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Lejárt a kilakoltatási moratórium

Novák Rita

Palotaváros
Lakossági fórum

Fotó: ÖKK

Március 17-én, csütörtökön 18
és 20 óra között lakossági fórumot tartanak az István Király
Általános Iskola ebédlőjében. A
fórum témája a „Közbiztonság
fejlesztése Székesfehérváron a
településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével”
című pályázat megvalósítása.
A lakossági fórumon előadást
tartanak a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, a polgárőrség, a
Kríziskezelő Központ és a családvédelmi központ képviselői.
A fórumon részt vesz a terület
önkormányzati képviselője,
Viza Attila is.

Március elsejétől nem védi a kilakoltatási
moratórium azokat az adósokat, akik ellen
tartozásuk miatt végrehajtási eljárás indult,
vagy már el is árverezték az ingatlanjukat. Bár
a korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy tízezrek
kerülhetnek az utcára, a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kar elnöke szerint az idén várható
kilakoltatások száma hatszáz körül lehet.

Tavaly nyáron elbontatta a Széchenyi út 76./a szám alatt található
szociális bérlakásokat az önkormányzat, mert lakhatásra alkalmatlanná váltak. Ezekkel együtt
2015-ben összesen ötven olyan
lakás volt a városban, melyben meg
kellett szüntetni az önkormányzattal kötött bérleti szerződéseket.
A Bírósági Végrehajtói Kar városunkban tavaly összesen kilencven kilakoltatást hajtott végre – a
fenti ötvenen túl további negyvenet
nem önkormányzati bérlakásból.
Wölfinger Ottó bírósági végrehajtó
elmondta, a tavalyinál nagy valószínűséggel idén sem lesz több eset
Székesfehérváron.
A kilakoltatási moratórium miatt
márciusban és áprilisban történik
a legtöbb kilakoltatás. A Bírósági Végrehajtói Kamara becslései
szerint körülbelül hatszáz lakáskiürítés várható idén országszerte,
ami a korábbi évekhez képest nem
nevezhető kirívónak.

Fotó: Bácskai Gergely
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A rezsicsökkentésnek és a javuló foglalkoztatási mutatóknak köszönhetően sem városunkban,
sem országosan nem várható a kilakoltatások számának növekedése. Fehérváron a lakhatatlanná vált szociális bérlakások elbontása miatt történt tavaly a legtöbb kilakoltatás.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a .Telefon: 06/22/513-4801

Parkoljon NFC-kártyával!
Parkoljon
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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
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Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek, szabadterületek
Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Amikor munkahely a média

Vakler Lajos

A Fehérvár Médiacentrum lesz a gyakorlati
oktatóhelye a Budapesti Corvinus Egyetem
fehérvári képzésére járó kommunikáció és
médiatudomány szakos hallgatóknak. A fiatalok
már a képzés első évében részt vesznek a Médiacentrum négy felületének szerkesztésében.

A nőkről másként

Fotó: Kiss László

Megbeszélésre érkeztek a Budapesti Corvinus Egyetem szakemberei a
Fehérvár Médiacentrumhoz a múlt
héten. A találkozón a szeptemberben induló együttműködés részleteiről esett szó a Corvinus fehérvári
képzéseire jelentkező kommunikáció és médiatudomány szakos
hallgatók gyakorlati képzésével
kapcsolatban.
Mint azt a Budapesti Corvinus
Egyetem székesfehérvári társadalomtudományi képzéseinek
programigazgatója, Aczél Petra
mondja, egyedülálló lehetőséget
nyújt hallgatóiknak a Fehérvár
Médiacentrum, hiszen egy működő médiavállalkozás munkájába
tudnak a fiatalok bekapcsolódni:
„Megtanulják majd, milyen az, amikor
munkahely a média. Nekem nagyon
sokszor az az érzésem, hogy akit a
média világa érdekel, az egyrészt azt
hiszi, az olyan, mint egy vidámpark,
másrészt azt, hogy az maga a hírnév.
Amikor aztán a hallgató számára
mindez napi munkává válik, akkor
jön rá igazán a csodájára és a nehéz-
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Egyedülálló lehetőséget nyújt a Corvinus hallgatóinak a Fehérvár Médiacentrum

ségeire. Itt ezt első éves koruktól meg
fogják tapasztalni! Ez is ritkaság, mert
általában ezeken a képzéseken később
kezdjük el a szakmai gyakorlatot.”
„A Fehérvár Médiacentrum különlegessége, hogy négy tartalomszolgáltató
felülettel rendelkezik. A Corvinus
hallgatói mind a négy terület szerkesztésében részt vehetnek, így egy helyen

ismerhetik meg a televíziózás, a rádiózás, az újságírás és az online tartalmak
előállításának fortélyait.” – mondta el
Csabai Dorina, a Fehérvár Médiacentrum üzleti kommunikációs
igazgatója, aki többek között az
egyetemmel való együttműködést
és az ősszel induló gyakorlati képzést is irányítja.

Alaptézis: Isten vagy ember legsikerültebb,
legszebb teremtménye a nő. Minden bizon�nyal kegyelmi állapotban volt a teremtő,
hiszen igényességének szépséges hozadéka
örök időkre meghatározza a férfi sorsokat
is. Ezt kéretik komolyan venni, már csak
azért is, mert semmiképpen sem kötelező
kűrt futok így nőnap táján – mert ilyenkor
illendő nemesült gondolatokkal mindnyájukra amúgy embernyelven, férfi módra
emlékezni. Teszem ezt azért, mert gyönyörű
a gőgicsélő kisded, imádni való a lépteivel
próbálkozó töpörtyű, bájos a mindentudó
óvodás kicsi lány, boldogság hallgatni a
cseperedő, cserfes kiskamaszt, látni az
öntörvényű, tündöklő tinédzsert, csodálni és
megérinteni az immár felnőtt kiválasztottat.
Megtanulni szerelmesként az összekapaszkodás felelősségét, elkerülni az értékvesztést,
megbecsülni a mindennapok varázsát,
lebontani a tüskés kerítéseket, átjárhatóvá
tenni az embernyi falakat. Csendesen
teszem hozzá: a kellő fennköltségek után ne
hagyjuk abba, és segítsük lelkünk jobbik felét
bárányfelhőket számolni, vagy meneteljünk
együtt a Tejút környékén, s tegyük ezt a
világ legtermészetesebb módján – jóban-rosszban.
Addig is, ne feledjük, Én társ vagyok, Te
társ vagy, Ő társ, Mi társak vagyunk, Ti
társak vagytok, Ők társak. Amúgy pedig,
ha mindez nem tetszik, nyugodtan menjünk
el egy hazugságzsonglőr-tanfolyamra!

„Cselekedj időben, hogy megelőzd!”
Látrányi Viktória

Kiváló minőségű beltéri és bejárati ajtókkal, fa és műanyag
nyílászárók széles választékával várjuk vásárlóinkat központi
bemutatótermünkben: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 81.
Telefon: 06 (20) 996 4070; 06 (20) 996 4141
Nyitva tartás: H-P 8-12; 13-17
E-mail: info@rapador.hu

Március tizedikén tartják a vese világnapját.
Ez alkalommal a gyerekek és a vesebetegség
a központi téma. Székesfehérvár hagyományosan csatlakozik a világnapi megmozduláshoz. A dialízisközpont ezen a napon az
István Király Általános Iskolában „veseórát”
tart, míg az orvosok Házában 13 és 16 óra
között szűrésekre, tájékoztatóra várják a
családokat. A vese világnap tizenegyedik
kampányának célja, hogy felhívja a szülők,
gyerekek, fiatalok, a szakmai döntéshozók
és a közvélemény figyelmét a gyermekkori
vesebetegségekre, ráirányítsa a figyelmet
azokra a kockázati tényezőkre, melyek a
gyermekkorból származó vesekárosodásból
adódhatnak.

A vesebetegség, vesekárosodás
világszerte emberek millióit érinti, köztük a gyermekeket is. „Őket
már életük korai éveiben veszélyeztethetik egyes veleszületett vagy
szerzett vese- és húgyúti betegségek.
Nagyon fontos tehát, hogy idejében
ráirányítsuk a szülők, gyermekek és
a velük foglalkozó bölcsődei, óvodai,
iskolai szakemberek figyelmét a felismerésre és a megelőzéssel kapcsolatos teendőkre, az egészséges környezetre, életmódra és táplálkozásra.”
– tájékoztatta lapunkat Zakar
Gábor belgyógyász, nefrológus.
A statisztikák szerint ma minden
tizedik ember érintett valamilyen
fokú vesebetegségben. Ez az
egészen enyhe funkcióvesztéstől
a veseműködés teljes kieséséig
sokféle állapotot magában foglal.
A funkcióvesztés önmagában
legtöbbször egyáltalán nem

okoz kellemetlenséget. Szűrés
és odafigyelés hiányában így sok
esetben csak későn, már a vesék
előrehaladott károsodása idején
derül ki a baj.
„Nem titkolt célunk a gyermekek veleszületett és szerzett vesebetegségének időbeni felismerése és kezelése.
Vannak olyan gyerekek, akik már
eleve vesebetegséggel születnek.
Emellett bizonyos vesebetegségek kialakulásában a genetikai adottságok
is szerepet játszanak. Ahol családi
példa is van, ott kifejezetten fontos a
rendszeres ellenőrzés, a vér szerinti
rokonok, így a testvérek, gyermekek
szűrése.” – tette hozzá Szabó Elek
gyermekgyógyász, nefrológus.

Tudta-e?
A gyerekkori vesebetegségek bizonyos
hányadának következménye lehet a
krónikus vesebetegség, veseelégtelenség. Tünetei nem típusosak.
Figyelmeztető lehet a vizeletmen�nyiség változása, a vérszegénység, a
fáradékonyság.

FehérVár
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Rendhagyó lubickolás játékos víziókban
Vakler Lajos

A magyar irodalom egyik legkülönösebb vállalkozása, egyben utánozhatatlan, bámulatba ejtő bravúrja
Weöres Sándor Psyché című műve.
Ez az alkotás egy a XX. század elejére
képzelt, viharos életű, ám soha nem
létezett költőnő tarka-barka személyiségének, mikroszkóp pontosságú,
kódolt életének rekonstrukciója.
Widder Kristóf rendezése nemcsak
továbbítja Weöres Sándor rendhagyó
lubickolását játékos vízióiban, sokkal
többet tesz: nekünk adja Lónyai
Erzsébetet a maga valójában: „Ezt a
tulajdonképpen nagyon nehéz szöveget
– nyelvújítás előtti nyelvezetről van szó
– teljesen közérthető formába öltöztettük. Felmerült a próbafolyamat legelején,
hogy ennek az eszköze az legyen-e, hogy
egy kicsit könnyítünk a nyelvezetén, de
ezt elvetettük, és úgy döntöttünk, hogy
inkább megpróbáljuk maira formálni,
illetve közvetlenebbé tesszük. Fontos volt
még, hogy olyan látványvilágot nyújt-

Fotó: Simon Erika

Egy rendkívül érdekes, kísérleti darab bemutatóját láthatták Thalia szerelmesei a Vörösmarty
Színházban. Weöres Sándor Psyché című, a
mélységeket és magasságokat is különleges
stílusbravúrokkal megmutató művének színházi
adaptációja sikerre ítéltetett – köszönhetően
Widder Kristóf rendezőnek és Váradi Eszter Sárának, aki ismét bizonyította sokoldalúságát.

A színpadi adaptációban megelevenednek a Psyché életében felbukkanó férfiak is

sunk, olyan térrendszert hozzunk létre,
amely segíti a történet megismerését, s
megmutatja Psyché életének különböző
állomásait.”
A figyelmes színházlátogató bizonyosságot kapott arról, hogy az
írógéniusz nem esett a saját, öncélú
virtuozitásának csapdájába. Sokkal
inkább lehetőséget adott Váradi Eszter Sárának arra, hogy egy „régi” költőnő bőrébe bújva megmutassa azt a

sokszínű színészi énjét, amelyre az
általános illemszabályrendszer csak
ritkán ad módot: „Widder Kristóffal
együtt raktuk össze a darabot, együtt
bontogattuk ki, hogy miként lehetne fogyaszthatóvá tenni a közönség számára
a verseket, prózákat, melyeket Weöres
Sándor hihetetlen fantáziával és leleményességgel megírt. Azon voltunk mind
a ketten, hogy ez egy emberi történet
legyen, és ne egy magasztos, távolságtar-

tó lény költészete. Ezt a történetet nem
lehet leszűkíteni csak a nőkre – benne
van a szerelem, a boldogságkeresés, a
buktatók, az eszmélés arra, hogy az élet
nemcsak a felhőtlen fiatalság.”
Váradi Eszter Sára teljesítette a
megálmodottat, dúskált a halottnak
hitt versformákban, élhetett az ódon,
zamatos nyelv adta lehetőséggel,
kivételes keretbe zárva a mester gondolatait. Igazi jutalomjáték volt!

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. március 12-től március 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
2016. 3. 12. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
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 A műsorvezető:
Horváth-Winter Dia
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Bemutatkozik a Munkácsy
Mihály Általános Iskola
és a Kossuth Lajos
Általános Iskola.
Vendég: Tóth Péter igazgató és
Virágné Sziládi Judit igazgató
10:10 Mi újság Új-Zélandon?
Szösszenetek egy magyar
lány kalandjaiból
11:10 Konyhaműsor receptekkel.
Vendég: Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
Műsorajánló, délutáni
témaindító
12:40 Gazdálkodj okosan!
Vendég: Galántai Gergely
vállalkozásfejlesztési és
cégvezetési tanácsadó
13:10 Kinezológia – ha nem
megy a matek. Vendég:
Koller Krisztián
14:10 Gyógynövények,
természetes megoldások.
Vendég: Lencsés
Rita fitoterápiás
végzettségű szakember
16:10 Milyen az ideális
hálószoba? Vendég:
Pocsai Kata feng
shui-térrendező
17:00 Egészségóra

szakorvosokkal
18:00 Sportösszefoglaló
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme

Mariann idegenvezető
15:40 A Fehérvár TV
műsorajánlója.
Vendég: Látrányi
Viktória hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka –
Megszűnő és átalakuló
alkalmazások
Műsorvezető: Barabás
Ferenc, Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
17:10 Vörösmarty lexikon
Barabás Ferenc
szerkesztésében
18:10 Sportösszefoglaló
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme

Clapton. Társműsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Pál Ferenc
atya előadása

2016. 3. 17. CSüTörTöK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
2016. 3. 16. SZerdA
06:00 Félóránként friss
2016. 03. 13. VASárnAp
hírek, időjárás és
00:00 Válogatás az elmúlt
közlekedési információ
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
06:10
Ébredjen a Vörösmarty
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
Rádióval! Műsorvezető:
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
Schéda Zoltán
2016. 3. 15. Kedd
06:00 Heti hírmagazin
hírek, időjárás és
Benne: horoszkóp,
Heiter Dávid Tamás
közlekedési információ
kalendárium, kék hírek,
szerkesztésében
00:00 Válogatás az elmúlt
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
sport és aktuális témák
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
Rádióval! Műsorvezető:
hét műsoraiból
09:10
Állati dolgok. Vendég: dr.
02:00 Hangoskönyv
Schéda Zoltán
08:00 Félóránként friss
Lorászkó Gábor állatorvos
06:00 Félóránként friss
Benne: horoszkóp,
hírek, időjárás és
10:10 Műsorvezető:
hírek, időjárás és
kalendárium, kék hírek,
közlekedési információ
Németh Gábor.
közlekedési információ
sport és aktuális témák
08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
Ötletláda
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
09:10 A Szent György Kórház
2016. 3. 14. Hétfő
Műsorajánló, hosszú
11:40 Kis kocka – informatikai
Rádióval! Műsorvezető:
működése. Vendég: dr.
távú időjárás,
Schéda Zoltán
műsor. Vendég:
Bucsi László főorvos
orvosmeteorológia,
00:00 Válogatás az elmúlt
Benne: Horoszkóp,
Gombaszögi Attila
(Ortopédiai Osztály)
horoszkóp, kalendárium,
hét műsoraiból
kalendárium, kék hírek,
informatikus
10:10 Műsorvezető: Németh
névnapok, lottószámok,
02:00 Mindentudás Egyeteme
sport és aktuális témák
12:10 Fehérvár magazin –
Gábor. Ötletláda
programajánló
06:00 Félóránként friss
09:10 Beszélgetés programokról, 11:40 Kis kocka – informatikai
lapszemle. Vendég: László09:10 Gyógyító növények
hírek, időjárás és
moziról, aktualitásokról.
Takács Krisztina szerkesztő
műsor. Vendég:
– Reflux. Vendég:
közlekedési információ
Vendég: Tornyai
13:10 Munka a Polgármesteri
Gombaszögi Attila
Supliczné Tóth Mária
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Gábor plébános
Hivatalban
informatikus
egészségtantanár,
Rádióval! Műsorvezető:
10:10 Műsorvezető:
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13:10 Katasztrófavédelem –
táplálkozástudományi
Schéda Zoltán
Németh Gábor.
Érdekességek, napi téma
„Vöröskereszt 135”.
szakember
Benne: horoszkóp,
Ötletláda
Vendég: Udvardi János,
15:10 Székesfehérvár
10:10 Gazdikereső. Vendég:
kalendárium, kék hírek,
11:40 Kis kocka – informatikai
Szigeti Hedvig
Városgondnoksága
Molnár Tamásné (ASKA)
sport és aktuális témák
műsor. Vendég:
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
információi
11:10 Katolikus gondolatok
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Gombaszögi
Attila
Érdekességek,
napi
téma
16:10 Autós sport. Vendég:
Polgár Tibor
– Miért fontos a
informatikus
16:10
Református
hitélet.
Debreczeni Dávid
10:10 Műsorvezető: Németh
megbocsájtás?
12:10 Energiaforrások – földgáz.
Vendég: Somogyi
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Gábor. Ötletláda
Vendég: Tóth Tamás
Vendég: Szauter Ákos
László lelkészi elnök
18:10 Egészségügyi műsor
11:40 Kis kocka – informatikai
esperes, plébános
vezérigazgató (Széphő Zrt.) 17:30 Aktuális – napi hírmagazin
műsor. Vendég:
szakemberekkel –
12:10 Horgászműsor. Vendég:
13:00
Diákkedd
18:10 Kézművesség. Vendég:
Gombaszögi Attila
Nagy Attila elnök, HOFESZ
Vendég: dr. Koszti
14:10
Műsorvezető:
Bokányi
Zsolt
Kacsó
Albert
faműves
informatikus
12:40 KRESZ 2 és 4 keréken.
Csaba fül-orr-gégész
Érdekességek, napi téma
19:00 Esti beszélgetések Kozma 19:00 Esti beszélgetések Kozma
13:10 Sportágak története és
Vendég: Bánfi
szabályai – szinkronúszás. 15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Zsolt százados
Ágival. Vendég: Kádár
Ágival. Vendég: dr. Kovács
Bedő Gyula
Vendég: Molnár
13:10 Csajos vasárnap délután.
Zoltán, a Marosvásárhelyi
Csaba aneszteziológus,
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Andrea vezetőedző
Vendég: Gelgonya Erika
Rádió szerkesztője
Grúsz Róbert filozófus
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 18:00 Helyi zenészek órája.
14:10 A szexualitás kultúrája.
21:00 Hangoskönyv
21:00 Hangoskönyv
Vendég: J.A.M. zenekar
Jóban-rockban – Brian
Vendég: Séllei Györgyi
22:00 Aktuális – napi hírmagazin 22:00 Aktuális – napi hírmagazin
May (Queen), George
14:40 Kirándulás Szilvásváradon.
19:00 Esti beszélgetések
22:10 Mindentudás Egyeteme
22:10 Mindentudás Egyeteme
Martin (Beatles) és Eric
Vendég: Kulcsárné Németh
Kozma Ágival

2016. 3. 18. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv – Örkény
István: Azt meséld el, Pista!
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 aktuális témák
08:40 Bűnesetek, felhívások a
rendőrségtől. Vendég:
Kiss Z. Edward őrnagy
09:10 Munkaügyi témák. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
12:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
Kertészeti magazin.
Vendég: Németh László
kertészmérnök
14:10 Virágillemtan. Vendég:
Winkler Kriszta virágkötő
15:10 A Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület programjai.
Vendég: Bársony Péter elnök
16:10 Környezetvédelmi óra.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt.
Vendég: Mihályi Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról – Vörösmarty
Mihály. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt. Vendég:
dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések Kozma
Ágival. Vendég: dr. Guseo
András ideggyógyász,
Fekete-Cseri Zsuzsanna
mozgásterapeuta
21:00 Hangoskönyv
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.
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Vakler Lajos
Az elmúlt esztendő egyik legnagyobb érdeklődéssel várt kiállítása volt városunkban az
I. világháború székesfehérvári vonatkozású
relikviáit bemutató tárlat. „Az égből dühödt
angyal dobolt” című kiállítás után Szakály
Sándor szerkesztésében jelent meg, az
„...egy ezred év viharaiban meg nem rendült
törhetetlen hűség” című tanulmánykötet,
amit a városháza Dísztermében a neves
történész-szerzők mutattak be.

A bemutatón Vargha Tamás, a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára üdvözölte a hiánypótló
kötet megszületését: „Száz éve
már dúlt a háború. 2016-ban is erre
emlékezünk itt, Székesfehérváron.
Különös felelősségünk, hogy emlékezzünk a hősökre és az áldozatokra,
annál is inkább, mert Székesfehérvár nemcsak az ország történelmi
fővárosa, hanem katonaváros is, s a
házi ezredek száz évvel ezelőtt innen
indultak el, hogy aztán testben,
lélekben, erőben megfogyatkozva
hazatérjenek, vagy hősökként a
harctéren leljenek végső nyugalmat.
A mi generációnk az utolsó, akik
gyermekként még találkozhattak a
túlélő hősökkel. Mi vagyunk, akik az
emlékezés kötelességét továbbadhatjuk gyermekeinknek, unokáinknak.
Ebben segít Szakály professzor és

alkotótársai könyve, mely méltó módon, hitelesen mutatja meg hőseink
útját a haza védelmében.”
Szakály Sándor professzor, a
Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója szerkesztőként kiemelt
fontosságúnak tartja a könyv
megszületését: „Ahhoz, hogy az
emberek megértsék, mi történt a
nagy háborúban, szükséges egy ilyen
könyv. Ez a tanulmánykötet azért is
fontos a székesfehérváriak számára,
mert a város ezredei, a 10. huszárezred, a 17. császári és királyi gyalogezred – és a Vértes vitéz története
is – olyan adalék, mely közelebb
visz a teljességhez. Ez a kötet a nagy
és a kis dolgokról is szól, a háborús
hétköznapokról. Ezek mutatják meg
azokat a dolgokat, amelyekről eddig
nem tudtunk, nem beszéltünk: hogy
milyen hatással volt a háború a
paraszti életre vagy miként gondolkodott erről Prohászka Ottokár. Székesfehérvár a Kodolányi főiskolával
összefogva rendezett egy konferenciát – az ott elhangzott előadások
ebben a kötetben összegződtek.”
Vizi László Tamás, a Kodolányi
János Főiskola rektorhelyettese
számára ez a kötet egy alap, amire lehet építeni: „A nagy háború
Székesfehérvár, Magyarország és
Európa viszonylatában is meghatározó volt. Átalakította a harcászatot, a

Fotó: Simon Erika

Tanulmánykötet a nagy háborúról

A századik évfordulón a nagy háború áll a figyelem középpontjában

nemzetközi kapcsolatokat, a háború
utáni békerendszer pedig az egész
világot. Ez az időszak megkerülhetetlen a XX. századi ember életében. A
2014 decemberében, a 10-es huszárok emléknapján tartott konferencia

előadásainak szerkesztett válogatása
ez a kötet, mely a 2015-ös tanácskozás anyagaival kiegészítve nyújt
átfogó képet erről az időszakról. De a
következő két évben is lesz mondanivalónk!”

A Fehérvár Televízió műsora 2016. március 12-től március 18-ig
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19:20 Épí-tech
07:45 Képes hírek – benne
Székesfehérvár 1848-49 07:45 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Molnár
2016. 3. 18. pénTeK
19:50 Miami Vice – am. bűnügyi
20:05 VI. Fehérvári Versünnep
Diána. Vendég:
minden egész órakor
minden egész órakor
sorozat (12) 1.rész
(2015) – döntő
Paál Csaba
a
Hírek
ismétlése
a Híradó ismétlése
Képes hírek – benne
21:30 Koronázási szertartásjáték 17:30 A Fehérvár Televízió
22:35 Hírek – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
10:40 Hírek – ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne egész 10:45 Együtt verő szíveink
archívumából
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
22:30 Képes hírek – benne
órakor a Hírek ismétlése
18:00 Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
–
ismétlés
10:45
Bajnokok
városa
Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor a Jó estét,
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
Képes hírek – benne
Fehérvár! ismétlése
Műsorvezető: Nagy
07:45
Képes hírek
2016.
3.
15.
Kedd
archívumából
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
Zoltán Péter. Vendég:
08:00 Élő közvetítés
11:40 Képes hírek – benne egész
archívumából
a Híradó ismétlése
Éger László és társa
00:00 Képes hírek, benne
Székesfehérvár Megyei
2016. 3. 13. VASárnAp
órakor a Hírek ismétlése 11:40 Képes hírek – benne
Jó estét, Fehérvár! – ism.
18:30 A Fehérvár TV
minden egész órakor
Jogú Város közgyűléséről
13:00 Híradó 1-kor
Bajnokok városa – ism.
egész órakor a
archívumából
a Hírek ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
10.00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:10
Képes
hírek
–
benne
Költségvetés 2016 –
Híradó
ismétlése
10:40 Hírek – ismétlés
minden egész órakor a Jó 19:00 A hét hírei
10:45 Együtt – ismétlés
minden egész órakor a
jövőkép kerületenként
13:00 Híradó 1-kor
10:45 VI. Fehérvári Versünnep
estét, Fehérvár! ismétlése 19:20 Hitünk és életünk
11:15
A Fehérvár TV
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
(2015) – döntő
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 19:50 Miami Vice – am. bűnügyi
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
minden egész órakor a
sorozat (12) 2. rész
13:15 A Fehérvár TV
07:20 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
Leffelholcz Marietta.
Híradó 1-kor ismétlése
archívumából
minden egész órakor a Jó 20:50 Falco KC – TLI-Alba
órakor a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Vakler
Vendég: Égi Tamás
16:00 Költségvetés 2016 –
Fehérvár kosárlabda13:10 Képes hírek – benne
estét, Fehérvár! ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
Lajos. Vendég:
Költségvetés 2016 –
mérkőzés közvetítése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Jövőkép kerületenként
13:10
Képes hírek – benne
jövőkép kerületenként
Szakonyi Károly
felvételről
a Hírek ismétlése
10:20 Költségvetés 2016 –
minden egész órakor a
Műsorvezető: Stefkó
– ismétlés
17:00
Március
idusán
–
22:20 A hét hírei
16:00 Fehérvári beszélgetések
jövőkép kerületenként
Híradó 1-kor ismétlése
Krisztina. Vendég:
Műsorvezető: Stefkó
Székesfehérvár 1848-49
22:40 Képes hírek – benne
– ismétlés
– ismétlés
16:00
Költségvetés 2016 –
Horváth Miklósné
Krisztina. Vendég:
18:00 Hírek
egész órakor A hét
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Novák Rita.
Jövőkép kerületenként–
16:30
Költségvetés
2016
–
Molnár Tamás
18:05
Költségvetés
2016
–
hírei ismétlése
Lajos. Vendég:
Vendég: Farkas László
ismétlés
Jövőkép kerületenként
Paletta – ismétlés
Jövőkép kerületenként
Szakonyi Károly
10:45 Együtt – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Műsorvezető: Nagy
Költségvetés 2016 –
Műsorvezető: Stefkó
16:30 A Fehérvár TV
11:15 Költségvetés 2016 –
Viktória. Vendég:
2016.
3.
14.
Hétfő
Zoltán Péter. Vendég:
jövőkép kerületenként
Krisztina.
Vendég:
archívumából
jövőkép kerületenként
Mészáros Attila
Dienesné Fluck Györgyi
– ismétlés
Horváth Miklósné
17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
16:30
Költségvetés
Műsorvezető: Novák Rita.
17:00 Bajnokok városa
18:30 Költségvetés 2016 –
Műsorvezető: Látrányi
Műsorvezető: Nagy Zoltán
minden egész órakor
2016 – Jövőkép
Vendég: Farkas László
–
ismétlés
Jövőkép
kerületenként
Viktória. Vendég:
Péter. Vendég: Viza Attila
a Hét hírei ismétlése
kerületenként – ism.
Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Nagy
Nagy Zoltán Péter
10:00 A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
Zoltán Péter. Vendég:
17:30 Magyar-madjar találkozó
12:10 Költségvetés
10:20 Épí-tech – ismétlés
Péter. Vendég: Brájer Éva
Költségvetés 2016 –
18:00
Hírek
Dienesné
Fluck
Györgyi
18:00 Március idusán –
2016 – jövőkép
10:50 A Fehérvár Tv
17:00 Együtt – ismétlés
jövőkép kerületenként
18:05 Költségvetés 2016 –
Székesfehérvár 1848-49 19:00 Jó estét, Fehérvár!
kerületenként – ism.
archívumából
17:30
Esti mérleg – ismétlés
– ismétlés
jövőkép kerületenként
19:00 Hírek
Műsorvezető:
19:45 Bajnokok városa –
11:30 Képes hírek – benne
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Műsorvezető:
Látrányi
19:05 „Együtt verő szíveink”
Leffelholcz Marietta.
minden egész órakor
sportmagazin
18:00 Hírek
Péter. Vendég: Viza Attila
– 2016. március
Vendég: Égi Tamás
a Hét hírei ismétlése
18:05 Fehérvári beszélgetések
Viktória. Vendég:
20:15 Hírek
Napi színes – ismétlés
15. Fehérváron
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism. 16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
20:20
Arató
Antal,
az
örök
Mészáros
Attila
Kincsesláda – ismétlés
19:35 Emlékeim – Boross
13:00 Köztér – ismétlés
– ismétlés
Lajos. Vendég:
könyvtáros
18:30 Költségvetés 2016 –
Fehérvári beszélgetések 13:35 A Fehérvár TV
Mihály naplója alapján
Műsorvezető: Nagy
Hermanné Nagy Vera
20:50
Schirilla
György,
az
jövőkép
kerületenként
– ismétlés
19:55 Nyergestető 1849
archívumából
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Táv-Hős nap minden korosztálynak
Ésszel, szívvel, kézzel az otthon melegéért

Csabai Dorina
A távhőszolgáltatás napja alkalmából a SZÉPHŐ
Zrt. megnyitotta az érdeklődők előtt a Király sori
fűtőerőmű kapuit. Az ovisok, kisiskolások cipősdobozba álmodva mutathatták meg, milyennek
képzelik az otthon kellemes melegét, a felsősök
és középiskolások pedig játékos vetélkedőn
mérhették össze tudásukat távhőtémában.

Március 6-án, az energiatakarékossági világnappal egy időben van a
távhőszolgáltatás napja, melynek
célja, hogy a vállalatok kapuikat megnyitva a lakosságnak is bemutassák
a távhőellátásban rejlő környezet-,
klíma- és energiapolitikai előnyöket.

A székesfehérvári SZÉPHŐ Zrt. is
készült: március negyedikére kicsiket és
nagyokat egyaránt megmozgató programokat szervezett. Szauter Ákos, a
SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója elmondta,
hogy alapvető céljuk közelebb hozni a
lakosokhoz a távhőt.
Pénteken napközben óránként induló,
szakvezetéses üzemlátogatást tartottak
a Király sori fűtőerőműben. A főként
iskolásokból álló csoportokat szakértők
kalauzolták. Az érdeklődő diákok betekintést kaphattak az erőmű történetébe, rácsodálkozhattak a monumentális
méretű gépekre és csőrendszerekre,
továbbá megismerkedhettek azokkal a
működő és használaton kívüli berende-

Már a legkisebbek alkotásai is nagy szakértelemről és tehetségről árulkodnak

Fotók: Kiss László

6

Az iskolások kihasználták a lehetőséget, hogy bepillantsanak az erőmű működésébe. Már
nem csak tankönyvekből tudják, hogyan kerül otthonaikba a meleg.

zésekkel, melyek a város távhőszolgáltatását biztosítják.
A távhőszolgáltatás napja alkalmából
az óvodások és kisiskolások kreatív
pályázaton mutathatták meg ügyességüket és képzelőerejüket. „A város
kályhája” című pályázat feladata szerint
a gyerekeknek egy-egy cipősdobozt
kellett berendezniük, bemutatva, mit
jelent számukra az otthon melege. A
szervezők tizenkét alkotásból választották ki a győzteseket. Az óvodások közül
az Árpád Úti Óvoda Csiga csoportja vitte el az elsőnek járó díjat. Az általános
iskolások közül az Arany János Iskola
4. a. osztálya került ki győztesen. A
gyerekek a Koronás Parkba mehetnek
majd egy általuk választott programra.

A felső tagozatosok és középiskolások vetélkedőn mérték össze a
környezetvédelem témájában szerzett
tudásukat. A tanulóknak izgalmas
kvíz- és ügyességi játékot szerveztek,
melyben középiskolai kategóriában
a Bugát Pál Szakközépiskola diákjai
(Horváth Lili, Juhász Viktória, Walcz
Laura és Kuczi Viktor), általános
iskolai kategóriában a Bory Jenő Általános Iskola tanulói (Budai Kornél,
Tomai Kornél, Szabó László és Király
Richárd) nyertek. Hagyományteremtő szándékkal a legtöbb pontot
összegyűjtő csapat birtokolhatja a
„Táv-Hősök” címet és a vándorserleget, amit szintén a Bugátos diákok
vihettek el.

FehérVár

Egészség
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Sebkezelés – kezdjük az alapoknál!
Látrányi Viktória

„Első lépése a seb ellátásának, hogy az,
aki a sebet kezeli, alaposan, szappannal
tisztára mosott kézzel kezdjen neki.
Minden esetben, legyen szó akár a
frissen keletkezett seb kötözéséről, ellátásáról, vagy ha csak kötést szeretnénk
cserélni a már korábban szerzett seben!

Fotó: Kiss László illusztráció

Kisebb vágások, sebek, horzsolások nap mint
nap keletkezhetnek. Egy virgonc óvodás nagyfiú
édesanyjaként magam is nap mint nap meglepődöm azon, mennyi sérülés fordulhat elő. Mindig
történik valami! Nem könnyű az eligazodás,
hiszen fontos, hogy a sebeket megfelelően lássuk
el. Nem egyszerű feladat eldönteni, hogy a seb
milyen kezelést igényel – szükséges-e az orvosi
segítség. Néhány hasznos tanácsot gyűjtöttünk
össze ezzel kapcsolatban, ami jól jön minden
család számára. Andics Anikó szakértő volt a
segítségünkre.

Sebkezelés előtt és után mindig mossunk kezet!

A szappannal történő kézmosás kihagyása
esetén baktériumok és vírusok lehetnek
a kezünkön, melyek fertőző betegségeket

Tudta-e?
A sebkezelésben a nagy áttörés a XIX. században következett be annak felismerésével, hogy a sebek
elfertőződését mikrobák okozzák. Mindez új típusú kötszerek kifejlesztéséhez vezetett, és a sebek fertőtlenítésének, környezetük tisztán tartásának is nagyobb szerep jutott. Mindez nagyban köszönhető
Semmelweis Ignác munkásságának. Ebben az időben jelentek meg az első jóddal átitatott kötszerek is.

okozhatnak, a sebbe jutva annak elfertőződését segítik elő.” – mondta el lapunknak
Andics Anikó.
A második lépés a seb fertőtlenítése.
Ezzel a kórokozókat távol tartjuk a
sebtől, megelőzve elfertőződését, és
lerövidítve a gyógyulás időtartamát.
„Fontos, hogy a házi patikánkban mindig
legyen valamilyen típusú, speciális sebfertőtlenítő termék. Ez lehet oldat vagy spray
is, ami alkalmas nyílt seb fertőtlenítésére.

Patikában, gyógyászati segédeszközök
boltjában vagy akár online is be tudjuk
szerezni őket. Nagyon fontos a használati utasítás betartása, a seb és környezetének gondos fertőtlenítése, kezelése.”
– hangsúlyozta Andics Anikó.
Speciális kötözést igényelnek az égési
sérülések, a traumás sebek, a krónikus (nyolc héten túl gyógyuló) sebek
és a tartós fekvés során kialakult
sebek, az ún. decubitusok. Az ilyen
típusú sebekre speciális gyógyászati
segédeszközöket vásárolhatunk,
melyekkel a sebeket kötözhetjük és
szakszerűen elláthatjuk. Minden
esetben forduljunk szakorvoshoz
vagy keressünk fel egy szakrendelést!

Ne intézzük el egy legyintéssel!
Nem számít, milyen apró vagy jelentéktelen
egy seb – ha cukorbeteg az ember, nem
szabad figyelmen kívül hagyni! A seb vagy
a sebek megjelenése indokolja az azonnali
szakorvoshoz fordulást. Ilyenkor felmérik a
páciens általános állapotát, cukorbetegsége
tüneteit, sebét vagy sebeit, majd haladéktalanul megkezdődik a komplex ellátás.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Húsvéti házi bonbon fehér cukor nélkül

Kurucz Tünde

A kókuszos-mandulás bonbonnal nem
kell sokat pepecselni. Mégis nagyon
különleges: a kicsit folyós, krémes töltelék remek kontrasztot ad a roppanós,
nem túl édes étcsokival. A töltelékhez a
kókusztejszínt vagy a sűrűbb, és sokkal
olcsóbb konzerv kókusztejet összekeverjük a mandulával és a nyírfacukorral.
Ezután belefacsarjuk a fél citrom levét,
megfűszerezzük egy kis szerecsendióval, majd hozzátesszük a zselatin fixet.
(Lehet természetesen zselatin lapokat
is használni, de a fix nagy előnye, hogy
nem kell beáztatni, melegíteni, hanem
egyszerűen a hideg krémhez kell keverni.) A krémet egy kiskanál segítségével

Mandulás-kókuszos-citromos
bonbon
Hozzávalók kb. tizenöt darabhoz:
két deci kókusztejszín
négy evőkanál darált mandula
egy fél citrom leve
egy késhegynyi szerecsendió
két evőkanál nyírfacukor vagy eritrit
egy evőkanál expressz zselatin fix
egy kanál kókuszzsír
tíz deka legalább hetven százalékos
étcsokoládé
a díszítéshez darált mandula, néhány
szem pisztácia

Fotók: Kiss László

Nincsen húsvét csoki nélkül, legalábbis a gyerekek
vagy a „Gombóc Artúr lelkű” felnőttek számára! A
sokszor túlcukrozott, kakaót csak nyomokban tartalmazó csokinyulak, sztaniolba csomagolt csokitojások, díszdobozos pralinék helyett otthon gyorsan,
olcsóbban készíthetünk alacsonyabb kalóriatartalmú
bonbont. Csak fél órát kell rászánnunk, és indulhat
a gyártás!

Nagyon gyorsan el lehet készíteni

beletesszük a pralinéformába, de ha
nincs ilyenünk, akkor sem kell kétségbe
esni, egy szilikon jégkockatartó is tökéletesen megteszi. A tölteléket ezután
egy éjszakán, de legalább két-három
órán keresztül a fagyasztóban pihentetjük.
A pihenőidő letelte után szépen kiszedjük őket a formából, és nekiállunk a
bevonatnak. A csokoládéhoz minimum hatvan százalékos étcsokit vagy
csokoládépasztillát érdemes használni,
hogy a végeredmény olyan legyen, amit
elképzeltünk. A csokit darabokra törjük. A felét vízgőz felett egy fém tálban
felmelegítjük. Levesszük a tűzről, majd
hozzákeverjük a maradék csokit és az
egy evőkanálnyi kókuszzsírt. Ha van
ételhőmérőnk, használjuk! A bevonat
akkor lesz szép fényes, ha az olvadt csoki hőmérséklete 31-32 fok körül mozog.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!
A recept lehet:
•
•
•
•
•

leves
főétel körettel
egytálétel
sós sütemény
édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt bekerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével,
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. címre küldött
levélben.

Horoszkóp
március 10. – március 16.

Kos 3. 21. – 4. 20.

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

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

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

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

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

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

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

FehérVár
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Miért a nyuszi hozza a húsvéti tojást?
Kurucz Tünde
Ma már elfogadott tény, hogy húsvétkor a gyerekeknek a nyuszi hozza a tojást. Viszont az ehhez
köthető történetek már kevésbé ismertek.

A roppanós étcsoki folyékony tölteléket rejt

A tölteléket egy villa vagy kanál segítségével beleforgatjuk a csokiba, aztán a
sütőpapírra tesszük. A tetejére apróra
darabolt pisztáciát vagy darált mandulát
szórunk, aztán hűvös helyre – spájzba,
erkélyre vagy az ablak alá – tesszük, hogy
a bevonat megkössön. Ha marad ki csoki,
nehogy kidobjuk! Egy kiskanál segítsé-

gével sütőpapírra vékony tojásformákat
készítünk, amibe szórhatunk egész
mogyorót, mandulát vagy aszalt gyümölcsöt, attól függően, mi van otthon. Aztán
betesszük a bonbonok mellé hűlni.
A végeredményt celofánba csomagolhatjuk vagy kis tálba is kitehetjük. Egy
szem sem fog maradni belőle!

A legenda szerint Ösztra a tavasz és
a termékenység istennője volt az ősi
germán teutonok mondavilágában.
Valószínűleg az ő nevéből származik a húsvét angol (Easter) illetve
német (Oster) elnevezése. Gyakran
ábrázolták nyúlfejjel, hiszen a nyúl
köztudottan szapora állat. A pogány
törzsek minden évben a tavaszi
napéjegyenlőség idején meg is
ünnepelték Ösztrát. Egyik évben az
istennő a gyerekeknek örömet akart
szerezni, ezért a kedvenc nyulát
gyönyörűséges madárrá változtatta.
A nyusziból lett madár pedig csodák
csodájára színes tojásokat tojt,
amiket végül Ösztra a gyerekeknek
ajándékozott.

Ezen kívül van egy másik történet is
a tojást „tojó” nyúl eredetéről. A 16.
századi Németországban minden tavasszal kötelezően be kellett szolgáltatni a gyöngytyúkot a tojásaival együtt a
földesuraknak. Később pedig egyes német területeken az emberek húsvétkor
gyöngytyúkkal és azok tojásaival ajándékozták meg egymást. Hogyan lett
a gyöngytyúkból nyúl? A gyöngytyúk
németül Haselhuhn, ami rövidítve
Hasel. A nyúl német neve Hase. Elég
volt csak egy „l” betűt elhallani, esetleg
félrefordítani, és máris a nyuszi hozta
a gyöngytyúk helyett a tojást.

Nemcsak a nyuszi hozza
Európában a legtöbb helyen a nyuszi
a fő húsvéti ajándékhozó, de vannak
kivételek. Svájcban például a kakukk,
Thüringiában a gólya, Csehország
egyes vidékein pedig a pacsirta hozza
a tojást.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Nyitva tartás: Balatoni út: H-Cs: 8.00-19.00, P: 8.00-20.00, Szo: 8.00-18.00
Budai út: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-15.00

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Jar mosogató 1 l többféle

Tchibo kávé 250 g

469 Ft (469 Ft/l)

409 Ft (1.630 Ft/kg)

XXL WC papír 48 tek, 2 réteg

1.749 Ft (36,43 Ft/tek.)

Clin ablaktisztító
0,5 l szórófejes

379 Ft (758 Ft/l)

Pepsi Cola 2,5 l

290 Ft (116 Ft/l)

Ariel mosógél 4,55 l 2 féle

3.599 Ft (790 Ft/l)

Cattos macska
eledel 415 g

109 Ft (262,6 Ft/kg)

Vifon levesek 60 g

59 Ft (980 Ft/kg)

Csoki nyuszik többféle

199 Ft-tól

Mi nem egy hetes akciókat kínálunk,
hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2016. március 10-25-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

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

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

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

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

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

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

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.
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Időutazás és sörkóstoló
Fehérvár az utazási kiállításon

Kurucz Tünde
Március 3. és 6. között tartották az év mondhatni legfontosabb turisztikai seregszemléjét
a Budapesti Vásárközpontban. Az idei Utazás
Kiállításon Fehérvár központi szerepet töltött
be.

Fotók: Simon Erika

Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere lapunknak elmondta,
hogy a tavalyi évben jelentősen
növekedett a fehérvári vendégéjsza-

kák száma. Ez a nemrég elkészült
új fehérvári hotelnek és a népszerű
rendezvényeknek is köszönhető.
A cél, hogy a növekedés az idén is
folytatódjon.
Szegő Krisztina, a Székesfehérvári
Turisztikai Kft. ügyvezetője szerint
a fehérvári stand egyik érdekessége, hogy a látogatók saját fotójukkal
készült Gorsium-plakátot kapnak
ajándékba. Az érdeklődők római
kori ruhába öltözve kerülhetnek rá

A fehérvári stand központi szerepet töltött be

a középkorba érkeztünk: a Királyi
Napok és a Koronázási Ünnepi Játékok látványos filmjeit tekinthették meg az érdeklődők. A modern
kort a mai Székesfehérvár látnivalói és programjai képviselték.
A stand másik érdekessége volt,
hogy az ínyencek megkóstolhatták
a Székesfehérvári Egyházmegye
kézműves söreit.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!
ELŐFOGLALÁSI ÁRAK!
• tengerparti nyaralások
• társasutak, körutazások
• városlátogatások
• hajóutak
• szállás, repülőjegy, biztosítás

KIÁLLÍTÁSI KEDVEZMÉNYEK
a székesfehérvári Utazás Kiállításon

és irodánkban 2016.03.03-tól visszavonásig.

ABC TRAVEL Utazási Iroda

Eng.sz.: U-001248

A söröket meg lehetett kóstolni

a park nyitórendezvényét, a tavaszköszöntő Floraliát hirdető plakátra.
A fehérvári kiállítóhelyen mindenkit történelmi időutazásra hívtak,
mely kétezer évet ölelt fel. Az
ókort Gorsium képviselte, ami az
idei esztendő legnagyobb idegenforgalmi újdonságát is jelenti. A
látogatóközpont, az újjáépített
erődfalszakasz, szolgáltatások és
rendezvények teszik még vonzóbbá a régészeti parkot. Az ókor után

Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

Utazás kiállítás Fehérváron is
Március 19-én és 20-án rendezik meg
a Hiemer-házban a IV. Székesfehérvári Utazási és Szabadidő Kiállítást,
melynek keretében több helyszínen
mintegy hatvan kiállító várja az
érdeklődőket. Az utazási irodák,
szállásadók, rendezvényszervezők
rengeteg hazai és külföldi programmal és speciális előfoglalási kedvezményekkel készülnek a rendezvényre.
A látogatók megismerkedhetnek
különféle szabadidősportokkal, szolgáltatásokkal, de bort, pálinkát, sőt
igazi ínyenc fogásokat is kóstolhatnak. A szervezők a kisgyerekesekre
is gondoltak: a kicsiket a helyszínen
ingyenes játszóház és arcfestés várja,
ezen kívül térítésmentesen nézhetik
meg a Hetedhét Játékmúzeumot is.
A rendezvény médiatámogatója a
Fehérvár Médiacentrum.

Piaci bérlakás pályázat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Szakbizottságának
161/2016. (II. 24.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi lakást piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Horvát István u.
4. II/7

34 m2

1

komfortos

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

22.950,-

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok weboldalon,
illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága
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Nagyívű fejlesztések, felújítások, újabb közösségi terek
Látrányi Viktória

Mi a véleménye a város 2016-os
költségvetéséről?
Azt gondolom, hogy egy tudatos,
alapos és jól átgondolt gazdaságpolitikai munkáról beszélhetünk
az idei költségvetéshez kapcsolódóan. Hosszú és alapos előkészítés
előzte meg az idei költségvetést.
Kiváló lehetőségek előtt áll a város, jelentős fejlesztések valósulhatnak meg, és mindeközben nagy
tartalékkal is rendelkezik Székesfehérvár.
Az 5. számú önkormányzati választókerület az egyik legnagyobb területű
körzet, nagyon változatos városrész.
Gondolom, ezt tükrözik az itt felmerülő lakossági igények is.
Valóban változatos a körzet, hiszen van itt természetvédelmi terület, sportlétesítmény, intézmények,
tízemeletesek, családi házas övezet
és kiskertek is. Sok a feladat, és
sok elképzelésünk is van. Igyekszünk az idei évben is hozzátenni
ahhoz, hogy az itt élők azt mondhassák: jó itt élni. Ezt szolgálták
korábban is azok a fejlesztések
és programok, amiket megvalósí-

Fotó: Simon Erika

A 2016-os év költségvetéséről és az idei tervekről kérdeztük Mészáros Attilát, a Tóváros,
az Alsóváros, a Sóstó környéke és az Őrhalmi
szőlők önkormányzati képviselőjét.

Március 17-én 18 óra 5 perctől a Fehérvár
Televízióban láthatják a Mészáros Attilával
készített teljes interjút

tottunk az elmúlt években, így az
iskolai, óvodai, bölcsődei fejlesztések vagy a parkoló- és útfelújítások, vízelvezetési projektek, tömbrehabilitációk és nem utolsósorban
a közösségépítő rendezvények.
A következő két évet nagyban
befolyásolja a Sóstó-rehabilitáció.
Számtalan út, járda és parkoló újul
meg a környéken. A temetők mellett pedig új parkolóhelyek is kialakításra kerülnek. A Sóstó-látogatóközpontban, ami szerves része lesz

a stadionnak, a természetvédelmi
terület értékeit ismerhetik meg a
látogatók. Emellett sor kerülhet a
mederkotrásra is. Azt gondolom,
mindez hozzájárul ahhoz, hogy a
Sóstó környékén az életminőség
javuljon. Természetesen ezek a
munkák sok zajjal és kellemetlenséggel járnak majd, éppen ezért
kérem az ott élők türelmét is.
Ez a meghatározó fejlesztés a területen, de vannak még más tervek is.
A területen élők számára fontos
az utak, járdák állapota. Tavaly
egy régi igény valósulhatott meg,
hiszen a Szőlő utcai keresztnél egy
kisebb terület megvásárlásával ki
tudtunk alakítani egy játszóteret és
fitneszparkot. Több a kisgyermekes család, és nem volt a közelben
ilyen lehetőség számukra. Ehhez
igazodva a terület rendezése is
megtörtént. Sok helyen tudtunk a
járdák és az utak állapotán javítani, ilyen jellegű munkák az idén is
lesznek. A Széchenyi út csapadékvíz-elvezetési problémája megoldódott. A Szilva utca vízelvezetési
problémáinak megoldása is egy soron következő feladat, hiszen akik
ismerik a területet, azok tudják: a
Szilva utca egy teknőhöz hasonlítható. A teknő alján összegyűlik a
víz, ami az esőzések után gondot
okoz. Most azon dolgozunk, hogy
ez megoldódjon. Az Akácfa utca

is teljes felújítást kap. A Tóváros
esetében elmondható, hogy az egy
lakótelepi környezet, ahol folyamatos gondot jelent a parkolás. Amikor annak idején ezeket a tereket
tervezték, nem számoltak ekkora
autóforgalommal. Mára látszik,
hogy szűkösek a helyek. Az elmúlt
években is igyekeztünk plusz
parkolókat kialakítani. Most nyolc
parkolóhellyel az egyik Toronysori
ház problémáját tudjuk enyhíteni,
de a tervek között szerepel a szalagsor végén tizenöt-húsz férőhely
kialakítása is. Ennek egyeztetése
folyamatban van. Március végén
lakossági fórumon is tájékozódhatnak majd erről az ott lakók. Tavaly
elkészült az iskola előtti tér felújítása, átkötőkkel együtt. Idén pedig
a Torony sor melletti régi sétány
és park rekonstrukciója valósulhat
meg, mintegy ötvenmillió forintból. Ezzel egy újabb közösségi tér
jön létre a területen. Sor kerülhet
az iskola tetőfelújítására is, ami
a régi CLASP-rendszer szerint
épült. Folyamatosan jönnek ki az
idő múlásával a hibái, amiket most
orvosolni tudunk. A fontosabb és
nagyobb tételű fejlesztések közé
tartozik még az Alsóvárost, a Maroshegyet és a Sóstót érintő közvilágítási program, amivel mind a
közlekedés, mind a biztonságérzet
javulni fog.

Az útfejlesztések esztendeje
Nagy Zoltán Péter

Mielőtt a 2016-os esztendő Maroshegyet érintő kérdéseiről beszélnénk, tekintsünk vissza az előző évre!
Azokról a tételekről beszélnék, melyek munkája
2015-ben kezdődött, és áthúzódik a mostani évre.
A legaktuálisabb a buszközlekedés. Éppen Maroshegy az, ahol ezen a héten tartottunk fórumot
Mészáros Attila képviselőtársammal e témában.
Az új közlekedési rendet július elsejétől tervezi
beindítani a város. Városrészünket egyértelműen
pozitívan érinti a tervezett változás, hiszen több
buszjárat több új vonalon fog közlekedni.
Sok gondot jelent a területen, hogy egyes utcák
egyszerűen alkalmatlanok a buszközlekedésre. Sikerül
valamilyen megoldást találni?
Nyilván csak egyes utcákban tudjuk megoldani a
kérdést, mert házakat nem tudunk arrébb tolni.
De a változás az ismert utcaszerkezet mellett
jelentős segítséget nyújt. Nemcsak nyomvonalakról van szó, hanem buszmegállók áthelyezéséről
és újak kiépítéséről. Egy nagyon szép várót már
el is helyeztünk az Úrhidai úton! Annak vagyok
a híve, hogy a megállók legyenek ízlésesek, és ne
csak funkcionáljanak.
Ha már közlekedés: az utak állapota is kéri a törődést
Maroshegyen. Újulnak-e az utcák?
Igen, de bármilyen felújítást úgy érdemes
elkezdeni, hogy előtte a föld alatti közműveket
is megújítják vagy kialakítják. A Brassói utcában
számíthatnak az új vízközmű kialakítására:
csapadékvíz-elvezető épül a Nagybányai utcáig,
teljes hosszában pedig az ivóvízhálózatot alakítják
ki. Ezután készítik el a járdát és az új útburkolatot.

Fotó: nzp

Az idei esztendő költségvetési elképzeléseiről
és az előző év sikereiről Maroshegy önkormányzati képviselőjét, Brájer Évát faggattuk.

Brájer Éva a tavasz közeledtével szőlőlugast
szeretne a székelykapu köré és felújított padokat Maroshegy idősebb lakóinak. Erről is beszél
a teljes interjúban, amit a Fehérvár Televízióban
láthatnak jövő csütörtökön este fél hétkor.

Hasonló a terv a Besztercei utcában – amit mi, maroshegyiek csak Rigó-dombnak nevezünk. Ennek
minden eleme még nem látszik a költségvetésben,
de számomra mégis fontos az útburkolat felújítása,
mert a hosszú, keskeny utcák mellett ezek a rövid
átkötő utak bonyolítják le a legnagyobb forgalmat.
A Lugosi utcában is kicserélik a kopóréteget, és a
szembejövő forgalomnak kitérőket építenek.
Ugye ez az az utca, ahol a villanyoszlopok bent
vannak az úton?
Sajnos az áramszolgáltató a régi faoszlopokat
úgy cserélte ki, hogy az utat nem tudjuk szélesí-

teni. Bár a Lugosi utca furcsa, mert néhol nagyon
szűk, aztán kiszélesedik. De ez az utca is kap
nyílt csapadékvíz-elvezető csatornát.
Már korábban is igyekeztünk segíteni a buszközlekedést mart aszfalttal a Székely utcában,
de idén a kavicsos szakaszokat is beburkoljuk
hasonlóképpen.
Milyen programok húzódnak még át 2015-ről?
Tavaly bővítettük a Maroshegyi Óvodát két
gyönyörű csoportszobával, idén pedig folytatjuk a fejlesztést. Ahova több gyerek jár, ott
a kiegészítőket is kezelni kell, ezért növeljük
a parkolót. Nem késhet a huszonkét állásos
parkolóbővítés, amivel kapcsolatban még a
MÁV-val egyeztetnünk kell. Ahogy megkapjuk
a pozitív választ, már indul is a közbeszerzés
kiírása. Ez érinti még a közvilágítás kiépítését
és a park kialakítását is. De az óvoda mögötti
magángarázsok útját is igyekszünk jobb
állapotba hozni.
A lakóházas övezet mellett vannak természetvédelmi
területek is. Mennyi többletterhet ró ez az itt dolgozó
képviselőre?
Vannak olyan feladatok, amelyek nemcsak a
városrész életében foglalnak el jelentős helyet, de
Székesfehérvár egészében is. Ilyen a Sóstó fejlesztése, aminek munkálatai során Maroshegynek el
kell viselnie, ami ezzel jár. Tisztított szennyvíztelepi vízzel duzzasztjuk fel a Sóstót, ami egyszer
majd ökológiailag helyreáll. Az új csatorna a
Tordai utcán jön majd ki, átmegy a Balatoni út és
a vasúti sínek alatt, aztán az Alvinci utcán, a Dési
utca érintésével érkezik meg a Sóstóra. A fejlesztéseket túl kell élnünk, de a Sóstó megmaradása,
jövője miatt ez mindenkinek megéri.
Az Alsóvárosi-rét a másik terület, ahol veszélyben
lehet a természet, hiszen oda magánszemélyek ipari
parkot terveztek telepíteni.

Már nem tervezik, mert ezt a területet a város
visszavásárolta. Székesfehérvárnak szüksége van
egy nagy ökológiai fejlesztésre. A Sóstónak sok
évre lesz szüksége, hogy az ökológiai egyensúly
helyreálljon. Hasonlóképpen szükségünk van
az Alsóvárosi-rétre is. A városlakókat igenis
érdekli a környezetvédelem, a zöldfelület. Éppen
ezért még tavaly elindítottuk a bevásárlóközpont
melletti terület parkosításának tervezését a Városgondnokság szakembereivel. A mostani nagy
focipályából műfüves pálya lesz, és mellette egy
kisebb méretű füves pálya épül, de igény van kutyafuttatóra is. Örülök, hogy nem területértékesítést folytatunk, hanem növeljük a zöld felületet!
Maroshegy régóta visszatérő kérdése a posta. Van
előrelépés?
Kicsit lassabbá vált a folyamat, mint azt
reméltük. Tavaly tízmillió forintot különítettünk
el, hogy átköltözhessen a posta a bevásárlóközpontba. A Magyar Posta nehéz helyzetben volt,
ezért elodázta a lépést, de végre meghozta a
maroshegyieknek kedvező döntést. Ötablakos,
korszerű hivatal nyílik, várhatóan még az idén. A
postahivatal jelenlegi épülete a város tulajdona,
itt közösségi teret szeretnék létrehozni, összedolgozva a szomszédos kultúrterülettel.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és környezete is
megérdemelne egy kis ráncfelvarrást. Vannak-e tervek
2016-ban ezzel kapcsolatban?
A 2013-as, Székesfehérvárra kihelyezett kormányülésen mint országgyűlési képviselő kaptam
ígéretet miniszterelnök úrtól, hogy a Gárdonyi
felújítását a kormány támogatni fogja. A felújítás
szakmai előkészítése folyik, amit beterjesztünk
a kormánynak. A sok apró közösség mellett
igényeljük, sőt nagy álmunk, hogy Fehérvárnak
legyen bábszínháza. Örülnék, ha ez itt valósulhatna meg!

közéleti hetilap

Közélet

FehérVár

A pusztától a panellakótelepig

Nagy Zoltán Péter

Mielőtt bármibe belekezdenénk, felteszem a kérdést
– mivel Fehérvár legnagyobb ipari zónája tartozik
a választókerületéhez – hoz-e külön teendőket a
képviselői munkába ez a tény?
Szerencsére nem sokat. A vállalkozások nagyon
szépen megoldják a problémáikat. A lakók
legfeljebb a közlekedés során észlelik az ipari
park létét. Főleg a Seregélyesi úton élőket viseli
meg a megnövekedett forgalom. De bízom a
hamarosan teljesen elkészülő elkerülőútban, ami
elviszi majd a rengeteg kamiont!
Az ön által képviselt választókerület talán a legbonyolultabb, legösszetettebb terület.
Ezt mindenhol el is mondom! Van kertvárosi
övezet, ipari zóna, panellakótelep, tizenkét
kilométerre lévő kicsi falu. Utóbbi, Börgöndpuszta volt a város legelmaradottabb területe. Sokan
nehezteltek rám, miért éppen a börgöndieknek
segítek. Én mindenkinek segítek, de a börgöndieknek is, mert éppúgy a városhoz tartoznak, itt
dolgoznak, velünk élnek! Nekik éppúgy joguk
van busszal járni, jó utakon menni, elvezetni
a csapadékot, a szennyvizet, vagy közvilágítás
mellett járni éjszakánként.
Lehet, hogy elhanyagolt volt Börgönd, mostanában
viszont események vannak a kis faluban, amikre
érdemes kimenni.
Igazi közösségi élet indult be Börgöndpusztán!
Fiatalok költöztek oda, akik nem különültek el az
úgynevezett bennszülöttektől. Együtt vittek, visz-

Fotó: nzp

Az idei év terveiről és az előző év eredményeiről Börgöndpuszta,
Búrtelep, a Köfém-lakótelep, Ráchegy és a legnagyobb ipari zóna
önkormányzati képviselőjét, Dienesné Fluck Györgyit faggattuk.

Dienesné Fluck Györgyi a vele készült tévéinterjúban elmondja, hogy körzetében csak
Börgöndpusztán ügyelnek polgárőrök, de folyik
már a toborzás a Köfém-lakótelepen is. Az adás
jövő héten szerdán, március tizenhatodikán este
fél hétkor kerül műsorra a Fehérvár Televízióban.

nek életet a kis faluba. Ott az elképzelésekre nem
pénzt kérnek, hanem összefognak: a vállalkozók
pénzzel, munkával segítenek, a közösség pedig
egy emberként valósítja meg a terveket. Én már
csak kiegészíteni tudok. Börgöndpusztán nemcsak az átadások, de a munka is ünnepet jelent!
Tavaly a faluba vezető út szépen megújult,
komoly beruházás volt. Idén parkosítást tervezek
a bekötőút és a murvás út kereszteződésénél. A
már megvalósult és megvalósítandó fejleszté-

seket még az időseknek készítendő közösségi
épülettel lenne jó kiegészíteni. Polgármester úr
már megkezdte a tárgyalásokat.
Menjünk tovább! A sok lakóövezet közül melyiket
választaná szíve szerint?
Mindegyik a szívem része! Lássuk, mondjuk a
Búrtelepet! Az Erzsébet utca 12. és 26. közötti
belső út meglehetősen kopott. Az ott lakók
régi, jogos követelése, hogy azt hozzuk rendbe
a betorkolló utcákkal együtt. Ezen a részen már
sikerült rendbe tenni a kórház parkolóját, amiről
sokan értesülhettek a sajtón keresztül. De a
Madách téren – a kórházi forgalom miatt – kaotikus állapotok vannak. Szabálytalanul parkolnak
az autók, ezt rendezni szeretném az idén. A
játszóteret a tér kiszélesedésébe helyezzük
át, és kerítéssel körbevesszük. A tudós utcák
övezetében sok utat kijavítottunk, de a Lánczos
Kornél utca még megújításra vár. Ennek a terveit
most készítik. A Seregélyesi úti kórházbejárónál
nagyon sötét van este a zebránál, itt a közvilágításon javítunk. Ugyanezen az úton a két nagy
panelépület mögött újabb játékokat teszünk
ki, mert Istennek hála, egyre több a gyerek!
Ráchegyen a Verseci utca balesetveszélyes járdaszakaszát kell megújítani, a táblák megújításával
együtt. A Rác-bányánál padokat szeretnék még
kihelyezni, mert az idős emberek és a kismamák
igénylik azokat.
Ezzel megérkeztünk a legsűrűbben lakott választókerületi részhez, a Köfémhez. Van ott is teendő?
Rengeteg. Idén a leginkább járt járdaszakaszokat kell rendbe tenni és akadálymentesíteni. A
lakók jelezték, hogy a lakótelep megközelítése a
Zombori utca felől nehézkes, ezért nagy kerülőt
kell tenni a buszmegállóhoz és az óvodához –
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vagy az általam indiánösvénynek nevezett úton,
az alumíniumipari múzeum oldalánál mennek el
az emberek. A kérdéses sáros terület magánkézben van, de folynak már a tárgyalások, hogy egy
háromlapos járdaszakaszt építsünk ki a gyalogosok számára. A Köfémen több olyan lépcső
is van, amit a lakók maguk „faragtak”, de ebből
már legalább kettő életveszélyes, ezért tervben
van a lépcsőépítés is. Hogy a közbiztonságot is
említsem – amit egyébként a rendőrség szépen
biztosít – a Topolyai úton van négy garázssor,
aminek a kivilágítása elkerülhetetlen.
Az eddigi legmagasabb költségvetési számokról beszélünk az idei évben. Elegendő a pénz mindenre?
Az soha nem elég, és a képviselőnek gondos háziasszonyként kell kezelnie minden fillért. Ezért
van szükség a tartalékra is, ugyanis év végén is
bekövetkezhet olyan, ami forrásigényes.
Várható-e az ön területén központi városi beruházás?
A multifunkcionális csarnok tervezése, vízelvezetésének kialakítása már megkezdődött, de
folytatódnak tovább a munkálatok. A Zombori
utcában kétszázhúszmillió forintból újul meg
a járda és az utca. A Saára Gyula-program
keretein belül a Búrtelepen befejezzük az
ívóvízcsövek cseréjét és az ezzel járó útfelújítást. És végre megszépül a sokat szenvedett
Zrínyi utca is az Erzsébet utcai kereszteződéssel együtt, ahol végre a gyalogosoknak is
teremtünk biztonságos átkelési lehetőséget. A
Budai út és a Hadiárva utca kereszteződésében
üzemelő buszmegálló öblét bővíteni fogjuk, az
utat kijavítjuk. És végül a börgöndi közösségi
ház esetleges építését is újra megemlítem: ha
sikerülnek a tárgyalások, ugyanúgy a központi
költségvetésből valósulhat meg.

Vízivárosi fejlesztések
Stefkó Krisztina

Mi a véleménye Székesfehérvár
2016-os költségvetéséről?
Ez egy kiemelt költségvetés a
város történetében, negyven�nyolc és fél milliárdos főösszeggel, amiben egy jelentős, több
milliárdos tartalék is van, és egy
rendkívül magas fejlesztési tétel:
23,6 milliárd forint. Ez három
forrásból jön össze: az önkormányzat saját pénzéből, állami
támogatásból és Európai Uniós
forrásból. Az, hogy az önkormányzat 5,7 milliárd forintot tud
saját költségként tenni ezekbe
a fejlesztésekbe, alapvetően a
2013-as kormányzati adósságkonszolidációnak köszönhető.
Kiemelném, hogy a város 2013
óta semmilyen hitelt nem vett
fel, folyószámlahitele sincs.
A 3-as számú választókörzet lényegében Vízivárost fedi le. Hányan
élnek a város ezen részén?
Minimum hét és fél ezren, és ez
a legkisebb terület ennyi emberhez. Éppen ezért itt bizonyos
problémák még feszítőbbek,
mint máshol. Az egyik ilyen,
hogy van-e elég parkolóhely,
hiszen ha az emberek az egész
napi munka után hazaérnek,

Fotó: Kiss László

Horváth Miklósnét, Víziváros képviselőjét
az idei költségvetésről, a tervezett városrészi fejlesztésekről kérdeztük.

A Horváth Miklósnéval készített teljes interjút
a Fehérvár Televízióban március tizenhatodikán este hat óra után öt perccel láthatják

nem szeretnének órákat körözni, hogy meg tudjanak állni az
autójukkal. De a problémák és
azok megoldása szempontjából
én nem szívesen nézem csak a
2016-os esztendőt, mert ez egy
folyamat, ami évekkel ezelőtt
kezdődött.
Különösen egy ilyen sűrűn lakott
területen egy idő után elfogynak a lehetőségek. Vízivárosban
hogy áll a helyek feltérképezése?
Van még lehetőség új parkolókat
kialakítani?

Összeszámoltam, az elmúlt
években a Saára Gyula-program
keretében járdákra, útfelújításokra, parkolókra közel száznegyvenmillió forintot költöttünk a körzetben. Játszóterekre
harmincmilliót költött a város.
Ami nagy lökés volt, amikor
meg tudtuk csinálni az áruház
és az iskola közötti teret, amikor
parkolókat csináltunk a Király
soron, vagy amikor megújult a
Mikes Kelemen utca, a Sarló utca,
a Gáz utca járdája. Ami nagy
eredmény volt az elmúlt évben,
hogy a Sarló utca két oldalán
lévő százhatvannégy darab, igen
rossz állapotban lévő parkolóhely
teljesen megújult. A Gőzmalom
utcát is felújítottuk tavaly, idén
pedig elkészül a Mikes Kelemen
utca járdája. De szeretném megoldani a Zöldfa tér Budai út felőli
rendezetlen parkolási helyzetét
is. Ami azonban a legnagyobb
összeg az önkormányzat központi büdzséjéből, az a Fűtőerőmű
rehabilitációja. Hiszen a régóta
nem használt sínek felszedésével
és a Fűtőerőműnél megüresedett
terület hasznosításával további
százhatvankét parkolóhely felszabadul. Ezek a munkálatok elkezdődtek tavaly. Most a gőzmalomtól kifelé a sínek helyén murvás
felületű parkolóhelyek vannak,
de elkezdődik idén tavasszal a
Fűtőerőmű területén belül továb-

bi ötvenkilenc, egyelőre szintén
murvás parkolóhely kialakítása.
Abban az esetben, ha az engedély
készen van, műköves parkolók
lesznek itt, és a házaktól aszfaltos út vezet majd a parkolókhoz.
Ezen kívül nyolcvan fát ültetünk,
parkosítunk, és a sínek helyén
is feltöltik a területet. Szerintem
csodálatosan fog kinézni! Szükséges az is, hogy biztonságban
legyenek ezek a területek, ezért
térfigyelő kamerák is lesznek.
A zöldfelületek és a közösségi terek
szempontjából mi a helyzet Vízivárosban?
Vannak kisebb zöldterületek,
padok, ahol le lehet ülni, beszélgetni, játszani. Nagyon sok
kiskert van, mert főként a nyugdíjasok – és ezért minden elismerés megilleti őket – minden
talpalatnyi helyet virágosítanak.
Kapálják, öntözik, gondozzák
őket. Ahogy múlik az idő, sajnos
nem biztos, hogy le tudnak
hajolni, ezért egyre többen
kérik, hogy legyen segítségük a
kiskertek gondozásában. Keresem erre a megoldást, ahogy a
Fűtőerőmű majdani kiköltözése
utáni időszakra is készülök: ha
megoldódnának a tulajdonosi
viszonyok, ott egy valóban csodálatos közösségi teret lehetne
csinálni! Akár közösségi házzal
is, mert Vízivárosnak jelenleg
nincsen közösségi háza.
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Hajrágóllal bukott el a Videoton
Németh Zoltán
Míg a hétvégén a Videoton 2-1-re győzte le hazai
pályán a Haladást, addig a hétközi fordulóban
a gólok hasonló elosztása mellett vereséget a
DVTK vendégeként. A kudarc azért is különösen
fáj, mert a hazaiak a 91. percben döntötték el a
bajnokit.

Kaiser Tamás

Fiaskót feledtető fiatalok
Bevallom, a szezon elején nem voltam
meggyőződve arról, kell-e még egy felnőtt,
első osztályú csapat a városnak. Főleg
úgy, hogy a fiatalok mellé jó néhány
légióst hoztak. Akkor úgy voltam vele: kit
érdekel, hogy a Volán milyen eredményt
ér el a MOL Ligában, az EBEL a lényeg!
Aztán jöttek a meccsek – ha az össze-

Fotó: Simon Erika archív

A hét közepén Borsod felé fordult a
Vidi csapatbusza, Horváth Ferenc
együttese a DVTK vendégeként
igyekezett gyarapítani pontjait. A
fehérváriak a mérkőzés 32. percében
hátrányba kerültek, Vinícius és Bacsa
párharcában előbbit látta szabálytalannak a játékvezető, a befújt büntetőtőből Barczi jutatta előnyhöz a
hazaiakat. Nem kellett sokat várni a
Vidi válaszára: a 42. percben Haraszti

szabadrúgását Nego vette mellre,
majd egy pattanás után tíz méterről a
jobb alsóba vágta a labdát.
Az 56. percben a vezető gólhoz is
közel jártak a vendégek, ám Suljić
hiába húzta el a labdát Rados mellett
is, a kapus visszavetődve nagy bravúrral védett. A másik oldalon előbb
Bacsa, majd Nikházi és James adott
munkát Kovácsik kapusnak, aki
ekkor még nagy védésekkel tartotta a
döntetlent. A 91. percben aztán már
ő is tehetetlennek bizonyult. Lang
hibája után Elek tálalt Novothny elé,
aki tizennégy méterről a jobb alsóba
lőtte a DVTK győztes gólját.
A 2-1-es vereséget március 12-én a
Pancho Arénában javíthatja ki a Vidi,
az ellenfél a sereghajtó Békéscsaba
lesz.

set nem is, de sokat láttam – és egyre
szimpatikusabb lett a MOL Ligás csapat!
És nem csak a meccsek jöttek, de az
eredmények is. A fiatalok mellé pedig
olyan külföldiek érkeztek, akiktől lehet
és érdemes is tanulni. Ez a mostani,
MAC elleni sorozat pedig igazolja, lehet
a fiatalokra építeni, érdemes ennek a csapatnak szurkolni! Az akadémiáról érkező
játékosok tulajdonképpen feledtetik az
EBEL-kudarcot. Rég vártam már ennyire
meccsnapot, mint a csütörtökit, a mindent
eldöntő hetedik összecsapást! De legyen
bármi is a MAC elleni párharc vége,
kijelenthető: megérte benevezni a MOL
Ligába, és lehetőséget adni a fiataloknak
a felnőttek között!

Itthon kétszer is szépen zörgött a háló a Haladás ellen, nem úgy, mint Diósgyőrben

Izgalmak a tetőfokon
Somos Zoltán
Két nagyon szoros, de egymással teljesen
ellentétes meccset játszott az elmúlt napokban
a kosárlabda-bajnokságban az Alba Fehérvár.
Szolnokon kevés pont volt és vereség, itthon a
Paks ellen száz pont fölött dobva hosszabbításos győzelem.

A tiszaligeti sportcsarnokban a
bajnokság fő favoritja ellen védekezésből jól vizsgázott az Alba, hiszen
csak 68 pontot kapott. Csak éppen
a hazaiak még jobbak voltak ebben
a műfajban, 64-et engedélyeztek
Cheryéknek, akik végig közel jártak
a Szolnokhoz, de utolérniük nem
sikerült. Szerdán azonban minden
fehérvári szurkoló győzelmet várt,

még ha a listavezető Paks volt is az
ellenfél, hiszen ezúttal hazai pályán
játszott az Alba. Márpedig itt tilos
hibázni, és a rangadó elején úgy
tűnt, ez a veszély nem is fenyeget.
Álomrajtot vett a Dzunics-csapat,
19-3-ra is vezetett. De a meccs
elején még remek védekezés és a
dobóforma is „besült” a továbbiakban, szünetig már fordított, és még
az utolsó negyedben is tízpontos
előnyben volt a Paks. Nagy hajrával,
Spurlock és Myles pontjaival döntetlenre (94-94) mentették a meccset
a fehérváriak – a hosszabbításban
pedig érvényesült a jobb fizikumuk.
Így bravúros fordítással 108-103-ra
nyert az Alba, és továbbra is tapad a
közvetlen élmezőnyre.

A SZÉPHŐ Zrt. munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

FŰTÉSSZERELŐ
Elvárások:
• központifűtés- és csőhálózat-szerelő szakmunkás végzettség
• 5 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
Előny:
• fényképes gázszerelői igazolvány
• épületgépészeti technikus tanfolyam

Fotó: Simon Erika

BETANÍTOTT MUNKÁS

Jerrell Wright csereként tizenkét pontot és hat lepattanót szerzett a Paks ellen

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre 2016. március 27-ig!

közéleti hetilap
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Egy meccs a döntőért

Kaiser Tamás

Vasárnap 2-1-re győzött hazai
pályán a Fehérvár AV 19 a
MAC ellen, ezzel 3-3-ra módosította a négy nyert meccsig
tartó párharc állását. Következhet tehát a hetedik, döntő
összecsapás!
A Fehérvár vezetőedzője, Tyler
Dietrich szerint egy ilyen
hosszú küzdelemben már nem
tud újat mutatni egymásnak a
két alakulat. Ahogy mondja,
hinni kell a sikerben, és akkor
döntőbe juthat a Volán: „Nem
hiszem, hogy a két csapat tud még
meglepetést okozni egymásnak,
hiszen két hét alatt ez lesz a hetedik mérkőzés. Egyenlő erők összecsapására számítok, meglepetések
nélkül. De hogy mi dönthet? Magabiztosnak kell lennünk, a saját
játékunkra kell koncentrálnunk!
Ebben a szezonban már többször
is legyőztük a MAC-ot, tudjuk

Fotó: Kiss László

Csütörtökön, a hetedik mérkőzésen dől
el, hogy a Fehérvár AV 19 vagy a MAC
Budapest lesz a DVTK Jegesmedvék
ellenfele a MOL Liga döntőjében. Ebben a
szezonban ez lesz a tizenharmadik meccs
a Volán és a MAC között. Az elődöntőben
eddig egy kivételével valamennyi összecsapás egygólos különbséggel dőlt el.

Minden korongért nagy a harc – így lesz ez csütörtökön is!

tehát, mi kell a sikerhez ellenük.
Hatvan percen keresztül kell koncentráltan játszanunk, és hinni
benne, hogy győzni fogunk!”
A mostani, hétmeccses párharc
igazán jó reklámhordozója a
magyar jégkorongnak. Tyler
Dietrich ezúttal is izgalmas,

közönségszórakoztató mérkőzésre számít: „Mindkét csapat
hasonló erősségű, mindkét együttes gyorsan, technikásan jégkorongozik. Ha egymás mellé tes�szük a két csapatot, nem találunk
olyan nagy különbségeket. Szóval
magunkra kell figyelnünk, és ki

kell hoznunk magunkból a tüzet, a
harci szellemet. Ha így lesz, nyerhetünk! Szerencsére a srácok maguktól is kellően motiváltak, ezzel
nem nagyon kell foglalkoznunk.
Arra kell összpontosítaniuk, hogy
megvalósítsák, amit elterveztünk.
Ez a hétmeccses sorozat nemcsak
hosszú, de nagyon izgalmas is, így
biztos vagyok benne, hogy csütörtök este egy nagyon jó, izgalmas
meccset játszunk. Ezért sem kell
külön motiválni a játékosokat.” –
közölte Tyler Dietrich.
A magyar jégkorong történetében eddig egyetlen hétmeccses
párharcra volt példa: 2005-ben
a Volán 1-3-ról fordítva győzött
4-3-ra az OB I fináléjában a
Dunaújváros ellen. Ezen kívül
a Volánnak még egy mindent
eldöntő meccse volt, igaz, azt
a Ferencváros nyerte. Csütörtökön tehát a harmadik
mindent eldöntő playoff-mec�csét játssza a Fehérvár. A MAC
elleni találkozó este nyolckor
kezdődik a Tüskecsarnokban.
A győztes pedig készülhet a
döntő első, szombati, miskolci
összecsapására, míg a vesztesnek Debrecen felé kell vennie
az irányt, ahol pénteken a
Magyar Kupa selejtezőjében
lesz jelenése.

OKOS.
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel
már 3 350 000 forinttól.
ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek
nemcsak külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia
modellek lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat
tartalmaznak, amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között
bőr kormánykereket, fűthető első üléseket, Bluetooth kihangosítót,
érintőképernyős Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

WolfAuto
8000 Székesfehérvár
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22/512-860
wolfauto@wolfauto.hu
www.wolfauto.hu

A ŠKODA így könnyíti meg
ügyfelei mindennapjait.
Bőr kormánykerék

Hátsó parkolóradar

Bluetooth
telefonkihangosító

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra.
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció.
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!
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