban is, ami leggyakrabban 
a térdhajlatban okoz ekcémás elválto-
zást.”
A fekete és sötét színű ruhák 
mellett a PPD egyes kozmetikai 
festékekben is megtalálható. Előfor-
dulhat többek között hajfestékek-
ben (akár szőke árnyalatokban is), 
szempillafestékben, szempillaspi-
rálban, fekete szemceruzában, de 
még a fekete szemhéjtusban is. 
A hennát, ami eredendően egy 
növényi eredetű festék, a sötétebb 
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Amit a PPD-ről tudni kell

A hajfestékek több mint  kétharmadá-
ban megtalálható.
Egy brit kutatásból kiderült, hogy  
az elmúlt években jelentősen, több 
mint hét százalékkal nőtt a PPD-re 
érzékenyek száma a felnőtt lakosság 
körében.
Fontos, hogy a PPD nem feltétlenül 
rögtön okoz problémát, sok esetben 
hosszú ideig, akár évekig nem jelent-
keznek tünetek.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

Szakrendeléseink:
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

VÉRVÉTEL
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H-C
S:8-9,

P:7-9

• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Nefrológia
• Gasztroenterológia

További információért  hívja munkatársainkat!

Legyen a karácsonyi ajándék

egy egészségügyi vizsgálat!

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ

BSc. analitikus
e-mail: terez.szoboszlaine@gmail.com

www.allergia-szoboszlaine.hu

Rendelés helye:
Regia Dermatológia 2005 Kft.

8000 Székesfehérvár
Fiskális u. 65.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden, 

ami több annál  
ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!

• ÉTELALLERGIA
• POLLENALLERGIA 

• ÉTELINTOLERANCIA
• LAKTÓZ VIZSGÁLAT /GENETIKAI TESZT/

• LISZTÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT /GENETIKAI 
TESZT/

• KÖRNYEZETI ALLERGÉNEK VIZSGÁLATA 
• HELICOBACTER PYLORI /HP/ kilégzési teszt

• FOGÁSZATI FÉMALLERGÉNEK

árnyalatok eléréséhez gyakran ezzel 
az anyaggal dúsítják.
Ezt a vegyi anyagot az Európai 
Unióban már betiltották, de még 
mindig vannak olyan cégek, melyek 
– más elnevezéssel – gazdasági 
megfontolásból beleteszik a termé-
keikbe.

A PPD hatására az érintkezés he-
lyén száraz, viszkető, ekcematoid 
változás jön létre. Például hajfestés 
esetén a hajas fejbőr, szempillafes-
téskor vagy szemfestéskor a szem-
héjak gyulladása a jellemző.
„Ha az elváltozást észrevettük, úgy-
nevezett kontaktallergia-vizsgálatot 

kell végeztetnünk a megfelelő labora-
tóriumban azt tisztázandó, hogy mi 
is okozza a bőrtüneteket. Az orvosi 
vizsgálatról sem szabad megfeledkezni, 
mert a megfelelő gyógyszert minden 
esetben orvos írja fel! A kettő egymás 
nélkül nem működik.”
Az analitikus kiemelte, a PPD-ér-
zékenység egy kontaktallergiás 
elváltozás, ezért ha a kontaktust 
megszüntetjük – nem érintkezik 
a bőrünk fekete színű ruhával, 
bőr-, textil- illetve nyomdaipari 
festékkel – akkor az elválto-
zás megszűnik. Azonban nem 
szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy szervezetünk emlékezik 
erre az anyagra a későbbiekben 
is, és bármikor, ha kontaktusba 
kerülünk a PPD-vel, kiújulhatnak 
a tüneteink!



Valami új azoknak, akik még mindent
akarnak, de hallásuk már nem a régi…
Egy kiváló kezdeményezés ért ismét ide hozzánk Székesfehérvárra, a Hallókészülék Nyílt Napok.

A legújabb (Smart Phone kompatibilis eszkö-
zök) hallókészülék technológia terén Közép-
Európa legnagyobb tapasztalattal és tudás-
bázissal bíró szakembergárdája – Csetneki 
Csillával, a terület elismert szaktekintélyével 
az élén, – azt az eszközt hozza el nekünk, 
mely forradalmat indított el azok körében, 
akik „mindent akarnak” a hallásuk terén. 
Azoknak, akik aktívak, dolgoznak, tárgyalnak, 
zenét hallgatnak, társaságba járnak, esetleg 
sportolnak, netán zúg a fülük és mindezek 
mellett szükségük van a diszkrét készülék 
megjelenésre. Ez a forradalmi hallást segí-
tő eszköz bizonyos szituációkban (pl. zajos

beszédkörnyezetben) ma már jobb hal-
lást tesz lehetővé viselőjének, mint amit 
éphallóként hallanak az emberek. Ezért ren-
dezvényünket főleg a dolgozó korosztály ré-
szére és olyan aktív idősek számára ajánljuk, 
akik a mindennapokra keresnek egy nem 
mindennapi MEGOLDÁS-t hallásukhoz.
Ügyvédeknek, üzletembereknek, orvosok-
nak, tanároknak, és mindenki másnak, 
akiknek életében, vagy kedvtelése során 
fontos az, hogy jól értsék a környezetüket, 
ettől függhet egyéni sikerük, boldogulásuk 
és szakmai előrejutásuk, – nekik feltétlenül 
érdemes élni a lehetőséggel.

A november 23-24-én megrendezésre kerülő 
Nyílt Napokon mindenkit vár Csetneki Csilla 
és az őt segítő szakmai csapat, ahol ingyene-
sen kipróbálhatják, megtapasztalhatják ezt az 
élményt. A próba során lehetőség lesz nem-
csak felpróbálni, de TV-t nézni, telefonálni is 
az eszköz segítségével. Csilláék bemutatják 
majd azokat a videokat is, amelyek során a 
készülékeket vizes környezetbe helyezve tesz-
telték, illetve a készülék külső behatásoknak is 
ellenálló kialakítását tették próbára.
A nagy érdeklődésre való tekintettel minden-
képpen jelentkezzen be a 06 (30) 617-5179-es 
telefonszámon!
képpen jelentkezzen be a 06 (30) 617-5179-es 
telefonszámon!

HALLÓKÉSZÜLÉK
NYÍLT NAPOK
az Orvosok Házában az Otonet szaküzletben!
Közép-Európa legjobb Beltone First szakemberei nálunk csak

november 23-24-én!

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

Biztosítsa részvételi 
helyét még ma!

Biztosítsa részvételi 

Beltone First
– az élmény

garantált!

Most ingyenesen kipróbálhatja azt a hallás-
élményt, amelyben sem hallókészülékesként, 
sem hallássérültként nem volt még része.
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Csak még egyszer előre!
„Megmutatni az őrületben az összetartást”

A film rendezője, forgatókönyvírója és operatőre, Burján Zsigmond már a filmbemutatóra készül

A film a bajtársiasságról, az összetartásól szól

láSzló-takácS kriSztina

Székesfehérvár életében még nem volt olyan, 
hogy városi és állami támogatással a város tör-
ténetének egy részét bemutató nagyjátékfilm 
készüljön. Burján Zsigmond, a Fehérvár Tele-
vízió operatőre nem kis fába vágta a fejszéjét, 
amikor nekilátott, hogy a Székesfehérvári 17-
es Gyalogezred történetét filmre vigye. Megírta 
a forgatókönyvet, kiválasztotta a szereplőket, 
majd rendezőként és operatőrként leforgatta a 
filmet. Persze nem volt egyedül.

Ez a film nagy lépést jelent a város-
nak, komoly munkát azoknak, akik 
részt vettek a megalkotásában, és 
nem utolsó sorban neked, aki ugyan 
Székesfehérvár történelméről három 
dokumentumfilmet már letettél az 
asztalra, nagyjátékfilmet azonban most 
először készítettél.
Ha előre tudom, hogy ez a vállalko-
zás mekkora munkával jár, akkor 
lehet, hogy nem kezdtem volna 
bele. Szerencsére nem láttam előre 
– mondom ezt most már a vége felé 
közeledve. Az egész azzal indult, 
hogy meg kellett írni egy forgató-
könyvet.
Mi alapján dolgoztál?
Több szálon fut a cselekmény, a 
keretét Sipos Gyula ezredes, a 
17-es gyalogezred vezetőjének idős 
kori visszaemlékezése adja. 1915 
májusától 1918 november végéig 
követjük nyomon a gyalogezred 
történetét. Három katona sorsán 
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A Csak még egyszer előre! című film 
fő támogatója Székesfehévár Megyei 
Jogő Város Önkormányzata és az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlék-
bizottság. Emellett Székesfehér-
vár-környéki vállalatok, vállalkozók 
is hozzájárultak a film létrejöttéhez, 
köztük a Harman, a Videoton Holding 
Zrt. és a HTM Zrt. 

keresztül nyerhetünk bepillantást 
abba, hogy milyen körülmények 
között harcoltak nagyapáink, 
dédapáink a Doberdó-fennsíkon, 
az isonzói csatákban. Korabeli visz-
szaemlékezések, történelmi tények 
segítettek.
Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésedre 
álló dokumentumok alapján neked 
kellett megírnod Sipos Gyula ezredes 
visszaemlékezéseit is?
Sipos Gyula eredeti visszaem-
lékezései elvesztek, ezért a már 
feltárt történelmi tények segítsé-
gével tulajdonképpen újra kellett 
rendszereznem, dramatizálnom 
a vele megtörtént eseményeket. 
A többi szereplő, ha úgy tetszik, 

fiktív, annyiban azonban nagyon 
is valóságosak, hogy valóságos 
emberi sorsok ihlették az ő szemé-
lyüket. Ezenkívül az itthon mara-
dottak sorsáról sem feledkeztünk 
el, hiszen a film egyik főszereplője 
egy fiatalasszony, akinek nem jön 

vissza a férje a háborúból. Renge-
teg ilyen történet van, nincs olyan 
család Magyarországon, akinek ne 
lenne meg a saját háborús történe-
te. Ezekből a történetekből táplál-
kozik a Csak még egyszer előre! 
című film is.
Te miből táplálkoztál? Gyerekkorodban 
neked is mesélt a nagyapád?
Fehérváron a Zichy ligetben van 
az az oroszlános emlékmű, amit a 
tizenhetesek állítottak. Ide több-
ször elvitt a nagyapám, és mindig 
büszkén mondta, hogy ő velük 
együtt harcolt. Igaz, ő a Budapesti 
Egyes Számú Honvéd Gyalogezred-
nek volt a katonája, de egy helyen 
harcoltak a tizenhetesekkel a 

Huszadik Gyalogos Hadosztályban 
a Monte San Gabriele védelmében. 
Abban a pokoli küzdelemben olyan 
szoros bajtársi viszony alakult ki a 
katonák között, hogy a nagyapám 
évtizedek múlva is fejet hajtott az 
oroszlános emlékműnél. Ennek az 
ezrednek nagyon komoly respektje 
volt, köszönhető ez Sipos Gyula 
ezredesnek is, aki nagyon erősen 
összekovácsolta őket. Amikor 1918 
november 2-án megkötik a fegy-
verszüneti egyezményt, az olaszok 
még kilencvenezer hadifoglyot 
ejtenek a monarchia katonái közül, 
mert mindenki azt mondja, hogy 
kész, vége, eldobálják a fegyve-
reiket. A tizenhetesek azokkal a 
fegyverekkel, amelyekkel elmentek, 
haza is jöttek. 
Magad is kinn jártál a fronton, 
többször is. Lélekben mindenképpen, 
hiszen te írtad a forgatókönyvet. Meny-
nyire éltél benne ebben a világban?
Voltam kinn a helyszíneken, azzal 
kezdtem a munkát, hogy kimentem 
a Nagy Háború Kutatásáért Köz-
hasznú Alapítvány kutatócsoport-
jával. Aztán nagyon sokáig minden 
gondolatomat ez a film, ezek a 
történetek kötötték le. Olyan 
visszaemlékezéseket, történeteket 
olvastam, melyekből két-három 
oldalnál többet egyszerre nem tud-
tam elolvasni, annyira megrázóak 
voltak. 
Mi a célod ezzel a filmmel? A megrázó 
dolgokat visszaadni vagy valami 
egészen más?
Szeretnék tisztelettel emlékezni 
a nagyszüleim generációjára, és 
megmutatni azt az emberi össze-
tartást és kitartást, amit a háborús 
helyzet hozott ki a magyar kato-
nákból abban az őrületben. Maga 
Sipos Gyula írja, hogy minden a 
bizalomra épült: ha nem bíztak vol-
na egymásban, nem tudtak volna 
talpon maradni. Ez a bizalom ma 
már szinte ismeretlen fogalom. 

Mennyire nyomja rá a filmnek a té-
mája a pecsétet arra a közösségre, akik 
ebben dolgoznak?
Sikerült összekovácsolódnunk. A 
színészek is tökéletesen azono-
sultak a szereppel amellett, hogy 
gyakorlati katonai kiképzést is 
kaptak. Nekem az volt a feladatom, 
hogy elhitessem velük, megéri ezt 
a filmet megcsinálni, és rábírjam 
őket a szerep megélésére.
Nehéz feladat volt?
Egyáltalán nem! Matus Gyuri (idős 
Sipos Gyula) és Tűzkő Sanyi (fiatal 
Sipos Gyula) is nagyon átalakult. 
Tűzkőn azt vettem észre, hogy már 
arcban is nagyon kezd hasonlítani 
az ezredesre. Nem volt egyszerű a 
több embert megmozgató jelenetek 
koordinálása, ebben sokat köszön-
hetek Jásdi Balázsnak, aki a hagyo-
mányőrző csapatot összefogta. 
Hogyan gondolsz a pénteki bemuta-
tóra?
Eddig három dokumentumfil-
met készítettem Székesfehérvár 
történelméről, de egyiket sem volt 
olyan nehéz útjára indítani, mint 
ezt a háborús játékfilmet. Nem az 
elkészítésről beszélek, mert annak 
oroszlánrészén már túl vagyunk, 
hanem inkább az elengedésen. Sze-
rettem rajta dolgozni, gyakorlatilag 
együtt lélegeztem a produkcióval 
több mint egy évig, és most útjára 
kell ereszteni.
Mi lesz azután?
Vannak terveim, szeretnék még 
filmet készíteni.
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Horoszkóp
november 17. – november 23.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Meglehet, hogy állást fog változtatni, legalábbis 
ha lehetősége van egy jobb helyre kerülni, akkor 
nem érdemes gondolkodni rajta, mit válaszol-
jon. De valami mozgás mindenképpen várható a 
karrierjében. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nehezen fog indulni a hét, semmiben sem leli majd 
örömét, általános kedvetlenség uralkodik el a han-
gulatán. Ám pont emiatt kellene most fejest ugrani 
teendőibe, és meglátja, fog ott találni elég kihívást, 
ami visszahozza az életkedvét. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Semmi és senki sem tántoríthatja el a céljaitól. Még 
az univerzum is támogatja ebben, és semmi nehéz-
séget, kellemetlenséget nem kíván Ön elé gördíteni. 
Így zöld utat kap egy hét erejéig. Használja ki, és 
zárja le a függőben lévő ügyeit! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Romantikával és meghittséggel lesz teli a párkap-
csolata. Nagy hévvel szövögetik közös terveiket, 
talán már a családalapítás is terítékre került. A 
tervezgetéseknek mindenképpen kedvez ez az 
időszak.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Semmi sem jön össze, mindenütt falakba ütközik, és a kom-
munikáció sem lesz az igazi. De nehogy azt higgye, hogy 
az egész világ azért fogott össze Ön ellen, hogy kiszúrjon 
Önnel. Egyszerűen az a célja, hogy rávegye, új megoldásokat 
kellene találnia a mindennapi teendői elvégzésére.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Általános bizonytalanság lesz úrrá Önön és szokat-
lan módon ez mégiscsak tettekre fogja sarkallni. 
Hallgasson az ösztöneire, és ne aggódjon, mert ahol 
kell, ott az esze úgyis közbe fog szólni és le fogja 
lassítani! 

Táncház és kórustalálkozó
Programok november 18-tól 27-ig

szaBó Petra

November 18.
Gyapjúszövés
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete (Rác u. 27.)
Az érdeklődők megismerkedhetnek a 
szövés technikájával.

Képpárok/Székesfehérvár 2016
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
Vékás Magdolna fotóművész kiállítá-
sa. Megtekinthető 2017. február 5-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Kincsek és titkok
17 óra, Szent István Király Múzeum – 
Rendház

Gyereksarok

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

Fodor István, a Magyar Nemzeti 
Múzeum címzetes főigazgatója Korai 
történelmünk két nevezetes fegyvere 
és hatalmi jelvénye – a bécsi szablya 
és a prágai Szent István-kard című 
előadása.

November 19.
Táncház a Kákics Együttessel
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Gyerek és felnőtt táncház egy helyen.

Kórustalálkozó Székesfehérváron
18 óra, Táncház
Az Alba Regia Vegyeskar negye-
dik alkalommal rendezi meg a 
Székesfehérvári kórustalálkozót. 
Az idei évben hét fellépő kórus 
közreműködésével valósul meg a 

hangverseny, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. A belépés 
díjtalan.

Márai Sándor: Az igazi
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint: 
Tell Her
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Lemezbemutató koncert.

November 20.
Áttörés
15 óra, Széchenyi utcai református 
gyülekezeti ház
Schrenk Éva legújabb kötetének 
bemutatója.

Játszóház a világ körül – Ausztrália
November 19. 10 óra, VMK Széna téri Tagkönyvtára
A foglalkozás során a lurkók megismerkedhetnek a 
pontfestés technikájával, készíthetnek marokkó-
pálcikát, de akár szőhetnek is természetes anyagok 
felhasználásával.

Gyermekjóga
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
A szervezők a 4-12. éves korosztályt várják.

Csupacsoda Klub óvodás korú gyerekeknek
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
A foglalkozáson fonalakkal, textilekkel, gombokkal 
készíthető játékok kerülnek középpontba. Klubveze-
tő: Kondor Mónika.

Cimbora Klub általános iskolás korú gyerekeknek
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
A foglalkozáson olyan állatok kerülnek középpontba, 
melyek megváltoztatták a történelmet. Klubvezető: 
Bánkúti Gábor.

Egyszer volt… – A kiskondás
November 20. 11 óra, Koronás Park
Az Ákom-bákom Bábcsoport előadása.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szinte szó szerint szárnyalni fog a napokban, de 
nincs oka aggodalomra, mert ez nagyon is jó 
hatással lesz Önre. Nem is gondolná, de még a le-
hetőségei számát is bővítheti azzal, ha nem próbálja 
meg magát korlátozni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kiemelkedő sikerre számíthat a karrierjében. Ha 
kihasználja a hét nyújtotta lendületet, fantasztikus 
eredményeket érhet el, ami nem marad észrevétlen a 
felettesei előtt sem. A maximumot fogja nyújtani, ami 
által végre elérheti azt is, amire régóta vágyott. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Semmi sem érdekli, és Önt sem veszi észre a környe-
zete. Minden untatja, és ha ez nem lenne elég, még 
energiája sem lesz. Ez a nagymértékű kiegyensúlyo-
zatlanság és boldogtalanság komoly kérdéseket vet 
majd fel Önben. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy kicsit minden és mindenki idegesíteni fogja, a 
változásoktól pedig egyenesen az égnek fog állni a 
haja. Rá kellene jönnie, hogy mi zavarja valójában, 
mi az, amivel nem akar szembesülni és inkább 
elmenekül előle!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha nem úgy alakulnának a dolgok, ahogy azt tervezte, 
és úgy érzi, egy helyben topog, jusson az eszébe az, hogy 
ez egy átmeneti állapot, ami nem tart örökké. A párkap-
csolatban élők elkezdik megvalósítani régóta dédelgetett 
álmaikat, és azokkal együtt újakat is kitalálnak. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon jó ütemben halad előre, úgyhogy tartsa a 
tempót! Ráadásul észre fogja venni az élet tanításait, 
olyan tapasztalatokban lesz része, amik növelni fog-
ják a bölcsességét. Amire eddig nem jött válasz, most 
megérkezik, amit eddig nem értett, most letisztul. 

A Barátság mozi műsora

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

November 21.
Könyvbemutató
17 óra, Vörösmarty Társaság nagy-
terme
Kaiser László Elfáradt összes angya-
lunk és Bakonyi István Irodalmunk 
színei című köteteinek bemutatója.

Szeretünk, Viktória!
19 óra, Vörösmarty Színház
Jótékony célú zenés-táncos 
gálaest a Viktória Rehabilitációs 
Központ fennállásának huszadik 
évfordulója alkalmából. Közre-
működők Buch Tibor, Majsai-Nyi-
las Tünde, Schwartz Dávid, 
Váradi Eszter Sára, az Alba Regia 
Táncegyüttes ifjúsági csoportja, 
a Fantázia Duett, a Megadan-
ce Táncstúdió és a Roll Dance 
Budapest Kerekesszékes Kombi 
Táncegyüttes. Jegyek válthatók a 
Vörösmarty Színházban és a Vik-
tória Rehabilitációs Központban.

November 22.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Bognár Ferenc: A Nagyboldogasszony 
mitológiai nyomában című előadása.

November 24.
Kézimunka-kiállítás
16 óra, A Szabadművelődés Háza
A Kézenfogva Klub foltvarró csoport-
jának kiállítása. A tárlatot megnyitja 
Berente Judit. Megtekinthető decem-
ber 15-ig.

Verzió+ Filmfesztivál
November 18.
18 óra: Más munkája (Denis Shaba-
ev, Oroszország)
19.15: Mallory Helena (Třeštíková, 
Cseh Köztársaság)

November 19.
17 óra: Mese a tundráról (René Har-
der, Németország, Norvégia)
18 óra: Angéla (Püsök Botond, 
Románia)
18.30: Reményvasút (Trencsényi 
Klára, Magyarország)
20 óra: Elszigetelve (Marcela Lizca-
no, Kolumbia, Ecuador, Mexikó)

 Gagarin
November 21. 18 óra, november 22. 20 
óra
Magyarul beszélő orosz történelmi 
dráma.

Az ismeretlen lány
November 21. és 25. 20 óra, november 

24. 18 óra
Feliratos belga filmdráma.

Bridget Jones babát vár
November 22. 18 óra
Magyarul beszélő angol romantikus 
vígjáték.

Harmadik típusú találkozások Zsig-
mond Vilmossal
November 24. 20 óra
Feliratos francia dokumentumfilm.

A mélység kalandora
November 25. és 26. 18 óra
Magyarul beszélő francia életrajzi film.

Az erdő kapitánya
November 26. 14.30
Magyar rajzfilm.

Andrzej Wajda emlékére: Wałęsa – A 
remény embere
November 26. 20 óra
Feliratos lengyel életrajzi dráma.
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Fergeteges – a királyné, a gróf és a cigánylány

Román Sándor tánctársulata, az ExperiDance és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái 
különleges, új produkciójában az 1800-as évek második felének világa elevenedik 
meg. Decemberben a fehérvári közönség Sissi és Andrássy gróf legendáját ismerheti 
meg egy fergeteges színházi előadás során. Miközben a színpadon a negyven cigány 
muzsikus hangszeréből olyan klasszikus dallamok kelnek életre, mint Liszt rapszó-
diái, Monti csárdása és a Pacsirta, a táncosok egy álomszerű mulatságba repítenek 
minket. 

koVácS SzilVia

Fergeteges élmények az ExperiDance-szel
Díj, nemzetközi szereplések, akadémia

Hamarosan a fehérvári közönség is megismerheti a királyné és a gróf beteljesületlen szerelmének történetét az ExperiDance feldolgozásában

Több mint kétezer-kétszáz telt házas előadás, 
több mint kétmillió néző, negyvenhat főállású 
táncművész, összetéveszthetetlen stílus – az 
ExperiDance hazánkban a szórakoztatás csúcs-
kategóriáját képviseli. A társulat megálmodói 
2000-ben hívták életre a magyar folklór és 
a modern táncok összecsiszolásával az egye-
dülálló, hungarikumnak számító produkciót, 
mellyel már számos nemzetközi színpadon is 
meghódították a nézőket. Román Sándor, a 
társulat koreográfusa és művészeti vezetője 
mesélt lapunknak az elért sikerekről és a 
közelgő fehérvári előadásról.

Mi a legfontosabb feladata a magyar 
tánc utazó nagyköveteként számon 
tartott társulatnak? 
Legfőbb célunk az, hogy azt a gaz-
dag kultúrát, amivel rendelkezünk, 
népszerűsítsük az egész világon. 
Ezt az elmúlt tizenhat évben 
hazánkban nagy alázattal meg is 
tettük, a következő lépés az, hogy 
nemzetközi porondon is magas 
színvonalon tudjuk bemutatni, 
hogy képzeljük el a táncművésze-
tet. A nemzetközi sikerek elérésé-
ben Európa legnagyobb lovas show-
ja, az Apassionata a koprodukciós 
partnerünk. Ebben a produkcióban 
az a feladatom, hogy integráljam 
a készülő műbe az ExperiDance 
táncstílusát és táncművészeit. 
Azzal a különlegességgel rendelke-
zünk, hogy érzelmeket és cselek-
ményeket tudunk elmesélni verbá-
lis segítség nélkül, csak a tánc és a 
mozdulat kifejező eszközével. Ezt 
szeretnénk megmutatni az Apassi-
onata show-ban is. Október végétől 
június elejéig Európa nagyvárosa-
iban is megjelenünk. Nagy öröm, 
hogy hat-tízezer fős arénákban 
tudjuk ezt a különleges produkciót 
bemutatni. Eljuthatunk azokra a 
frekventált helyekre, ahova nagyon 
nehéz bekerülni. Ljubljanától Bré-
mán keresztül Hamburgig a magyar 
kultúra utazó nagyköveteként 
népszerűsítjük a magyar tánckultú-
rát. Ha kijutunk ilyen helyszínekre, 
az nekünk olyan, mint egy olimpia, 
amit rendre megnyerünk. 
Hogyan értékeli az elmúlt tizenhat 
évet? Mennyiben más ma az Experi-
Dance, mint az induláskor?
A kezdetekkor a feladat elsősorban 
az építkezés volt. Akkor az volt a 
fontos, hogy egy egyedi ízvilágot ta-
láljunk ki, ami csak ránk jellemző. 
A cél most már ennek a kialakult 
új stílusnak, minőségnek a szinten 
tartása és fejlesztése. 
Hogyan gondoskodnak az utánpót-
lás-nevelésről?
Idén szeptemberben elindítottuk 
az ExperiDance Táncakadémiát, 
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AZ EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI

BEMUTATJÁK

A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI
ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN

EGY SZÍNPADON.

SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SPORTCSARNOK

2016. december 14. 19.00 óra

FŐTÁMOGATÓ:

TÁMOGATÓ:

JEGYEK KAPHATÓK:
Fehérvári Jegyiroda Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer Ház) Tel.: +36 22/537 603

IBUSZ Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 5. Tel.: +36 22 329 393 E-mail: szekesfehervar@ibusz.hu
ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., Tel.: +36 1/324 2111

Valamint az Interticket jegyértékesítési hálózatára csatlakozó 
székesfehérvári és valamennyi regionális értékesítési ponton

ONLINE:
www.experidance.hu | www.jegy.hu
Jegyár: 4200 Ft, 4800 Ft, 5200 Ft

hogy jó szakembereket képezzünk. 
Rengeteg diákunk van, akikkel 
már két hónapja dolgozunk. Ők 
hamarosan meg is mutathatják 
tehetségüket Budapesten és Bécs-
ben is. Az is nagy öröm számomra, 
hogy egyre többen szeretnének 
idetartozni. A követelmény nagyon 
magas, de sokan meg akarnak 
ennek felelni. 
Hazánk legrangosabb minősítőrendsze-
rének elismeréseként a közelmúltban 
Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazták 
munkájukat. Mit jelent önöknek ez az 
elismerés?
Ritkaság, hogy egy kultúrtermék 
ilyen díjat kap. Nagy megtisztelte-
tés ez számunkra, mert úgy látszik, 
mások is észreveszik, hogy minő-
séget képviselünk. Márkaértéknek 
tekintjük külföldön és belföldön 
egyaránt, hogy az ExperiDance 
neve mellé ezt a emblémát odate-
hetjük. 
Decemberben Fehérvárra is elhozzák 
a Fergeteges című előadást. Milyen 
élményre számíthatnak a nézők?
Nekünk Székesfehérvár ugyano-
lyan fontos, mint például Berlin. 
Minden percet kihasználva azon 
dolgozunk, hogy egyre jobbat 
alkossunk. Így természetesen 
Fehérváron is elkápráztatjuk majd 
a közönséget!
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A legutóbbi keresztrejtvényünk az ötvenhatos fehérvári eseményekhez kapcsolódott. 
Október 23-án a középiskolások tartottak gyűlést. Az első megfejtésből kiderült, hol 
gyülekeztek: Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumban. 
A fiatalok ötpontos követelést fogalmaztak meg, melyben többek között bejelentették a 
Székesfehérvári Középiskolás Diákszövetség megalakulását, és kezdeményezték március 
15. és október 6. nemzeti ünneppé nyilvánítását. A második megoldás azt takarta, hogy 
a közleményüket hogyan hozták nyilvánosságra: beletetették a Fejér Megyei Néplapba. 
Október 24-én délelőtt a pesti események hatására leállt a termelés az üzemekben. Késő 
délután pedig óriási tömeg gyűlt össze a belvárosban, akik elindultak az ÁVH székháza 

elé. A harmadik megoldás a székház köznyelvi elnevezését rejtette: Szabó-palota. 
A békésen tüntető fiatalokra a karhatalmisták először könnygázgránátot dobtak, utána 
pedig közéjük lőttek. A negyedik megfejtésből kiderült, hogy a sortűzben hányan vesz-
tették életüket: hatan.
E heti rejtvényünk egy frissen bemutatásra kerülő fehérvári játékfilmhez kapcsoló-
dik. Első megfejtésünkből megtudhatják a film címét. Második kérdésünk ezzel kap-
csolatban a főszereplőre vonatkozik: ki a film főhőse? Harmadszorra arra vagyunk 
kíváncsiak, melyik első világháborús ezred történetét dolgozza fel Burján Zsigmond 
filmje.
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Kezdődik az építkezés Itthon lett bajnok Törteli Zsolt

Tizennégyezer férőhelyes és ultramodern lesz a Videoton új stadionja, és mire kész, megújul az 
egész városrész is Törteli Zsolt lett a boxgála bajnoka

SoMoS zoltán németH krisztián

Miután a közgyűlés pénteken döntött a Sóstói 
Stadion kivitelezőjéről, megkezdődhetnek az 
építési munkálatok. Ezek legfeljebb tizennégy 
hónapon át zajlanak, az új stadion így 2017-
2018 fordulójára épülhet fel. A projekt egy 
városrész-rehabilitáció része: megmenekül a 
Sóstó, fejlesztik a környék úthálózatát, parkoló-
it, közvilágítását, de ide kapcsolódik a Csónaká-
zó-tó hamarosan befejeződő felújítása is.

A beruházás az UEFA által 4-es 
kategóriába sorolt stadionokra 
vonatkozó, bővített szabályrend-
szernek megfelelően valósul majd 
meg. A stadion állami forrásból, 
egy városrészi rehabilitációs prog-
ram keretében épül fel, hiszen 
párhuzamosan folyik a Sóstó Ter-
mészetvédelmi Terület fejlesztése 
és több, a sóstói városrészt érintő 
beruházás. 

Törteli Zsolt szerezte meg a váltósúlyú 
magyar bajnoki címet a Székesfehérváron 
rendezett profibokszgálán. A huszonnégy 
éves öklöző tíz menetben, pontozással győzte 
le ifj. Mizsei Györgyöt.  

Öklével a levegőbe csapott, mo-
solygott, aztán szökdécselt. Így 
fogadta Törteli Zsolt az ered-
ményhirdetést. Pedig talán a kesz-
tyűjéből – és bőréből is – kiugrott 
volna, mert pályafutása eddigi 
legnagyobb sikerét aratta. 
Egyfelől nem volt könnyű dolga, 
mert a tapasztalat veretlen ellen-
fele, ifj. Mizsei György mellett 
szólt (a névről egy barcelonai 
olimpiai ezüst juthat eszünkbe 

Az elmúlt két találkozón volt minek örülniük a fehérvári lányoknak

Robog a Fehérvár
kaiser tamás

Az elmúlt négy napban újabb két meccset 
tudott le az Alba Fehérvár KC. Deli Rita együt-
tese az EHF-kupában a szlovák Michalovcét, a 
bajnokságban az MTK-t verte magabiztosan.

Még egy mérkőzés van hátra az 
Alba Fehérvár KC nagy novemberi 
meneteléséből. A közel három hete 
tartó szerda–vasárnap-ritmusnak 
néhány nap múlva vége. Igaz azon-
ban, hogy amennyiben Tilingerék 
továbbjutnak a Michalovce ellen 
– és ennek az idegenben szerezett 
ötgólos előny birtokában nagy az 
esélye – akkor a novembernél is 
keményebb január vár a gárdára. 
De emiatt senki sem bánkódik, 
hiszen ezért harcolnak itthon és a 
nemzetközi porondon hétről hétre 
a fehérvári kézilabdás hölgyek. 
A szlovák bajnok ellen egy má-
sodpercig sem lehetett érezni a 
játékosokon a fáradtságot, talán 
a második félidőben jött kisebb 
hullámvölgy volt ennek köszön-
hető – akkor a csapat akár nyolc-
tíz gólos előnyt is kiharcolhatott 
volna. Valaki meg is jegyezte, hogy 
nem is baj, hogy csak öttel, 28-23-
ra nyert Nagymihályon az együttes, 
mert így legalább nem lefutott a 
visszavágó, és vélhetően többen 
kijönnek szurkolni a csapatnak. A 
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– az idősebbik Mizsei szerezte). 
Másrészről „könnyű dolga volt”, 
hiszen elhivatottsága önmagáért 
beszél: amíg nem talált lakást 
Fehérváron, az edzőterem raktá-
rában aludt. Aktuális ellenfeléből 
is jól felkészült. Törteli tudta, ha 
saját bunyóját hozza, megnyeri a 
meccset. 
Így is lett: a mérkőzés közepétől 
átvette az irányítást, és nemcsak a 
bajnoki címmel, hanem látványos 
küzdelemmel is megörvendeztet-
te a fehérváriakat.
A gála főmeccsén – Kovács Kokó 
István fia, Bence mérkőzésveze-
tése mellett – Kovács Zoltán az 
orosz-tanzániai Cosmas Chekát 
győzte le a WBO Európa-bajnoki 
övéért.

A konzorcium a szerződéskötést 
követően átveszi a munkaterüle-
tet. Tavaszra elkészülnek a külső 
vízellátás és csatornázás közmű-
vei valamint a kilátó. Ezt követően 
a mélyalapozás és a lelátó vasbe-
ton szerkezete következik, nyár 
végére pedig már a lelátó teteje és 
a homlokzati üvegszerkezetek is 
helyükre kerülnek. Még a tél be-
állta előtt leterítik a gyepszőnye-
get, és sor kerül a lelátó székeinek 
beszerelésére. Az utolsó ütemben 
a belső munkák szerepelnek, a 
végeredmény pedig a remények 
szerint egy minden igényt kielégí-
tő, modern, új aréna lesz. 
A beruházásnak része a Csónaká-
zó-tó felújítása is, ami hamarosan 
kész: a kacsák és hattyúk már 
visszatértek, és nemsokára a ki-
kapcsolódni vágyó fehérváriak is 
birtokba vehetik a tó környékét.

Michalovce vendégjátékára vasár-
nap 15 órától kerül sor, a párharc 
győztese pedig készülhet a január 
7-i csoportrajtra. 

A visszavágó előtt azonban szer-
dán még a bajnokságban kellett 
nyernie a Fehérvárnak. Az ellenfél 
az az MTK volt, amelyik az utóbbi 

években nem vált kedvenc ellen-
felévé a fehérvári alakulatnak, 
otthon kétszer is nyerni tudtak a 
fővárosiak. De nem a Köfémben! 
Ezúttal is csak az első negyedórá-
ban tudták tartani a tempót az 
ezúttal valamelyest fáradtabban 
kezdő Albával. Illetve nem sza-
bad elhallgatni, hogy a második 
harminc perc elején egy 5-1-es 
rohammal egy gólra zárkóztak fel 
a kék-fehérek. 20-19-nél Deli Rita 
időt kért, ezt követően pedig Májer 
Krisztina vezetésével – a szélső 
ebben a periódusban négyszer 
is bevette Hogyik kapuját, végül 
pedig hatnál állt meg – a Fehér-
vár kilenc zsinórban lőtt góllal 
végleg lerázta magáról az MTK-t. 
A különbség ekkor tízgólos volt a 
két csapat között. Golovin mester 
lányai a végén még tudtak valamit 
kozmetikázni az eredményen, így 
30-22-re nyerte a bajnokit az Alba 
Fehérvár KC. 
Egy meccs van tehát csak hátra, és 
jöhet az öthetes szünet, mely után a 
Békéscsabát fogadja a Fehérvár. Az 
új évet – vélhetően január 4-én – a 
Mosonmagyaróvár ellen kezdi a 
csapat. Ez utóbbi meccset már a Ma-
gyar Kupában játssza a két együttes. 
Hosszú és kemény a november, de 
még hosszabb és keményebb lesz 
a január!



31közéleti hetilap FehérVársPort

Fájó vereség a sereghajtótól Újra nyert a Tóvárosi

Nagy volt a forgalom a ljubljanai kapu előtt Az ARAK AKTIV lényege: mosolygós arcok

SoMoS zoltán kaiser tamás

A sérülésektől sújtott Fehérvár AV19 kedden 
este vereséget szenvedett az Olimpija Ljublja- 
nától. A magyar EBEL-csapat a múlt héten 
bravúrt elérve négy pontot szerzett két idegen-
beli mérkőzésen, a papíron kötelező győzelem 
azonban elmaradt a szlovénok ellen.

A Fehérvár AV19 pénteken 
Dornbirnban büntetőkkel tudott 
nyerni, majd ezt a teljesítményt 
megismételte a Salzburg otthoná-
ban is. A megszerzett négy pont 
ellenére azonban nem lehetett 
felhőtlenül boldog Benoit Laporte 
vezetőedző. Szirányi Bence beteg-
ség miatt már a címvédő elleni ta-
lálkozót is kihagyta, Kalvin Sagert 
pedig az ujját törte a találkozón, 

Ezúttal új helyszínen, az Alba Regia Sportcsar-
nokban mérték össze tudásukat a város iskolái 
a XIV. ARAK AKTIV döntőjében. A viadal végén 
– immár tizedszer – a Tóvárosi iskola diákjai 
örülhettek az aranyéremnek.

Nemcsak a helyszín, de a ver-
senyszámok is megújultak: az 
ugró- és dobószámokat futással 
kombinálták a szervezők, hogy 
még érdekesebb, látványosabb 
legyen a XIV. ARAK AKTIV 
városi döntő. A négy versen-
gő iskola közel száz kisdiákja 
ezúttal is kitett magért, a külön-

Shepard és Lóránt a belgák ellen is uralta a palánk környékét, minden tekintetben jobb volt az 
Alba

Brüsszelt is bevette az Alba
SoMoS zoltán

Szombaton Kaposváron nyert magabiztosan 
bajnoki rangadót az Alba Fehérvár, majd foly-
tatta európai kalandját. Írhatnánk menetelést 
is, hiszen zsinórban negyedszer nyertek a fe-
hérváriak a FIBA Európa-kupában, ezzel pedig 
már tovább is jutottak a csoportból.

Megszokott kezdő ötösével állt 
fel az Alba Brüsszelben, vagyis 
Lóránt Péter is vállalta a játékot, 
aki Kaposváron kisebb sérülést 
szenvedett. Vele sem ment a meccs 
elején, alig esett kosár, persze néz-
hetjük úgy is, hogy jól védekeztek 
a csapatok... 
Az Alba nehezen melegedett bele, 
de aztán Markovics triplájával ma-
gához ragadta a kezdeményezést, 
pedig a fiatal bedobó játéka is kér-
déses volt előzőleg. A hazaiak főleg 
a palánk alatt próbálkoztak, de az 
első negyed végén ezt jól védte a 
Fehérvár, így mindössze tizenkét 
pontot kaptak tíz perc alatt. 
A második negyedből csak két 
perc és tizenkét másodperc telt el, 
amikor már időt kért a Brussels 
Basketball meglehetősen ideges 
edzője, mert kilenc ponttal húzott 
el az Alba. Most a mieink voltak 
centerpozícióban veszélyesek, Farr 
és Keller is jól támadta a gyűrűt. A 
védekezés is szépen összeállt, alig 
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böző évfolyamoknál nagy csatát 
láthattak a szülők. Tavasszal a 
Hétvezér iskola diákjai győztek, 
a versenybe visszatérő tóvárosiak 
éppen ezért nem kisebb céllal 
vetették bele magukat a küzde-
lembe, mint hogy visszahódítsák 
az ARAK AKTIV trófeáját. Az 
elsősöknél a Széna tériek győz-
tek, de a második, harmadik és 
negyedik osztályosok között a 
tóvárosiak lettek a legjobbak, így 
abszolútban is ők nyertek – már 
tizedik alkalommal. A második 
helyen a Széna téri, a harmadi-
kon a Hétvezér, a negyediken a 
Kossuth iskola végzett.

jutott tiszta helyzethez a Brussels, 
ha mégis, kihagyták a hazaiak. Öt 
perc alatt csak három pontot sze-
reztek, a túloldalon ellenben még 
Keller is triplát dobott. A lepatta-
nókat is jobban szedte az Alba, me-
zőnybeli dobószázaléka is szépen 
feljavult, és megnyugtató, 39-23-as 
vezetéssel mehettek pihenőre. 
Edwards, majd Shepard is kosár-
ral nyitott a második félidőben, 
húsz pont lett a különbség. Válto-
zatlanul pörgősen, jól védekezett 
az Alba, egyedül Pita tudott a 
hazaiak közül olykor rést találni 
a pajzson, főleg kinti dobásokkal. 
A negyed hajrájában ugyan kevés 
támadás zárult kosárral, de ez sen-
kit nem zavart fehérvári részről, 
hiszen továbbra is magabiztosan 
vezettek. 
A kérdés az volt, lankad-e a figye-
lem a nagyobb előny birtokában, 
mert nem úgy tűnt, hogy a brüsz-
szeliek elő tudnak húzni valami 
váratlant. Brandon Taylor megint 
bizonyította, hogy nem minden a 
magasság, előlépett pontgyártóvá 
a kis irányító. A Brussels inkább 
túl akart lenni a meccsen, újabb 
támadó lepattanókat engedett az 
Albának, igaz, legalább jobban 
dobtak a hazaiak a meccs vége felé. 
Olyannyira, hogy a dobópárbajjá 
alakuló záró negyedben nyolc 

pontra felzárkóztak a triplákkal, 
ám az Alba gyorsan dobott hét 
pontot válasz nélkül, megelőzendő 
a túlzott izgalmakat. 80-69 lett a 

vége, idegenben is nyert tehát a 
Fehérvár, amivel máris kiharcolta 
a továbbjutást a második csoport-
körbe! 

így legalább kéthónapos kihagyás 
vár rá. 
A Fehérvári Titánok keretéből volt 
kénytelen feltölteni az EBEL-csapa-
tot a vezetőedző a keddi, Olimpija 
Ljubljana elleni találkozóra. Így 27. 
születésnapján bemutatkozhatott az 
osztrák bázisú bajokságban Devon 
Krogh, aki a MOL Ligában tavaly már 
letette a névjegyét, és 17 pontjával 
idén is vezére a Titánoknak. Azonban 
az ő segítségével sem sikerült meg-
akadályoznia a fehérvári csapatnak 
a sereghajtó Ljubljanát abban, hogy 
két pontot elvigyen Székesfehérvár-
ról. A 6-5-ös vereség ellenére a Fehér-
vár megelőzte a Dornbirnt a tabellán. 
Pénteken Linzben, vasárnap itthon a 
Vienna Capitals ellen kapaszkodhat 
még feljebb.
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Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakáso-
kat piaci alapon adja bérbe:

 1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén 
bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)

 2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíj-
szerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóható-
sági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)

 3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb 
esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat 
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)

 4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt ön-
kormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)

 5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társa-
ság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) 
felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)

 6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az 
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bér-
lakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti 
szerződést önhibájából nem kötötte meg.  

 8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett la-
kóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

 9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szer-
ződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást 
a tulajdonos birtokába adja.

10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Vá-
rosfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál veze-
tett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
- átutalni, 
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről 
letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Alapterület

50 m2

35 m2

27 m2

Szobaszám

2
1
1

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

komfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

33.750,-
19.250,-
18.225,-

Cím

Kodolányi J. u. 4. 9/2.
Szedreskerti ltp. 28. 1/2.

Zombori út 10. fsz. 4.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu


