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Székesfehérvár, mi   így szeretünk!
Országalma, kereszt    és európai kultúra

Vargha Tamás, 
Székesfehér-
vár országgyű-
lési képviselő-
je – aki maga 
is jelen volt a 
bizottság meg-

hallgatásán – azt mondta, hogy 
borzasztó élmény volt a váro-
sunkkal kapcsolatoskapcsolatos, 
politikailag motivált előítéleteket-
hallani: „Székesfehérvár az elmúlt 
években tele lett élettel, amire az volt 
a megdöbbentő megjegyzésük, hogy 
túl sok boldog, nevető gyereket, túl 
sok fehér embert látnak, és túl sok a 
kereszt. Az egyik bizottsági tag meg 
is jegyezte, hogy miért akarunk mi 
Európa Kulturális Fővárosa lenni, 
amikor a mi pályázatunkból azt ol-
vassa ki, hogy mi nem olyan Európát 
szeretnénk, amilyet ő szeretne.”

Székesfehérvár 
közgyűlésében 
az egész baloldali 
frakció támogat-
ta a pályázatot. 
Ráczné Földi 
Judit szerint meg  
kell ismernünk a 

bizottsági anyagot: „Támogattuk ezt a 
dolgot, és szerettük volna, ha ez a cím 
Székesfehérvárt illeti. Azt gondolom, 
valaki valamit félreértett. Én nem 
láttam még ezt a bizottsági véleményt. 
Szívesen áttekinteném, mert foszlá-
nyokból ítélkezni nem szeretnék.”

Rákosi Judit, az 
LMP országgyű-
lési képviselője-
löltje azt mondta, 
nem gondolja, 
hogy ez a döntés 
a fehér, keresz-
tény Európa 

elleni támadás: „Nem hiszem, hogy 
a migránsok hiányát kifogásolta volna 
az Európai Bizottság. Én azt gondolom, 
lehetett volna ez a pályázat sokkal 
innovatívabb, sokkal nyitottabb.”

Látrányi Viktória, Heiter DáViD tamás, noVák rita

Döntött az Európai Unió bírálóbizottsága arról, 
hogy Győr, Debrecen és Veszprém pályázatait 
ajánlja az Európa Kulturális Fővárosa, azaz 
az EKF 2023 projekt döntőjébe. A hét eddigi 
pályázó közül Székesfehérvár bemutatkozó 
filmjét és vele együtt a jelentkezését arra 
hivatkozva utasították el az EU „független 
nemzetközi szakértői”, hogy túl sok benne a 
boldog fehér ember és a kereszt, szegények és 
migránsok pedig egyáltalán nem szerepel-
nek a filmben. A döntéssel kapcsolatban 
Cser-Palkovics András polgármester gratulált a 
továbbjutóknak, ugyanakkor azt hangsúlyozta, 
hogy nem szakértői meghallgatás történt, 
hanem kultúránk kivégzőosztaga előtt érezte 
magát. A várost képviselő delegáció tagjai azt 
mondták, kizárólag napi politikai kérdésekkel, 
vádpontokkal illették a fehérvári pályázatot.

„Ez a fehér, keresztény Európa 
propagandafilmje – mindenki fehér és 
az utcán táncol!” – Cser-Palkovics 
András tájékoztatása szerint 
többek között ez a kifogás hangzott 
el Székesfehérvár pályázata 
kapcsán. A Tele Élettel című filmet 
is bemutatták a nemzetközi testü-
letnek, akik hiányolták a szegé-
nyeket és a migránsokat a filmből. 
Cser-Palkovics András szerint 
Székesfehérvár az EKF-
pályázatra készített anyagában 
abból a több mint ezeréves törté-
nelemből indult ki, ami nemcsak 
a múltját, hanem a mindennapjait 
is jelenti: egy modern várost, ahol 
a római, a középkori értékek, a 
keresztény-zsidó kultúrkör emlékei 
jól megférnek a nyüzsgéssel. 
A polgármester a meghallga-
táson történtekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy:„Nem szakértői meghall-
gatás történt, hanem kultú-
ránk kivégzőosztaga előtt 
éreztem magam! Hiányolták 
a filmből a szegényeket és 
a migránsokat, ugyanakkor 
sokallták a kereszteket, a 
templomokat, továbbá azt 
a hozzáállást, hogy erre a 
város értékként tekint.”

„Nehéz Fehérvár belvárosában úgy 
fényképet, videót, filmet készíteni, 
hogy ne legyenek benne keresztek, 
templomok vagy éppen ne legyen 
benne az Országalma. Ezt kifogásolni 
az alapján, hogy túl sok a fehér ember 
és túl sok a kereszt, hogy miért nem 
mutattunk szegényeket és migránsokat, 
több mint méltatlan. Ennek sem az 
európai szellemiséghez, sem az európai 
kulturális értékekhez, sem az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázathoz nem 
volt a világon semmi köze!” – hangsú-
lyozta Cser-Palkovics András.

Az Európai Unió szakértői hét 
magyarországi pályázó – Debrecen, 
Eger, Gödöllő, Győr, Székesfe-
hérvár, Szombathely és Veszprém 
– közül választották ki azt a 
hármat, melyet a pályázat szűkített 
listájára javasolnak. A döntés 
értelmében Debrecen, Győr és 
Veszprém pályázatait ajánlották a 

döntőbe. Székesfehérvár polgár-
mestere gratulált a továbbjutóknak, 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
közvéleménynek joga van tudni a 
meghallgatáson elhangzottakról.
Az egyik bizottsági tag, egy belga 
politikus azt kifogásolta, hogy 
a pályázat alapját, identitását 
a görög, a római és a keresz-
tény-zsidó kultúrkör határozza 
meg. „Pedig pont ez az értékrendszer 
adja azt az európai sokszínűséget, ami 
miatt Európára mi büszkén tekintünk, 
és ami miatt azt állítom, ez a meghall-
gatás nem európai stílusú meghallgatás 
volt. Sem stílusában, sem tartalmában 
nem arról szólt, amit Európa Kulturális 
Fővárosának mozgalmaként elindí-
tottak. Azokat az értékeket, melyek 
Fehérvárban megtestesülnek, kiemelten 
európai értékeknek, a befogadás és 
a sokszínűség értékeinek tartjuk. De 
ehhez hozzátartozik a belvárosban a 
kereszt, hozzátartozik az Országalma 
és a templomok. Hitéleti szempontból 
is, de különösen a kulturális értéküket 
tekintve.” – mondta Cser-Palkovics 
András.„Én sosem ültem 
még ilyen hidegháborús 
hangulatú eseményen. 
Amikor a propaganda szó 
elhangzott ezzel a filmmel 
kapcsolatban, a gyomrom 
összerándult, mert azt 
éreztem, mintha én egy 
észak-koreai delegáció tagja 
lennék, akit kioktatnak az 
európai értékekről!”

Így látta a meghallgatást Matuz 
János, a Vörösmarty Színház 
művészeti intendánsa, aki tagja volt 

a delegációnak és a város pályáza-
tának megvalósításában művészeti 
vezetőként vett volna részt. Szavai 
szerint nem szakértői meghallgatás 
történt. Egy jól elkészített szakmai 
anyaggal érkezett Fehérvár, ami 
újdonságokat tartalmazott. A 
pályázattal összefüggésben a 
szakember azt is elmondta, hogy a 
meghallgatáson nem foglalkoztak 
a fenntarthatósággal, a finanszí-
rozással vagy érdemben a progra-

mokkal, a beruházásokkal.
Cser Palkovics András kiemelte, 
hogy a közgyűlés egyhangú dönté-
sével nyújtották be a pályázatot, 
a város közössége felsorakozott 
mögötte. Ezért tájékoztatni fogják 
a képviselő-testületet a meghall-
gatáson elhangzottakról. A címtől 
függetlenül a pályázatban megfo-
galmazottak megvalósításán fognak 
dolgozni.

Döbbenet a meghallgatáson – Székesfehérvár nem a döntést kifogásolja – sőt gratulál a továbbjutó városoknak – hanem az eljárás módja ellen 
emelte fel a szavát. Cser-Palkovics András polgármester megerősítette: a pályázatban megfogalmazottak megvalósításán fognak dolgozni.

Politikusok a döntésről
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Székesfehérvár, mi   így szeretünk!
Országalma, kereszt    és európai kultúra

A Jobbik jelöltje, 
Tóth Nóra Tímea 
sajnálja a döntést. 
Kiemelte, hogy 
érdemesnek tartja 
Székesfehérvárt 
a kulturális fővá-
rosi címre: „Nem 

gondolom, hogy Fehérváron túl sok 
a kereszt, és hogy milyen a lakosság 
összetétele, azt ne lehetne szabályozni. 
Ha Fehérváron fehér emberek élnek, 
akkor ezzel nem tudunk mit kezdeni!”

Pintér András 
Gábor, a Momen-
tum Székesfehér-
vári Alapszerve-
zetének elnöke, 
képviselőjelöltje 
szerint ez egy pá-

lyázat kudarca, nem a városé: „Bár-
mennyire is büszke vagyok arra, hogy 
a városnak milyen gazdag történelmi 
múltja és öröksége van, úgy érzem, 
ennek felhasználása, ennek hangsúlyo-
zása messze nem történik meg. Nagyon 
rossz iránynak tartom azt, ahogyan 
a város vezetése kommunikálja ezt a 
kvázi kudarcot, hiszen ez egy pályázat-
nak a kudarca.”

Cser-Palkovics András: „Nehéz Fehérvár belvárosában úgy fényképet, videót, filmet készíteni, 
hogy ne legyenek benne keresztek, templomok vagy éppen ne legyen benne az Országalma”

III. Béla az egyetlen uralkodó, akinek földi 
maradványait teljes épségben találták meg

„Legyen Fehérvárnak 
kortárs táncszínháza, de 
bábszínháza is! Hozzunk 
létre egy nemzetközi szintű 
városkutató-központot! A 
Gáz utcában a környezet-
szennyező erőművet pedig 
váltsa fel a fenntartható 
jövő, azaz új közösségi 
térként hangversenyterem, 
kortárs alkotóműhely 
valamint könyvtár és tudás-
központ, sok-sok zölddel!”

 – ezek a gondolatok jelentek 
meg a polgármester vasárnapi 
Facebook-jegyzetében. – „Méltány-
talan volt az EKF-pályázat uniós 
meghallgatása? Nagyon! De 
természetesen nem a továbbjutó 
városok részéről. Nekik, ahogy már 
csütörtökön, úgy most is gratu-
lálok! Debrecen, Győr és Veszprém 
is csodálatos magyar városok, 
megérdemlik, hogy képviselhessék 
hazánkat!” – szerepel a jegyzet 
nyitó sorai között. Cser-Palkovics 
András Facebook-oldalán arról is 
írt, hogy Székesfehérvár a kultúra 
európai városa, mely szereti a 
múltját és a jövőjét! Továbbá 
hangsúlyozta, hogy megvalósítják 
az EKF-pályázat legfontosabb 
pontjait.
Jó minőségű pályázatot készített 
Székesfehérvár az EKF-pályázatra 
– szögezte le a város polgármestere. 

Cser-Palkovics András szerint a 
koncepció szakmai részéről alig 
esett szó a meghallgatáson, pedig 
az elmúlt hónapokban rengeteg 
kulturális szakember, civilszer-
vezet és magánszemély dolgozott 
a koncepció megalkotásán, és kár 
lenne ezt a munkát veszni hagyni. 
A Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház felújításával létrejöhet 
Székesfehérvár bábszínháza, de 
táncszínház, hangversenyterem és 
városkutató-központ is létesülhet. 
A pénteki közgyűlés dönt arról, 
mi lesz a sorsa az EKF-pályázatra 
készült kulturális fejlesztési elkép-
zeléseknek.
„Arra fogom kérni pénteken a 
közgyűlést, hogy állapítsuk meg: ez egy 
méltánytalan eljárás volt a meghall-
gatás során. De mellette nézzünk előre! 
Azt a sok energiát, ami a pályázat 
megírásakor vagy akár az elmúlt 
napokban tapasztalható volt, csator-
názzuk be abba, hogy ezt a várost 
fejlesszük!” – mondta el lapunknak 
Cser-Palkovics András.
Az EKF-pályázatra írt elképze-
lések között számos fehérvári 
rendezvény szerepelt, melyek 
vélhetően ezután is ezreket 
mozgatnak majd meg, de 
valószínűleg lesznek újak is. Az 
egyik legnagyobb beruházásnak 
pedig a Gáz utcai erőmű lebontása 
látszik, mely közösségi térként 
funkcionálhat ezután hangverseny-
teremmel, kortárs alkotóműhellyel 
és digitális tudásközponttal.

Székesfehérvár. Hogy is gondolhattuk 
ilyen névvel! 

Mindennek Géza és Szent István az 
oka! Kezdve onnan, hogy átvették a 
nyugati kultúra kirekesztő színskáláját, 
és a fehéret, mint a királyi gőg színét 
alkalmazták – ellentétben a feketével, 
amit szegény elholtjaikra aggattak. Aztán 
még súlyosbították a helyzetet: áfiumot 
adtak e népnek, és pont egy olyan intole-
ráns, velejéig cívódó hitet választottak 
deilerüktől, mint a kereszténység! Ezek 
a keresztények aztán még rátettek egy 
lapáttal, és nem elég, hogy mindenféle 
tornyos ormótlansággal szórták tele 
szálláshelyeiket, és azokra eszkábált 
barbár kivégzőszerszámokkal riasztották 
el a messziről jövő békés utazót, még 
olyan csúfondár rigmusokat is skandáltak 
elgyötört látogatóik tenvalóját kilátásta-
lanságba taszajtandó, mint hogy 
„Örvendezz királyi város…” Vettek volna 
példát a jövőbe látva köbükunokai fokú 
sarjadékuktól, ki fekete hollót tűzött 
pajzsára, és egy egész fekete sereget 
vezetett át békében az ígéret földjére, 
egyetlen suhintásával megidézve a keleti 
szelet, mely kettéválasztotta a határokat.
De nem is! Sokkal korábban eldőlt 
minden. Valahol a Csodaszarvasnál. 
Hát kellett annak a rövidlátó jószágnak 
pont erre az égövre pucolni? Iszkolni 
Belgrád? Ugyan már, inalhatott volna 
délebbre, és akkor eleve a szaracénoktól 
csencseltük volna egy tevéért azt a marék 
futóhomokot!

Fehéren-feketén

Eurázsiai az Árpád-háziak DNS-e
kurucz tünDe DaLma

Egy nemzetközi kutatócsoport III. Béla 
király csontmaradványaiból azonosította az 
Árpád-ház férfi tagjainak DNS-ét, melyről 
kiderült, hogy egészen biztosan eurázsiai, nem 
pedig finnugor eredetű!

„A munka nemzetközi összefogással 
folyt, és az archeogenetika világszerte 
elismert szakértői is részt vettek benne a 
göttingeni egyetemről, így az eredmények 
megkérdőjelezhetetlenek.” – hang-
súlyozta Kásler Miklós, a kutatást 
vezető Országos Onkológiai Intézet 
főigazgatója. 
A professzor kérdésünkre elmondta, 
hogy teljesen egyértelműen sikerült 
meghatározni a csak az Árpád-ház 
férfi tagjaira jellemző génszakaszt. 
Ez azt jelenti, hogyha sikerül az Ár-
pád-kori csontokból kivonni a DNS-t 
és vizsgálat alá vetni, akkor meg 
tudják mondani, hogy ki származott 
az Árpád-házból.
A kutatócsoport sikeresen definiálta 
III. Béla király apai ági (Y-kromoszo-
mális) profilját, mely hivatkozásként 
szolgálhat az Árpád-dinasztia további 
maradványainak és vitatott élő leszár-
mazottainak azonosításához.
„Ezzel sikerült megtalálni az Árpád-házi 
azonosításhoz az „archimédeszi pontot”. 
Van egy uralkodónk, akiről biztosan 
tudjuk, hogy ő a maga részéről, amíg élt, 
III. Béla volt. Ugye őt találták meg 1848 
decemberében itt a fehérvári bazilika 
romjai között első felesége, Antiókiai 
Anna mellett. Onnantól kezdve, hogy 
tudjuk, hogy ő III. Béla volt, a további 
azonosításhoz is fel lehet használni 
a genetikai profilját.” – nyilatkozta 

lapunknak Szabados György, a Szent 
István Király Múzeum történésze, 
aki szintén tagja volt a Kásler Miklós 
professzor vezette csoportnak. A ta-
nulmány történeti bevezetője fűződik 
a nevéhez. 

A szakértők tizenegy, a székes-
fehérvári bazilikából származó 
csontvázat vizsgáltak meg, de csak 
kettőről állapították meg, hogy 
biztosan Árpád-házi: az egyik III. 
Béláé, a másik egy olyan férfié, aki 
az eredeti temetkezési helyen III. 
Béla közelében feküdt. A vizsgála-
tok alapján a két királyi maradvány 
az R1a haplocsoportba tartozik, 
ami azt jelenti, hogy az Árpád-ház 
tagjai egészen biztosan eurázsiai 
eredetűek. A professzor kiemelte: 
„Ha lesz rá forrás, és részletesebben 
meg tudjuk vizsgálni a DNS-eket, 
akkor apai ágon vissza tudunk menni 
az Árpádok eredetéhez. Akkor arra is 
választ kaphatunk, hol játszottak eset-
leg még szerepet a történelem során.”
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es 
használaton kívüli hőközpont;

• Mura u. 2. szám alatt 1 db 15 m2 
alapterületű garázs.

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 

alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

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

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

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

Fejlesztések és béremelés
Bácskai gergeLy

A Városgondnokság 8.7 milliárd forintos 
költségvetéséből 6.8 milliárd az önkormányzati 
támogatás, melynek mintegy felét utak, járdák, 
parkolók és parkok fejlesztésére fordítja a 
város cége. Összesen ötvennégy helyszínen 
végeznek idén nagyobb fejlesztéseket.

Költségvetési soron megnevezve 
2.8 milliárd forintot tesznek ki a 
fejlesztések, azonban ha ehhez hoz-
zátesszük a Városgondnokság saját 
beruházásait, akkor ez meghaladja a 
hárommilliárd forintot. A városüze-
meltetés pedig mintegy három és fél 
milliárd forint, amibe beletartozik 
olyan létesítmények fenntartása 
is, mint az uszoda vagy a Koronás 
Park. Bozai István városgondnoktól 
érdeklődtünk az idei év feladatairól, 
terveiről és változásairól.
Mik a legjelentősebb fejlesztési, építési 
tervek 2018-ban?
Több mint kétmilliárd forint érték-
ben utakat, parkolókat, járdákat 
építünk. Az egyik legnagyobb par-
kolóépítés a Vízivárosban lesz, ahol 
a Fűtőerőmű területén alakítunk ki 
egy több mint százötven férőhelyes 
parkolót. Itt jelentős mennyiségű 
fát is ültetünk majd. Ez  a beruhá-
zás azért is fontos, mert amikor a 
hetvenes években épültek a panelhá-
zak, senki nem gondolta, hogy ilyen 
mennyiségű autó közlekedik majd 
Fehérváron. Két lakásonként épült 
egy parkoló, ma pedig lakásonként 

másfél szükséges.
Lesz-e elegendő kapacitás és munkaerő 
ennyi építkezésre?
Az útfelújításokat a pályázatokon és 
közbeszerzéseken nyertes alvállal-
kozókkal végeztetjük. A közbeszer-
zési törvény lehetővé teszi, hogy 
meghívásos eljárást folytassunk, 
és ha lehetséges, ezekre fehérvári 
vállalkozásokat hívunk meg, melyek 
eddig mindig adtak be pályázatot. 
Remélem, hogy egész évben tudjuk 
majd tartani azt, hogy a fehérvári 

útfejlesztéseket fehérvári cégek 
végezzék el. A Városgondnokság 
költségvetése döntő többségében 
városi forrás. Az az alapelvem, hogy-
ha már a fehérvári gazdaság által 
megtermelt javakat költjük el, akkor 
– ahol erre van megfelelő cég – ott 
helyi vállalkozással csináltassuk a 
munkát!
Lesz-e bérfejlesztés a Városgondnok-
ságnál?
Több mint hatszázharmincan 
vagyunk jelenleg a Városgondnok-

ságnál. A dolgozóink jelentős része 
a leginkább keresett szakterületeken 
dolgozik, ahol komoly a verseny a jó 
munkaerőért. Itt nekünk is meg kell 
állnunk a helyünket! A béremelésen 
kívül a megfelelő munkakörülmé-
nyek, a munkaruha biztosítása, a 
pihenőidők betartása, a különböző 
béren kívüli juttatások, amik von-
zóvá tehetnek minket a munkaerő-
piacon – nem elfelejtve persze azt, 
hogy a legjelentősebb szempont a 
bér. Szerencsére az idén is jelentős 
béremelést tudunk végrehajtani, ami 
a bértömeget tekintve tíz százalékot 
tesz ki. Ezt három és tizenöt száza-
lék között differenciáljuk. Jellem-
zően inkább a fizikai munkaerő és 
a szakmunkásaink fognak többet 
kapni, és az adminisztráció területén 
lesz kisebb a béremelés.
Minden évben jelentős tétel a Város-
gondnokság gépállományának a fejlesz-
tése, ez idén is folytatódik? 
Igen, folytatódik a gépállományunk 
fejlesztése, amiben a munkaerőhi-
ány is közrejátszik. Mintegy har-
mincnyolcmillió forintért veszünk 
egy új utca- és járdatakarító gépet, 
de beszerzünk új emelőkosaras autó-
kat is, továbbá a kisgépállományt is 
folyamatosan újítjuk. A gépparkunk 
fejlesztése azért is nagyon fontos, 
mert így tudjuk növelni a hatékony-
ságunkat és az elvégzett munkánk 
minőségét.

A Városgondnokság kiemelt feladata az út-, parkoló- és járdaépítés – mondta el lapunknak Bozai István
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Rákosi Judit az LMP jelöltjeÖsszegyűltek az aláírások

Bemutatta székesfehérvári jelöltjeit a MomentumMegkezdődött a Fidesz kampánya

 Heiter DáViD tamásszaBó Petra

DáViD renáta Wéhli Regős DóRa

Bemutatta az LMP egyik székesfehérvári 
országgyűlési képviselőjelöltjét, Rákosi 
Juditot. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
a szociálisbérlakás-programot szeretnék 
megvalósítani városunkban, valamint a 
huszonegyedik század kihívásaira akarják 
felkészíteni az embereket.

Az LMP számára mindig azok a 
javaslatok voltak a legfontosab-
bak, melyek fel tudják készíteni az 
embereket a huszonegyedik század 
kihívásaira – fogalmazott a párt 
székesfehérvári sajtótájékoztatóján 
Vágó Gábor kecskeméti képviselő-
jelölt, egykori parlamenti képviselő: 
„Az oktatás, az egészségügy és a szo-
ciális politika az a három terület, ahol 
azonnal lépéseket kell kezdeményezni a 
kormányváltás után. Hiszen azt látjuk, 
hogy az egészségügy teljesen katasztro-
fális állapotban van. Az oktatás csupán 
az összeszerelő üzemekre, gyártósori 
munkára készíti fel a fiatalokat és 
pontosan emiatt van az, hogy sokan 
elhagyják az országot.”
Az eseményen bemutatkozott fejér 
megye 1. számú választókerületének 
országgyűlési képviselőjelöltje is. 
Mint Rákosi Judit mondja, Szé-
kesfehérvár országosan is nagy 
jelentőségű város, így szeretnék 
megmutatni az itt élő embereknek, 
hogy fenntartható fejlődés alapján 
is lehet egy várost vezetni. Szavai 
szerint utánanézett, és magasak a 
fehérvári albérleti díjak, ezért a szo-
ciálisbérlakás-programot szeretnék 

A Nemzeti Választási Iroda hétfőn kezdte 
átadni a jelölteknek az ajánlásgyűjtő íveket. 
A választáson indulni akaró jelölteknek 
március ötödikéig kell összegyűjteniük az 
ötszáz érvényes ajánlást, de van, aki már át 
is adta az aláírt íveket.

Kedden délelőtt Törő Gábor, Fejér 
megye 2. választókerületének régi-új 
jelöltje volt az első, aki a Városházán 
leadta az összegyűjtött aláírásokat. 
A fideszes képviselő sikeresnek érté-
kelte a gyűjtést, a szükséges aláírások 
közel hatszorosát gyűjtötte össze 
az első napon: „2875 darab aláírás 

Jelöltbemutató rendezvényt tartott múlt 
pénteken a Momentum Mozgalom városunkban. 
Az eseményen részt vett Fekete-Győr András, a 
Momentum elnöke, aki bemutatta a megye öt 
egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét, köztük 
Pintér Gábor Andrást, a Fejér megyei 1. számú 
országos egyéni választókerület képviselője-
löltjét.

A” Momentum Mozgalom nagyon 
erős Fejér megyei jelenléttel vág neki a 
2018-as országgyűlési választásoknak, 
hiszen három településen is jelentős helyi 
alapszervezettel rendelkezünk.” – mondta 
Fekete-Győr András, a Momentum 
Mozgalom elnöke múlt pénteken 
Székesfehérváron. Bemutatta a megye 
mind az öt egyéni országgyűlési képvi-
selőjelöltjét, különös tekintettel Pintér 

A kampány tizenkettedik órájában mutatta be a 
megújult fehérvári Fidesz-irodát a párt régi-új 
jelöltje. Vargha Tamás az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a következő kormányzati ciklusban is 
Székesfehérvárért kíván dolgozni, Fejér megye 
fejlődéséért kíván tenni. Az iroda mindennap 
nyitva lesz a kampányidőszakban.

A jelöltajánlásra február 19-e és már-
cius 5-e között van lehetőség. Minden 
választópolgár a lakcíme szerinti vá-
lasztókerületben, az ajánlóívet kitöltve 
és aláírva tehet ajánlást. A sikeres 
jelöltállításhoz ötszáz érvényes ajánlás 
szükséges. Cser-Palkovics András 
polgármester bízik benne, hogy Vargha 
Tamásnak ismét bizalmat szavaznak 

itt is megvalósítani. Rákosi Judittal 
szemben több kritika is megfogal-
mazódott a közösségi felületeken. 
Többek között az, hogy az LMP 
annyira sem tartja a székesfehérvá-
riakat, hogy helyi jelöltet állítson. 
Természetesen megkérdeztük erről 
a jelöltet is: „Már keresem azt az 
ingatlant, amit esetleg meg tudok venni. 
Ingatlanközvetítő és pénzügyi tanácsadó 
vagyok Magyarország egyik legnagyobb 
bankjánál, így elég alaposan körül 
tudtam nézni. Őszintén remélem, hogy 
hamarosan Fejér megyei és fehérvári 
lakos leszek jómagam is, így semmiféle 
kifogás nem lehet a személyem ellen.”

gyűlt össze. Ez minden várakozásunkat 
felülmúlta. Hálás vagyok az aktivisták 
munkájáért, a támogatók segítségéért, 
hogy leadhattam a jelölésemet. Az alá-
írásgyűjtést folytatjuk, más formában, 
„Maradjunk kapcsolatban” névvel, hogy 
minél több emberre számíthassunk 
annak érdekében, hogy Magyarországot 
meg tudjuk védeni.”

A Székesfehérvári Választási Irodá-
ban az átadást követően megkezdő-
dött az ajánlóívek ellenőrzése, majd a 
Választási Bizottság dönt a nyilván-
tartásba vételről.

András Gáborra, aki nem csupán a 
székesfehérvári alapszervezet elnöke, 
de lokálpatriótaként a város lakosainak 
képviseletéért folytatott versenyben a 
Fejér megyei 1. számú országos egyéni 
választókerület képviselőjelöltje is. 
Pintér András Gábor Székesfehérváron 
született és nőtt fel, idegenvezetőként 
dolgozik, és a városban is tevékenyke-
dett már szakmájában.
Pintér András Gábor elmondta: 
céljuk egy XXI. századi Magyarország 
kiépítése. Oktatásügy, egészségügy 
és elsősorban Székesfehérvár tömeg-
közlekedésének rendbetétele – Pintér 
András Gábor ezeket nevezte meg a 
Momentum legfontosabb Székesfe-
hérvárt érintő célkitűzéseiként, majd 
hozzátette: „A jövő Magyarországát 
szeretnénk felépíteni, nem a múltét!”

a választók. Mint mondja, Székesfe-
hérvár soha akkora támogatást nem 
kapott, mint a 2010-2014-es, illetve a 
2014-2018-as kormányzati ciklusban.

Hétfőn délelőtt a  Palotai út és a Ha-
lász utca sarkánál található standnál 
írhatták alá a Fidesz fehérvári jelöltjét 
– Vargha Tamást –  támogató ajánlóí-
veket a választópolgárok. A politikus 
elmondta, hogy minden nap jelen 
szeretnének lenni, hogy megszólítsák a 
székesfehérváriakat.  Minden választó-
polgár a lakcíme szerinti választókerü-
letben, az ajánlóívet kitöltve és aláírva 
tehet ajánlást.

Pintér András Gábor, a Momentum jelöltjeMegújult környezetben várják a választókat
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Rákosi Judit az LMP színeiben indul a választáson

Az átadás pillanata a választási irodában
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a MOMA által sütött nagyobb kenyérből 
több jusson oktatásra, egészségügyre. 
Az élet minden területén érvénye-
süljön a szabadság, az esélyegyen-
lőség! Fontosnak tartom, hogy a város 
gazdasági és kulturális életében jelentős 
szerepet játszó felsőoktatási intézmények 
újra szabadon működhessenek, a diákság 
frissessége további értékeket hozzon. 
Elengedhetetlen a közlekedés, különösen 
a közösségi közlekedés fejlesztése. 
Mindenképpen támogatandónak tartom 
Fehérvár távolabbi kulturális törekvéseit 
és az ezekre való felkészülést, mint a 
Szent István Emlékév.

CSAK EURÓPÁVAL LEHET NAGY 
MAGYARORSZÁG

egy lényegesen jobb körülményeket 
biztosító országgá lehet változtatni. Látva 
a 2010 után kialakult helyzetet, 2013-
ban csatlakoztam a DK székesfehérvári 
szervezetéhez. Meggyőződésem, hogy 
egy ország nem csak egyes emberek - a 
hatalom közelében élők - jólétének és 
gazdagodásának biztosítására hívatott. 
Az állam adjon lehetőséget minden 
egyes állampolgárának! Lehetőséget az 
egészséghez, az oktatáshoz, a munkához, 
a nyugodt öregkorhoz, a jogbiztonsághoz, 
és a személyes biztonsághoz. Az emberek 
nyugalomban - mesterségesen generált 
ellenségek, démonok nélkül – békében 
akarnak élni. Számomra ennek elérése a 
legfontosabb cél!

ÖN A LEGFONTOSABB!

Fehérvár Zöld Tüdeje környezetvédelmi 
program megvalósítása. A Honvédelmi 
Minisztérium megrendelésére 
újraindítottuk a komoly hagyományokkal 
rendelkező buszgyártást a nagy 
múltú Ikarus gyárban. És ami 
mindennél fontosabb: Székesfehérvár 
megtelt élettel! Éppen ezért fontos, 
hogy városunkat kultúrájában, 
szellemiségében megtartsuk olyannak, 
amilyennek megismertük. Napjainkban 
láthatjuk, hogy ez fontosabb, mint 
valaha! Ehhez erős városra és erős 
kormányzati támogatásra van szükség, 
munkámmal ezt szeretném biztosítani a 
jövőben is. Nagyra becsülöm városunk 
tenni akarását, hiszen látszik: hittel, 
összefogással, szorgalommal minden 
akadály legyőzhető. Ehhez ajánlom fel a 
következő évekre is szolgálatomat!

Jávor Judit - MOMA – Modern Magyarország Mozgalom

Ráczné Földi Judit - DK

Vargha Tamás - Fidesz

Tóth Nóra Tímea - Jobbik

Jávor Judit vagyok, matematika-fizi-
ka-angol-dráma szakos tanár, a Modern 
Magyarország Mozgalom képviselője-
löltje a Fejér megyei 1. sz. választóke-
rületben. Székesfehérváron nőttem fel. 
A Rákócziba jártam általános iskolába, 
a József Attila Gimnáziumban érettsé-
giztem. Első diplomám megszerzése 
után a város több általános és középis-
kolájában tanítottam. Nekem Fehérvár 
nemcsak a gyerekkort, a családot, a 
barátokat jelenti, de mestereket és tanít-
ványokat is. Azért kezdtem politizálni, 
mert hiszem, hogy a nemzet felemelke-
déséhez tisztakezű, európai értékeket 
valló, a közösség iránt elkötelezett poli-
tikusokra van szükség. Tudom, hogy a 
Modern Magyarország Mozgalom ehhez 
az értékrendhez ragaszkodik. Képvi-
selőként legfontosabb célom lesz, hogy 
Fehérváron is, mint az egész országban 

Ráczné Földi Judit vagyok, 35 éves 
közgazdász, vállalkozó. 
Egy fejér megyei kisfaluban, Alapon 
nőttem fel nagycsaládban. Szüleim 
egyszerű paraszt emberek. Magas fokú 
szociális érzékenységem neveltetésemből, 
a vidéken tapasztalt szegénységből 
fakad. Közgazdasági szakközépiskolában 
érettségiztem, a végzés után Székes-
fehérvárra költöztem. Béreltem egy 
szobát, és elkezdtem dolgozni. Egyetemi 
tanulmányaim munka mellett folytattam 
Veszprémben. Első generációs értelmi-
ségi vagyok. Szeretem a kihívásokat, 
vonzzanak a számok, verseny-sakkozó 
voltam. Már gyermekkorom óta vágyam 
- ha lehetőségem lesz, minden erőmmel 
azon dolgozzak - hogy az önhibájukon 
kívüli nehézsorsú embereket segítsem.  
Csalódásként éltem meg a rendszer-
váltást. Tudom, hogy Magyarországot 

Székesfehérvár a szülővárosom, 
nagy megtiszteltetés, hogy már 
nyolc éve képviselhetem az itt élőket 
az Országgyűlésben. Ez a nyolc év 
látványos fejlődést hozott. Városunk 
a vidék gazdasági erőközpontja. A 
kormányzattal együttműködve számos 
beruházás valósult meg: a kórház 
többmilliárdos fejlesztése, a vasút és 
a Csónakázó-tó felújítása, a korábbi 
kormányok által csak ígérgetett 
elkerülőút befejezése. 

Már elindult a sport- és 
rendezvénycsarnok építésének 
előkészítése, a középiskolai campus 
kialakítása, a Sóstó megmentése és 
az Árpád-ház program keretében a 
Koronázó Bazilika megmaradt köveinek 
méltó elhelyezése. Hamarosan indul 
a Fekete Sas Szálló felújítása és a 

Tóth Nóra Tímea vagyok, a Jobbik 
országgyűlési képviselőjelöltje Fejér 
megye 1-es választókerületében. 22 éves, 
végzős egyetemista vagyok. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem politológia 
szakán tanulok.  20 éve élek Székesfe-
hérváron. Már nagyon fiatalon érdekelt 
a közélet, evidens volt számomra, a 
Jobbikban fogok tevékenykedni. 4 éve 
léptem be a Jobbik Ifjúsági Tagozatába 
Budapesten, 1 éve pedig a fehérvári 
szervezet elnöki tisztségét töltöm be. Az 
elmúlt években az egyetemi tanulmá-
nyaim mellett a  Jobbik frakció munka-
társaként dolgoztam, így sok tapaszta-
latra tettem szert a parlamenti munkával 
kapcsolatban. Fontosnak tartom, már 
fiatalon legyen bátorságunk vélemé-
nyünk hangoztatására, merjünk kiállni a 
jövőnkért.

Székesfehérvár egy csodálatos város, 
ami pár év alatt sokat fejlődött, szépült, 
de még mindig van még min javítani.
Parkolóhely alig van, azok is fizetősek. 
A helyijáratos buszok ritkán járnak, 
hiányzik az összehangoltság, arról nem 
is beszélve, hogy a járművek korszerűt-
lenek. Az egészségügy itt is azonnali 
reformokat kíván. Nyáron beáztak a 
frissen felújított műtők a kórházban, 
15 napot kell várni egy vérvételre és 
tartósan betöltetlen gyermekorvosi 
praxisok várják az orvosokat.
Szeretem a hazámat! Küzdeni fogok az 
oktatás modernizálásért, fiatalokért, a 
devizahiteleskért, a magasabb bérekért, 
a tisztességes nyugdíjakért, rövidebb 
várólistákért és a kivándorlás ellen!

1-es számú választókerület
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gyerekek és 150 cm-nél alacsonyabbak 
magassarkú cipőben kelnek át a zebrán. 
Sok utcából egyáltalán nem látszik a 
közvilágítás problémája. Az igazságosság 
jegyében más környékeken a víz-, vagy a 
gázszolgáltatást szüneteltetjük majd. 
Végre megépítjük a városnak a fehér 
várat! A várkerti koncerteket jövőre 
a környékbeli lakosság közreműkö-
désével valósítjuk meg. A próbákat 
még hivatalos művészekkel tartjuk, az 
előadásokra azonban már megtanulják a 
lakók a darabokat, így költséghatékony 
és lokálpatrióta szempontból is megfe-
lelő előadások születnek. Spórolunk 
mindennel, tehát nem is töltöm ki az 
1400 karaktert, a maradékot jótékony 
célra felajánljuk.

Golubeff Róbert - Magyar Kétfarkú Kutya Párt Dr. Várhelyi Tamás - Értünk Értetek

Rákosi Judit - LMP

Golubeff Róbert a Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt sport-légierejének vezérez-
redese. Sokoldalú, rengeteg végzettsége 
és több nyelvtudása is van. Létező és 
nem létező nyelveken egyaránt beszél. 
Gyakorló pilóta, bármikor képes megfe-
lelő távolságból szemlélni a problé-
mákat. 
Neki köszönhető többek között a Tudta? 
kampány hajrájában létesített Tököl 
és Tököl közötti légihíd és a kutyapárt 
égi reklámjai. Pár programpont a 8200 
oldalas programból: A környék közleke-
dési dugóit emeletes utakkal orvosoljuk. 
A körforgalmakat függőleges körforgal-
makká alakítjuk.
A Széchenyi aluljárót, ami a város 
legdurvább dugóinak okozója elítéljük 
és azonnal lecsukjuk.
A Várkörút nehezen belátható zebráin 
már elterjedt az a szokás, hogy a 

1977-ben születtem, régi székesfehérvári 
család tagjaként, szüleim egyetlen gyer-
meke vagyok. 2003.-ban szereztem jogi 
diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, 
2007. óta dolgozom egyéni ügyvédként. 
Viszonylag hamar, 2010-ben kerültem 
kapcsolatba a polgári jog egy igen 
speciális területével, a fogyasztói szer-
ződésekkel, a fogyasztói szerződésekből 
eredő jogvitákkal, ezen belül a fogyasztói 
kölcsönszerződésekkel. Mindenki előtt 
ismert tény, hogy Magyarországon még 
mindig több százezer család roskadozik 
az úgynevezett „deviza alapú hitelek” 
súlya alatt. A jelenlegi kormányzat, 
az elmúlt nyolc év alatt véglegesen 
nem oldotta meg a problémát, sőt sok 
esetben gátolni, akadályozni igyekezett 
a jogkereső állampolgárok, adósok 
érdekérvényesítését. Számos bírósági 
és egyéb eljárás során tapasztalhattam 

Rákosi Judit vagyok, az LMP 
országgyűlési képviselőjelöltje 
Fejér megye 1. választókerületében.
Ötgyermekes családban születtem, 
és magam is három gyermeket 
neveltem fel.  Az LMP-nek 2009 
tavasza óta vagyok tagja, jelenleg 
az Országos Politikai Tanácsának 
egyik vezetője. Azt gondolom, hogy 
valódi korszakváltás akkor történhet, 
ha a nők sokkal nagyobb szerepet 
kapnak Magyarország irányításában.  
Ezért személyes küldetésem a nők 
politikai szerepvállalásának erősítése. 
Megtiszteltetés, hogy ennek érdekében 
az LMP miniszterelnök-jelöltjével, Szél 
Bernadettel együtt haladunk kezdetektől 
fogva.
Ahhoz, hogy mi nők, nagyobb 
szerepet tudjunk vállalni a közéletben, 
első lépésben az új kormánynak 

meg azokat a hiányosságokat, melyeket 
haladéktalanul orvosolni kellene.  Azért 
fogadtam el az Értünk Értetek, a hiteles 
párt felkérését, mert úgy érzem, így 
lehetőségem van feltenni azokat – a 
gyakran kellemetlen – kérdéseket, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy ezt 
a társadalmi katasztrófát egyszer és 
mindenkorra, véglegesen megoldjuk. 
Tudni kell azt, hogy ez a probléma 
mindenkit érint, nem csak azokat, akik 
valamikor felvették ezeket a hiteleket, 
így közvetlenül szenvedő alanyai a 
végrehajtási eljárásoknak. Kérem, hogy 
szavazatával támogasson engem, és az 
Értünk Értetek, a hiteles pártot!

meg kell teremtenie a családjaink 
biztonságát, ami azLMP programjának 
egyik sarokköve. Első lépésben az 
egy gyermekesek kedvezményeit 
megduplázzuk, 10 ezerről 20 ezer 
forintra emeljük. A családi pótlék 
és a GYES összegét 30 százalékkal 
emeljük. Célzottan segítjük az egyszülős 
családokat. 45 százalékkal emeljük 
a családi pótlékukat, rendezzük a 
tartásdíjak kérdését, kiterjesztjük a 
nagycsaládos kedvezményeket, állami 
támogatású bébiszitter-szolgáltatást 
hozunk létre, és munkaidőhöz igazodó 
bölcsődei ellátást biztosítunk. E mellett 
választhatóvá tesszük a távmunkát, és 
női vállalkozói programot indítunk. 
Mottóm nem változott az évek során: 
Zöld utat a nőknek!

Pintér András - Momentum
Tisztelt Embertársam!
Pintér András vagyok, 1982-ben 
születtem Székesfehérváron. Sok 
helyen jártam a nagyvilágban, számos 
országban otthonosan mozgok és éltem 
is hosszabb ideig külföldön, de ez a 
gyönyörű város az igazi otthonom. Itt 
kezdtem el ismerkedni a tudománnyal, 
itt merültem el a zene és a színház vilá-
gában, s itt kötöttem életre szóló barátsá-
gokat. Kamaszkorom óta foglalkoztat a 
világ és hazám problémáinak megoldása. 
Mostanra rájöttem, hogy azzal tehetem a 
legtöbbet, ha tapasztalataimat poli-
tikai téren használom fel, s parlamenti 
mandátumot szerezve beleszólhatok 
abba, hogyan alakul szülővárosom, 
Magyarország vagy épp Európa sorsa.
Meggyőződésem, hogy a politikai 
kultúra tanulható, tehát meg is változ-
tatható. Azért vállaltam a jelöltséget a 

Momentum Mozgalom színeiben, mert 
amióta a párt feltűnt a magyar poli-
tika egén, azóta újra hiszem, hogy van 
remény. Hiszem, hogy a romlott, korrupt 
politika hagyománya, a mutyik és az 
öncélú hatalomszerzés gyakorlata helyett 
igenis lehetséges a tiszta, őszinte és 
egyenes politizálás. Hiszem, hogy józan 
ésszel és tiszta lélekkel egy élhetőbb, 
igazságosabb világot teremthetünk a 
magunk és gyermekeink számára.

Ezért szeretnék dolgozni és ehhez kérem 
a támogatását!

Üzenjen nekem!
pinter.andras@momentum.hu
Kövessen a Facebookon!
fb.com/pinterandrasgabor.momentum/
Csatlakozzon hozzánk!
momentum.hu/csatlakozz
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út III. ütemének elkészültére, Fekete-
hegy-Szárazrét városrész-rehabilitációs 
programjának megvalósulására, a Sóstó 
Természetvédelmi Terület megújítására, 
a fehérvári buszgyártás újraindulására, 
utak építésére, templomok és közintéz-
mények felújítására. Más települések 
számára például szolgálhatnak Székes-
fehérvár ipari parkjai, melyek munka-
helyeket teremtenek, komoly iparűzési 
adót fizetnek a városnak, és támogatják 
egészségügyi-, sport- és oktatási intéz-
ményeinket. Tennivaló azonban van még 
bőven. Kérem, hogy támogassa munkám 
folytatását, hogy együtt még többet 
tehessünk!

Törő Gábor - Fidesz Fenekes Roland - Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Horváth András - MSZP-Párbeszéd Fazakas Attila - Jobbik

Móron születtem 1962. március 7-én, 
egyszerű, dolgos szülők gyermekeként. 
Neveltetésem során a szüleim mindig 
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a 
tevékenységemet kizárólag a tisztesség 
és becsület fonalát követve végez-
hetem, hiszen csak így érhető el olyan 
eredmény, amely méltó az emberek 
elismerésére. Ebben a szellemben 
neveltem én is pedagógus felesé-
gemmel együtt a gyermekeinket. 2010. 
óta vagyok országgyűlési képviselő, 
2012. és 2014. között voltam a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, 2015. 
óta töltöm be a Fidesz Fejér Megyei 
Választmányának elnöki tisztét. 
Nyitott, közvetlen embernek ismernek, 
aki készen áll arra, hogy megoldást 
találjon egyes emberek és közösségek 
problémáira. Büszke vagyok a közös 
sikereinkre: a székesfehérvári elkerülő 

Fenekes Roland.: 21 éves, székes-
fehérvári lakos vagyok. Fontosnak 
tartom az esélyegyenlőséget, épp ezért 
választottam ezt az irányt a politikai 
nézeteimben. Képviselem az  MKKP 
fenntartható korrupció programját, 
melynek lényege, hogy középhosszú 
távon minden állampolgár lefizethető 
lesz és a kenőpénzt leírhatja az adóból. 
Eltökélt vagyok a politikusi korrupció 
kiszélesítésében, az általános korrupció 
bevezetésében. 

Milyen szép vezető hír lenne, ha arról 
írnának cikket az újságírók hogy Marika 
néni lefizette a kasszás Erzsit hogy övé 
lehessen az utolsó fél kilós szeletelt 
kenyér. 

Fejér megyei, és egyben székesfehérvári 
programom főbb pontjai:

Változást most! 
Tegyünk igazságot!
Napjainkban stadionok épülnek, 
a kórházak pusztulnak. A változás 
szövetsége felszámolja a pénztelenséget 
az egészségügyben.  A leggazdagabb 
emberek még gazdagabbá válnak, a 
többiek elszegényednek. A nyugdíja-
soktól a tisztes nyugdíjat is sajnálják.  
Minden idős embert megvédünk, nálunk 
nem a nyugdíj mértéke határozza meg, 
hogy ki mennyit ér.   A nőktől a gyerek-
szülést elvárják, de egyenlőséget, méltó 
fizetést és előrejutást nem biztosítanak. 
Törvénnyel garantáljuk, hogy egyenlő 
munkáért egyenlő bér járjon.  A Fidesz 
elit, drága magániskolákba járatja gyere-
keit, de a többi fiatalt gyárba, „rabszolga-
sorsa” szánja. A gyermekeknek a jövőjét 
ne az határozza meg, hogy szegény 
vagy gazdag családba születik, hanem 

A szobrok áthelyezgetését nagyobb 
ütemben, hangsúlyosabban és minden-
képpen több pénzből kell végezni. A 
szobrokra menetrendet teszünk, amin 
feltüntetjük melyik nap hol tekinthetőek 
meg.
A 81-es út bővítésére belátható időn 
belül nem lesz pénz, ezért tovább 
szűkítjük az utat, hogy ne férjenek el 
rajta az autók. Ezzel rengeteg balesettől 
óvhatjuk meg a helyi lakosokat.

tehetsége és szorgalma. Felzárkóztatjuk 
a magyar fizetéseket az uniós átlaghoz.  
Szűkebb pátriánkban javítani kell, és 
lehet is az egészségügyi ellátás jelenlegi 
helyzetén. Nem elég a 81. utat javítgatni, 
meg kell építeni 4 sávosra. Székesfe-
hérváron meg kell oldani csúcsidőben 
a balatoni út és a Tóvárosi lakónegyed 
környékének közlekedését. Szükséges 
az Úrhidai út és a 8-as elkerülő úti 
csomópont megépítése. Sűríteni kell 
a buszjáratokat Székesfehérváron és 
a környező településekről a városba. 
A választókerület településeinek 
összekötő és belső úthálózatát fel kell 
újítani. Horváth András képviselőjelölt 
MSZP-Párbeszéd

Fazakas Attila vagyok, a Jobbik 
országgyűlési képviselőjelöltje Fejér 
megye 2-es választókerületében. 
Marosvásárhelyen születtem, 44 éves 
számítástechnikai mérnök vagyok, 18 
éve élek Szent István városában, itt 
neveljük gyerekeinket. Kisvállalkozóként 
nap, mint nap saját bőrömön 
tapasztalom a magyar vállalkozások 
kiszolgáltatottságát. 
Már 2010-től önkormányzati bizottsági 
tag vagyok, 2014-től a Gazdasági 
Szakbizottságban tevékenykedem. 
Megtisztelő számomra, hogy a MÁÉRT 
Szórvány Szakbizottságának tagjaként is 
dolgozhatok. Hiszem és vallom, mindent 
meg kell tenni a teljes magyar nemzet 
szellemi és anyagi felemelkedéséért, a 
közélet és a gazdaság megtisztításáért. 
Fehérvárra második szülővárosomként 
tekintek, mindent megteszek a 

helyi életminőség javításáért. Ennek 
egyik alappillére a XXI. századi 
páciensközpontú egészségügy 
megteremtése, az ágazatra szánt 
források jelentős növelésével, a 
várólisták megszüntetésével.
Fontos tervem Fehérvár és a környező 
települések közúti kapcsolatának 
jelentős fejlesztése: a 81-es főút 
négysávosítása, a bekötőutak azonnali 
felújítása, a külső városrészek és 
Belváros közti közlekedés javítása.
A fiataloknak állami bérlakásprogramot 
indítunk, hogy itthon boldogulhassanak, 
béruniós kezdeményezésünkkel a bérek 
növelését érjük el. A szépkorúaknak 
jelentősen emeljük a kis- és közepes 
nyugdíjakat. Felszámoljuk a korrupciót, 
a felelősöket elszámoltatjuk.

2-es számú választókerület
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Dr. Parragh Csaba - Értünk Értetek

tének javítását. Maga a választókörzet 
lakossága különösen érintett ebben a 
kérdésben. A 81-es út ‘tengelyében’ élők 
egy része a móri, másik fele a székes-
fehérvári ipari területekre jár dolgozni, 
a mezőgazdaság pedig, ha csökkenő 
mértékben is, de még mindig munkát 
ad az embereknek. A jövő kihívásaira, 
melyekkel szembe kell néznünk, egyedül 
az oktatás átalakításával lehet megfelelő 
választ adni, de a Parlamentben a régi 
építésű falusi és városi házak energia-
korszerűsítéséért és a zártkerti növény-
termesztés kiemelt anyagi támogatásért 
is síkra szállok, amennyiben elnyerem az 
Önök bizalmát.

Tóth Péter - Momentum Perneczky László - LMP
Tóth Péter vagyok, a Momentum 
Mozgalom jelöltjeként indulok Fejér 
megye 2. számú választókörzetében. 
Mór, Bodajk és Polgárdi környékén 
túl ez a körzet foglalja magába 
Székesfehérvár tóvárosi, alsóvárosi, 
maroshegyi és szárazréti területeit is. 
34 éves, történelem szakos tanárként 
tagja vagyok annak a generációnak, 
amelyik még remélheti, hogy a saját 
szemével láthat egy, a mostaninál jobb, 
szervezettebb Magyarországot. Olyat, 
amelyet nem bénít meg egyes csoportok 
zsákmányszerzése. Mór és környéke 
szülőföldemként közel áll a szívemhez, 
akárcsak gimnáziumi éveim város, 
Székesfehérvár, ezért is vállaltam el az 
itteni jelöltséget. Első generációs értel-
miségiként már csak családi okokból 
is kiemelten fontosnak tartom az ipari 
és mezőgazdasági dolgozók helyze-

Perneczky László vagyok, az LMP 
országgyűlési képviselőjelöltje Fejér 
megye 2. választókerületében.  A párt 
alapító tagja vagyok, a környezetvédő 
mozgalomból érkeztem. Társaimmal 
együtt azért hoztunk létre Magyarország 
első és egyetlen ökopártját, mert úgy 
éreztük, hogy két évtizeddel a rendszer-
váltás után a magyar demokrácia fejlő-
dése megrekedt. A rendszerváltó poli-
tikai pártok nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket.  A Fidesz-kormány 
alatt a helyzet tovább romlott: az MSZP 
korrupciója megágyazott az Orbán 
Viktor által kiépített maffiaállamnak, 
amit már nem is nevezhetünk demok-
ráciának. Az elmúlt évtizedek korrupt 
politikáját meg kell haladnunk, a régi 
szereplőket le kell váltanunk, és el kell 
számoltatnunk. Valódi korszakváltásra 
van szükség! Ezért állítottunk szeptem-

A héten elkezdődött az aláírásgyűjtés. 
Hétfőn kapták meg a választási 
irodáktól a jelöltek és jelölőszervezetek 
az ajánlóíveket. Az áprilisi országgyűlési 
választáson jelöltként indulni szándé-
kozóknak ötszáz érvényes támogatói 
aláírást kell összegyűjteniük március 
ötödikéig. Folytatjuk előző lapszáma-
inkban megkezdett beszélgetésünket 
Laczi Zoltánnal, a Székesfehérvári Helyi 
Választási Iroda vezetőhelyettesével.

Az országgyűlési képviselők választásán 
egyéni választókerületben képviselő-
jelölt párt jelöltjeként vagy független 
jelöltként indulhat. Az indulás feltétele, 
hogy választókerületében legalább 
ötszáz érvényes ajánlást gyűjtsön össze. 
Az ajánlóíven a választási iroda feltün-
teti a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár nevét, a jelölő szervezet 
nevét vagy a független jelölés tényét és 
a választókerület megjelölését. Közös 
jelölt esetén a választási iroda a közös 
jelöltet állító valamennyi jelölőszer-
vezet nevét feltünteti. Az Országos 
Egyéni Választókerületi Iroda (OEVI) 
sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel 
látja el az ajánlóíveket, melynek meglé-
tére figyeljenek az ajánlást adó polgárok! 
Ajánlást a jelölőszervezet képviselője 
vagy a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár illetve képviselője az 
állampolgárok zaklatása nélkül bárhol 
gyűjthet, van azonban néhány kivétel, 
amiket jogszabály rögzít. A jelöltek aján-
lásgyűjtése március ötödikén délután 
négyig tart. 

1968 májusában születtem Eszter-
gomban. Középiskolai tanulmányaimat 
a tatai Ötvös József Gimnáziumban 
végeztem a 3. számú Katonai Középis-
kolai Kollégium növendékeként, majd 
Szentendrén a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán szereztem meg első diplomám. 
1989-től hivatásos katonaként szol-
gáltam különböző helyőrségekben, 
különböző beosztásokban. 
1996. évben kerültem Fejér megyébe, 
azóta is itt élek. Kezdetben Székesfehér-
váron, majd 2007. évtől Úrhidán. Egy 26 
éves egyetemista fiúgyermekem van. 
Jelenleg ügyvédként és felnőttképzéssel 
foglalkozó oktatási intézményekben 
óraadó tanárként dolgozom.
Szeretem a rock zenét, a nagy baráti 
összejöveteleket.
Az Értünk Értetek a hiteles párt képvise-
letében célom a devizakárosultak helyze-

berben miniszterelnök-jelöltet, és ehhez 
a korszakváltáshoz kérjük támogatá-
sukat. 
Mint zöld politikus, kiemelt célként 
tekintek a települési önkormányzatok 
önállóságának megőrzésére és megerő-
sítésére, a vidék helyzetének javítására. 
Ahogy civilként, úgy politikusként is 
a természeti értékeink megőrzéséért 
dolgozom: termőföldjeinket, erde-
inket, és vizeinket nem játszhatja ki a 
Fidesz-kormány büntetlenül hozzá közel 
álló érdekcsoportoknak. A demokrácia 
számunkra az oktatásnál kezdődik, ezért 
is tartjuk fontosnak a vidéki iskolák 
kiemelt támogatását is.

tének tényleges megoldása, az országban 
egyre nagyobb teret hódító korrupció 
felszámolása, igazságszolgáltatási reform 
végrehajtása, valamint annak elérése, 
hogy a gyermekeink egy normálisan 
működő oktatási rendszerben tanul-
hassanak. Kiemelt területként tekintek 
az egészségügyben uralkodó áldatlan 
állapotok felszámolására, a munkabérek 
európai szintre emelésére, valamint az 
országhatár őrizetének fenntartására 
végső esetben annak szigorítására. 
Szűkebb pátriám vonatkozásában 
szorgalmazom a 81-es út négy sávosra 
bővítését, valamint a 8-as elkerülő út 
úrhidai lehajtójának kialakítását.

Heiter DáViD tamás Mi az a nemzetiségi regisztráció?

Aki valamely nemzetiségi közösséghez 
tartozik, kérheti, hogy az országgyűlési 
választáson nemzetiségi választópolgár-
ként szerepeljen a névjegyzékben. Így 
a nemzetiségi önkormányzati választá-
sokon is szavazhat majd. Aki korábban 
(például a 2014-es választásokat megelő-
zően) már kérte nemzetiségi regisztrá-
cióját, annak a kérelme visszavonásig 
érvényes, most nem kell új kérelmet 
beadnia. A nemzetiségiként regisztrált 
választópolgár az országgyűlési válasz-
tásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem 
nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni 
jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha 
a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor 
kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési 
választásra is terjedjen ki nemzetiségi 
regisztrációjának hatálya, pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni 
jelölt mellett). A nemzetiségi listával a 
nemzetiségek kedvezményes mandá-
tumot szerezhetnek az Országgyűlésben. 
Az elismert nemzetiségek a bolgár, a 
görög, a horvát, a lengyel, a német, az 
örmény, a roma, a román, a ruszin, a 
szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Hogyan működik a nemzetiségi ajánlás?

Az országgyűlési választáson a nemze-
tiségi lista állításához a nemzetiségi 
önkormányzatoknak is ajánlásokat kell 
összegyűjteniük. Nemzetiségi lista akkor 
állítható, ha az ajánlások száma eléri a 
névjegyzékben nemzetiségiként szereplő 
választópolgárok számának egy száza-
lékát, de legfeljebb ezerötszázat.

Már gyűjtik az ajánlásokat
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Bácskai gergeLy

2018-ban a Széchenyi utca 33-51. 
és a Széchenyi utca 27-29. előtti 
járdák és parkolók újulnak meg. A 
Gödör játszótér mellett, a forgalom 
felőli oldalon kis kerítés épül, a 
Torony sornál a tűzrakóhely mellé 
egy ivókutat telepítenek, továbbá 
közvilágítást építenek ki a tóvárosi 
kutyafuttatónál.
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Pályázat időtartama: 2018. január 24. -  2018. március 23. 
   

Beküldési határidő: 2018. március 23. 
 

Pályázat díjazása:  
A nyertes név megalkotója 50.000 Ft értékű ajándékban részesül. 
 

 A pályázati kiírás és szabályzat,  
 a regisztrációs lap, a nyilatkozat  

 és hogy ki is Ő és miért lett a Depónia kabalája  
 

a www.deponia.hu oldalon lesz elérhető a Hírek között  
 
 

Kapcsolattartó: 
Polónyi Dóra, PR vezető            E-mail: ovisuli@deponia.hu 
Honlap: www.deponia.hu      Depónia Nonprofit Kft. 

Tisztelt Munkatársaink, Tisztelt Székesfehérváriak!
A Videoton Dolgozókért Alapítvány 1998. decemberben létesült azzal a céllal, hogy 
elsősor-ban a VIDEOTON dolgozóinak és nyugdíjasainak, másodsorban bármely ter-
mészetes vagy jogi személyiségnek nyújtson támogatást oktatási, jóléti, sport, kulturális, 
szociális és család-segítő tevékenységében.
Az Alapítvány évről-évre bővíti támogatásainak körét, akcióit. 

Rendszeres programok, támogatások a VIDEOTON dolgozói és nyugdíjasai számára:
- szociális támogatások rászorultság alapján, 
- nőgyógyászati, rheumatológiai, szemészeti, idegsebészeti szakrendelés, fizikoterápiás 

keze-lések támogatása a székesfehérvári orvosi rendelőben, 
- betegségmegelőző, egészségmegőrző szűrőprogramok a Videotonban működő Alba 

Szűrő-központban, 
- egészségmegőrző tornák és kondicionáló terem támogatása a VOK-ban,
- gyermektáborok, gyermeküdültetés támogatása rászorultság alapján,
- felnőtt üdültetés támogatása rászorultság alapján,
- iskolakezdési támogatás rászorultság alapján,
- tehetséges felsőoktatási intézményben tanuló gyermekek támogatása pályázati úton, 
- színházbérletek biztosítása Székesfehérváron, Kaposváron és Törökszentmiklóson, 
- kétévente nyugdíjas találkozók szervezése Székesfehérváron, támogatása Kaposváron, 
- sportrendezvények szervezése (asztalitenisz -, teremfoci bajnokság),
- Mikulás napi program kisgyermekesek részére,
- nagybeteg emberek vagy gyermekek drága gyógykezelési költségének támogatása,
- támogatás egészségügyi szervezeteknek feladataik ellátásához,
- katasztrófa áldozatainak segítése.

Alapítványunk várja más cégek támogatását is, hogy adományozóink dolgozóit is  
bevonhas-suk a Videoton dolgozók és nyugdíjasok számára biztosított programokba.  

Kérjük, keressék meg az Alapítványt, legyenek segítségünkre közérdekű ötleteikkel, javas-
la-taikkal (email címünk: vda@vda.videoton.hu ). 
Ha Önnek nincsen internet hozzáférési lehetősége, hívja Alapítványunkat(tel: 22/533-
450).

Kérjük, támogassa céljainkat és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse az 
Alapítvány munkáját és kövesse figyelemmel céljaink megvalósítását.

ADÓSZÁMUNK: 18489286-1-07

VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma

Fórum a tóvárosi fejlesztésekről
Már hetedik éve tartanak év elején lakossági 
fórumot a Tóvárosban, ahol az előző évi 
fejlesztések mellett az aktuális tervekről is 
szó esik.

A fórum elején a város polgár-
mestere, Cser-Palkovics András a 
2018-as elfogadott költségvetésről 
elmondta, hogy több mint hetven-
milliárd forint annak főösszege, ek-
kora még sosem volt. Mint mondta, 
egy-egy városrész beruházásain túl 
nagyon fontosak az egész várost 
érintő olyan fejlesztések, mint 
például a kórház új belgyógyászati 
tömbjének építése.
Mészáros Attila alpolgármester, a 
városrész önkormányzati kép-
viselője foglalta össze a 2017-es 
tóvárosi beruházásokat. Összesen 
közel százhetvenkétmillió forint-
nyi fejlesztés történt tavaly, csak 
a Tóvárosban. A városrész bekö-
tőútja megújult, az út mellett a 
járda és tizenhat parkolóhely is új 
burkolatot kapott. Intézményfelújí-
tások mintegy százhúszmillió forint 
értékben történtek a Tóvárosban. 
Felújították a 8. számú bölcsőde 
belső nagy udvarát és a Tóvárosi 
óvoda udvarát is, a Hosszúsétatéri 
Óvodában pedig nyílászárócsere 
történt. Elkészült a Tóvárosi Általá-

nos Iskolában a lapos tető szigete-
lése is. Egy lakó a szalagsor előtti 
járda felújítását kérte, de volt, aki 
az iskola előtti szemetesek gyako-
ribb ürítése érdekében szólalt fel. 
Ruhagyűjtő konténer kihelyezését 
is szorgalmazta egy hölgy. A vá-
laszban elhangzott, hogy korábban 
volt már egy ilyen a Tóvárosban 
a bolt mellett, amit azért vittek el 
onnan, mert áldatlan állapotok 
alakultak ki körülötte. A Tóvárosi 
ln. 29-ből köszönte meg egy lakó, 
hogy felújították tavaly a lépcsőt a 
házánál. Többen szóvá tették, hogy 
szeretnék, ha jobban gallyaznák 
a fákat a városrészben: valaki a 
közvilágítás miatt, más a házakhoz 
túl közel növő ágak miatt kérte 
az intenzívebb metszést. Volt, aki 
szerint néha ellenőrizhetné a sebes-
séget a rendőrség a lakótelepen is. 

A Széchenyi u. 47. mögött található 
szelektívhulladék-szigettel kapcso-
latban jelezte egy lakó, hogy sokan 
bedobnak mindenféle szemetet a 
műanyagos kukába, és kérte, hogy 
helyezzék át jobban látható helyre 
a szigetet. Steigerwald Tibor, a 
Depónia igazgatója elmondta: ha 
találnak helyet, akkor nem jelent 
problémát a kukák áthelyezése. 

A fórumon többen köszönetet mondtak, hogy az általuk kért kisebb fejlesztések megvalósultak

Választókerületi programok
Felsőváros
Földi Zoltán

Március elsején, csütörtökön 17 
órától fogadóórát tart Földi Zol-
tán a Királykút Emlékházban. 
Az önkormányzati képviselő 
19 óráig várja a Felsővárosban 
élőket a Mikszáth Kálmán utca 
25. szám alatti épület emeletén 
található irodájában.

A kommunizmus áldozataiért
Székesfehérváron több rendezvényt is 
szerveznek a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából. 
Február 21-én, szerdán a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban késő 
délutáni programösszeállítással készül 
az emlékezésre. 17 órakor beszélgetés 
kezdődik Sinka Jenővel, az 1956-os Ma-
gyar Szabadságharcosok Világszövetsé-
gének Fejér megyei elnökével, közben 
megtekinthető az általa összeállított 
emlékkiállítás. 17.30-tól vetítik a Janus 
című tévéfilmet, mely az 1980-as évek 
Romániájában játszódik. A film azt mu-
tatja be, hogyan férkőzött be a romániai 
totalitárius rendszer titkosszolgálata, a 
Securitate a családok mindennapjaiba. 
Az alkotást Virágh Ildikó újságíró vezeti 
fel. Február 26-án, hétfőn 10.30-kor ha-
gyományosan közösen tartja megemlé-
kezését Székesfehérvár és Fejér megye 
önkormányzata az Ötvenhatosok terén. 
Beszédet mond Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, köz-
reműködnek a Ciszterci Szent István 
Gimnázium diákjai.
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Búcsú a balladák atyjától

Emlékszem, Zoli bácsi 
hetvenötödik születésnap-
ján a Malom utcai Táncház 
színpadának szélén 
üldögéltünk, körülöttünk 
tágra nyílt szemmel serte-
pertéltek a kis garabon-
ciások, az Alba Regia 
Táncegyüttes fiataljai, 
Juhász Zsófi és az ő szed-
tevettéi, Kneifel Imiék a 
Tilinkóval, az Altorjay és az 
Ilyés család, Majoros Bandi 
és Robi, a tanítvány és 
barát Botos Jóska, Kovács 
Gyuri báttya, és Zoli bácsi 
mondta, csak mondta. Az 
első hosszú interjúm volt 
vele, kellő mértéktartással, 
elfogódottan kérdeztem, 
s ő csak mondta. Az a 
hitelesség, az az ihletett, 
minden kétséget eloszlató, 
bizonyságot adó előadás, 
amit akkor megéltünk 
Sági Pista kollégámmal, 
máig emlékként kísér. A 
megszólított tisztasága 
érzékletesen adta vissza az 
eredendő értékeket. Az a 
fajta muzsika volt Zoli bá- 
csi dörmögő szava 
hozzánk, mindannyiunk 
szívéhez, lelkéhez szólóan, 
amelyek megmutatták az 
utat, amit eleink és ő maga 
is bejárt. Megtudhattuk 
népe gondolatait, örömeit, 
bánatait, a mindennapi 
rítusokat a születéstől 
a halálig. Tudtuk, hogy 
egyedi a pillanat, hiszen 
mindezt aztán megfogal-
mazta akkor csak nekünk, 
gyönyörűen és tisztán nép-
dalokban is. 
Tavaly nyáron Válaszúton, 
a múzeum avatásán az-
tán felidéztem ezeket a 
pillanatokat. Zoli bácsi 
az ámbituson támaszko-
dott, a távolba nézett, 
talán visszagondolt arra 
az ifjúra, aki első pub-
likációjáért, amit nemcsak 
írásban, képben, de hang-
ban is megörökített, tíz 
pengőt kapott, és ebből a 
gazdagságból vett egy arany-
hegyű töltőtollat, mellyel 
máig írt, és egy füzetecs- 
két, amibe belejegyezte a 
kincsként őrzött dallamo- 
kat. Hazafelé indulva 
illendően elköszöntem 
tőle, s búcsúzóul megkap-
tam azt az útravalót, amit 
máig őrzök: „Egész éle-
temben arra törekedtem, 
hogy hittel képviseljem a 
magyar, a román, a cigány 
népi kultúrát. Ismerjem és 
ismertessem meg az életüket 
itthon és otthon, és mutas-
sam meg, hogy az emberek 
határoktól, nyelvüktől füg-
getlenül együtt tudnak élni.”
Köszönöm, köszönjük, Zoli 
bácsi!

Vakler lajosUtolsó útjára kísérték Kallós Zoltánt
Kedves dalával, az ördöngösfüzesi bujdosódal 
eljátszásával kísérték válaszúti otthonából 
utolsó útjára az élete kilencvenkettedik évében 
múlt szerdán elhunyt Kallós Zoltán néprajzku-
tatót. A bujdosódalt több tucat népzenészből 
szerveződött zenekar játszotta a Kallós-kúria 
udvarán összegyűlt, végtisztességet tevő 
gyülekezet előtt.

Orbán Viktor miniszterelnök 
levelében, melyet Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes tolmá-
csolt, azt a mondást idézte, 
hogy nem az a magyar, akinek a 
nagyszülője az volt, hanem az, 
akinek az unokája is magyar lesz, 
s ez a gondolat tette Kallós Zoltánt 
nemcsak a válaszúti iskolába járó 
gyerekek, hanem minden magyar 
tiszteletbeli nagyszülőjévé. 
Gyászbeszédében Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyház-
kerület püspöke úgy fogalmazott, 
elérkezett az idő, amikor Kallós 
Zoltán nélkül kell énekelni a 
bujdosódalt. A püspök Kallós 
Zoltán kisugárzását hangsúlyozta: 
aki egyszer kapcsolatba került 
vele, aki egyszer betette a lábát a 
táncházba, az más emberré vált. 
Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke búcsúbeszédében Kallós 
Zoltánt, az „egyszemélyes in-
tézményt” méltatta, akinek 

kolozsvári lakása a diktatúra 
idején is a szabadság szigete volt. 
A politikus úgy fogalmazott: az 
identitásformálás apostola távozott 
az élők sorából. 
Az erdélyi és magyarországi nép- 
rajzkutató-műhelyek nevében 
szóló Pozsony Ferenc, az erdélyi 
Kriza János Néprajzi Társaság tisz-

teletbeli elnöke az elhunyt életút-
ját felidézve hangsúlyozta, hogy 
Kallós Zoltán sikeresen gyűjtötte 
össze, integrálta virtuális nemzeti 
közösségekbe a Kárpát-medence 
és a világ magyarságát.
Kallós Zoltánt a kolozsvári 
Házsongárdi temetőben helyezték 
végső nyugalomra.

Sírtak a hegedűk Válaszúton

Vakler lajos

Vízió egy lehetséges világról
Folytatódtak a magyar széppróza napjához 
kötődő irodalmi találkozók a Vörösmarty Tár-
saság Kossuth utcai termében. Bakonyi István 
irodalomtörténész vendége Petőcz András, a 
kortárs magyar irodalom egyik legjelesebb 
képviselője volt.

Az olvasók ezúttal a kiváló epikus 
kivételes érzékenységről árulko-
dó regénytrilógiájának harmadik 
részét ismerhették meg a bemu-
tatón. Petőcz  András trilógiájának 
első két, önálló könyvként is 
teljes értékűen olvasható része az 
Idegenek és a Másnap. Az Aysa – 
ugyanúgy, ahogy a trilógia korábbi 
részei – alapvetően vízió. Vízió 
egy lehetséges világról, ami nem 
létezik – vagy talán csak létezhet 
valahol. Mint Orwell 1984 című 
műve, Petőcz regénye is a képzelet 
világában játszódik. A trilógia 
maga egy lehetséges háború 
előzménye, folyamata és vége. 
Benne ott a terror – ami napjaink 
valósága – Petőcz András egyedi 
megfogalmazásában: „Ez a könyv 
a képzeletbeli háború végét illetve 
a háború utáni egy hónapot 
jeleníti meg. Benne az Idegenek-
ben megismert Anna már érett 
nő, fogoly, akinek el kell viselnie 
minden olyan megaláztatást, 
amit egy különös adottságokkal 
bíró nőnek egy fogolytáborban 
el kell viselnie. Megaláztatást, 
erőszakot, mindent. Anna, akinek 
a valódi neve Aysa, ugyanazt 

teszi, amit a kislány Anna is tett 
az Idegenekben illetve az immár 
kamaszlánnyá, fiatal nővé serdült 
Anna a Másnapban: megpróbál 
mindent túlélni. A harc az életben 
maradásért folyik, és ebben a 

harcban minden megengedett, 
minden eszköz bevethető!”
Petőcz András regénye, az Aysa 
egy lehetséges világot mutat meg 
nekünk, amely világ – reméljük – 
nem létezik.

Petőcz András és Bakonyi István a könyvbemutatón

Vakler lajos
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Kikopott a házasságból a tartalom?
A tavalyi év első három negyedévében Fejér 
megyében 1820 házasságot kötöttek, ami 
az országos adatokhoz hasonlóan néhány 
százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A 
jelenség hátterében többek között a házasság, 
mint társadalmi intézmény valamint a nemi 
szerepek változása áll.

„Papír nélkül is boldogok vagyunk!” 
– mondta egy fiatal, kétgyermekes 
nő, aki gyermekei apjával lassan 
hat éve él együtt. A házasság 
kérdése már többször felmerült. 
Beszélgettek róla, hogy mi lenne, 
ha egyszer összeházasodnának, de 
a dolgot ennyiben is hagyták. Az 
anyuka, mint majdnem minden nő, 
örülne, ha a párja végre feltenné a 
nagy kérdést. Bár erre egyre kisebb 
esélyt lát. Az meg milyen, ha ő 
hozza fel...
Séllei Györgyi szexuálpszichológus, 
mediátor úgy látja, a nők a férfiak-
hoz képest jobban forszírozzák a 
házasságot, mert a gyerekvállalás 
terheit nagyrészt ők cipelik, és 
sokkal szívesebben szülnek, ha 
már szentesítették a kapcsolatot. 
Egy férfi ennek a súlyát nem biztos, 
hogy előre átérzi. Egy jó kapcsolat-
ban a papír egy jóleső gesztus, míg 
egy rosszban maga a kényszer.

Félelem a válástól

A mostani harmincasok nehe-
zebben köteleződnek el azért is, 
mert nagy eséllyel a saját bőrükön 
tapasztalták meg, milyen elvált 
szülők gyerekeként felnőni. 
Felnőttként ezt mindenképpen 
szeretnék elkerülni, ezért nem 
tartják annyira fontosnak a papírt. 
Az amerikai Cornell Egyetem 
és a Közép-oklahomai Egyetem 
szociológusai is ugyanerre az 
eredményre jutottak. A kutatá-
sukból kiderült, hogy az együtt 
élő párok több mint kétharmada 
azért nem esküszik meg, mert 
fél attól, hogy egy későbbi válás 
milyen társadalmi, érzelmi és 
gazdasági következménnyel járna. 
A jobb módú megkérdezettek 
szerint az együttélés nem más, 
mint a házasság előszobája. A 
szerényebb körülmények között 
élők a házasságot inkább csak 
formalitásnak tekintették, ami csak 
megnehezíti a rossz kapcsolatból 
való kilépést.

„Felnőtt gyerekek”

„Régen a házasság intézménye 
egy férfi és egy nő első együttlétét 
szentesítette. Ez a tartalom mára már 
eltűnt, hiszen a párok nagy része már 
az esküvő előtt is él szexuális életet. 
Ráadásul a férfi és női szerepek is 
rengeteget változtak. A nőknek lehet 
tulajdonuk, ezért az elköteleződésük 
már nem létszükséglet.” – emelte ki 
Séllei Györgyi.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy 
a fiatalok tovább maradhatnak 
gyerekstátuszban, mert sokan 
csak a diploma megszerzése után 
állnak munkába, addig otthon 
laknak, és a kiadásaikat a szüleik 

fedezik. A szülőknél lakók pedig 
nem szívesen vállalnak egymásért 
felelősséget, hiszen a házasság egy-
fajta elköteleződéssel jár. És miért 
kötnék le magukat, ha a netes 
párkeresők és a közösségi média 
világában bármelyik pillanatban 
kereshetnek maguknak másik 
partnert?
Elég egy jól beállított fotó, egy 
kreatívan kitöltött adatlap, és 
néhány kattintás: máris több száz 
potenciális jelölt közül lehet válasz-

tani. És akkor még nem beszéltünk 
az „offline térről”, hiszen a 
munkahelyen, egy klubban vagy 
nyaraláson is lehet ismerkedni, 
beszélgetni, netalántán udvarolni. 
Ez utóbbi a szexológus szerint kezd 
kikopni a divatból, hiába tartják 
sokra a nők.

Már nem a szülők döntenek

„Évtizedekkel ezelőtt megvoltak azok 
a társadalmi események – például 

bálok – amikor a fiatalok a leendő 
házastársukat megismerték. Jobban 
mondva a szülők nézték ki, kihez adják 
a lányukat vagy kit vegyen feleségül 
a fiuk. Ma már ez nem így működik. 
A férfiak-nők érzelmi alapon házasod-
nak, de a felgyorsult életnek köszön-
hetően fennállhat a veszélye, hogy 
a partnerüket az esküvő előtt nem 
ismerik meg a kellő mélységben, csak 
később jönnek rá, hogy rosszul válasz-
tottak.” – Séllei Györgyi szerint egy 
jól működő házasság a szereteten, a 
bizalmon és a kölcsönös tiszteleten 
alapszik, és a közösen felállított 
értékek a sarokkövei.

Ennyi az egész?

Idén lesz ötvenöt éve, hogy 
Harsányi György és felesége, 
Piroska házasságot kötöttek. 
Ercsiben találkoztunk velük, a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
hálaadó szentmiséjén, melyet a 
házasság hetének kapcsán tar-
tottak. Hajlott koruk, reszketeg 
kezük ellenére még mindig ott van 
szemükben a láng, ha egymásra 
néznek. Őket figyelve felmerül a 
kérdés: mi az, ami ennyi év után, 
betegségek közepette is mosolyt 
csal az arcukra? Alig húszévesen 
házasodtak össze, és azt mondják, 
házasságkötésük nem racionális 
döntés volt, inkább megérzésen 
alapult. 
„Egyszerűen tudtuk, hogy mi egy 
pár vagyunk, nem volt kérdés. Most 
több dolgot megfontolva köttetnek a 
házasságok, talán ezért köttetnek nehe-
zebben. A vagyoni helyzet nálunk nem 
számított, egyszerűen csak megszeret-
tük egymást, és nem volt kérdés a ho- 
gyan tovább!” – meséli Piroska, 
majd hozzáteszi: – „Szécsényben 
nőttem fel, nagyon fiatalon elkerültem 
Bagra, ahol húszévesen egy postát 
kaptam, egy férjet, egy háztartást, és 
ott helyt kellett állni. De otthon egy 
percig sem aggódtak értem!” 
György körülbelül egy évig 
udvarolt. Kis családi esküvőt 
tartottak, majd több mint három 
évtizedig dolgoztak együtt a 
postán. Közben három gyermekük 
és hat unokájuk született. „Nagyon 
elégedettek vagyunk, és nem anyagi 
téren, hiszen nyugdíjból élünk. A mi 
kincsünk a hűségünk és a családunk!” 
– vallja a férj. Az idős házaspár sze-
rint nem volt nehéz megtartaniuk a 
hűséget, a közösen töltött ötvenöt 
év pedig őket igazolja.

„Egyszerre ketten nem le-
hetünk a mélyben”

Zsuzsa és Edvin is részt vett az 
egyházmegye házasságmegújító  
szentmiséjén. Számukra az Ercsi-
ben álló Nagyboldogasszony-temp-
lom különleges szereppel bír, mert 
itt házasodtak össze, és minden 
évben ellátogatnak ide. Ráadásul 
évről évre többen vannak: idén már 
három kisfiúval érkeztek. Miköz-
ben fél szemükkel az aprónépet 
őrzik, arról faggatjuk őket, vajon 
mit jelent számukra az a ma egyál-
talán nem vonzó fogalom, mint az 
elköteleződés? „Számomra azt jelenti, 

Ötvenöt éve együtt – Harsányi György és felesége, Piroska szerint a legnagyobb kincs 
számukra a hűség és a család

Kurucz Tünde, LászLó-TaKács KriszTina
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Szeretnék aludni, de neked 
kell a tánc

Nincs hálásabb feladat, mint 
amikor a házastársad felajánlja a 
nevedben egy szerkesztőségi érte-
kezleten, hogy te majd írsz egy 
szép publicisztikát a házasságról, 
arról, hogy miért mennek vagy 
nem mennek férjhez, miért 
nősülnek vagy nem nősülnek az 
emberek. Hamar be kellett lát-
nom, hogy fogalmam sincs. Arra 
emlékszem, hogy a harmincötö-
dik születésnapomon egy hosz- 
szabb, kudarcba fulladt kapcsolat 
után meg voltam győződve róla, 
hogy sohasem fogok megnősülni 
és gyerekeim sem lesznek. De mi 
mást írhatnék? Csak forgattam 
magamban a témát, különösebb 
eredmény nélkül. Kétség-
beesésemben három és fél éves 
kisfiamat kérdeztem:
– Szerinted miért mennek férjhez 
a lányok?
– Hogy táncolhassanak.
– És miért veszik feleségül a lá-
nyokat a fiúk?
– Hogy szeressék őket.
Soha ne próbálj versenyezni 
felnőttként egy háromévessel 
szellemi frissességben, kreativi- 
tásban és bölcsességben! Csak 
néhány kivételes zseninek 
sikerül, mint Thomas Mann, aki 
úgy emlékszem, ugyanerre jutott 
a Tonio Krögerben, amikor arról 
a képtelenségről írt egy verssort 
idézve, amit Tonio érzett a szőke 
Ingeborg iránt, amikor csak sze-
rette volna egyszerűen és teljesen 
átadni magát az érzelemnek, de 
persze a nők mindig azt várják 
el, hogy folyamatosan mozgásban 
legyél és állandóan cselekedj: 
„Szeretnék aludni, de neked kell 
a tánc.”

Gáspár péter

hogy mindent együtt lehet átélni. A 
szép pillanatokat, például amikor 
összeházasodtunk ebben a templom-
ban, és a nehézségeket is, amikor 
hosszú évekig küzdöttünk, imádkoz-
tunk a gyermekáldásért. Vagy amikor 
éppen gyermek születik! Ezek a pilla- 
natok sokkal szebbek, ha nem egyedül 
kell ezt átélni, hanem tudunk egymásra 
számítani!” – válaszolja Edvin, aki 
holland létére Amerikában találta 
meg Zsuzsát, pontosabban ahogy ő 
fogalmaz: „Nem egymásra találtunk, 
hanem egymáshoz küldtek minket.”
„Azt az ember érzi, talán már az első 
pillanatban, hogy ő az igazi. Találkoz-
tunk előtte több emberrel, lát az ember 
kapcsolatokat, de amikor találkoztunk, 
megmozdult odabenn valami, hogy 
igen, ő az, akivel szeretnék élni és 
mindenen keresztülmenni.” – vallja a 
feleség. Zsuzsa szerint a házasság-
ban az a gyönyörűség, hogy Isten 
mindig segít: „Mindig kell az a 
harmadik személy, amikor nehézséged 
van, amikor morcos vagy a másikra. 
Mindig egy kicsit megrázza a csengőt, 
hogy most akkor lépned kell, most 
békülnöd kell, fel kell karolnod a 
másikat, mert egyszerre ketten nem le-
hetünk a mélyben. A másiknak mindig 
kezet kell nyújtania!”

Csak papír vagy annál több?

Előbb fészek, aztán fióka – vallja 
az egyház, mely szerint a család 
a házasságkötésre épül. „A 
házasság egy olyan közös küzdelem, 
olyan becsületes szolgálat, öröm és 
életadás, ami a jövőnket jelenti.” – 
magyarázza Brückner Ákos Előd. 
A Ciszterci templom plébánosa 
szerint a házasság még polgári 

szempontból is az élni akarást, 
a nemzetépítést jelenti, a gyer-
mekeknek pedig biztos hova-
tartozást. – „A szentségi házasság 
pedig egy egészen sajátos istenkö-
zeliséget jelent. Ez annyira szent 
dolog, hogy nem lehet elővételezni. 
Ahogy a nagy eseményeket, mint 
például a születést, a halált, a szerel-
met sem lehet kipróbálni, mert ezek 
nagyon nagy titkok. Tudom, hogy 

ezek a mondatok nem népszerűek 
manapság, de mi az iskolában is 
látjuk, ha egy gyermek harmonikus 
családból jön, és sajnos azt is, ha 
nincs meg ez a biztonság számára.”
A templomi esküvő egyre népsze-
rűbb – Előd atya ezt érzékeli a 
Ciszterci templom plébániáján, és 
ezzel nincs egyedül: Fehérváron 
az egyházi házasságkötések szá-
ma növekvőben van.

A házasság hetének ünnepi szentmiséjén negyvenhét házaspár újította meg házastársi esküjét

Edvin és Zsuzsa Amerikában találkoztak. Három gyermekük: Peti, Márk és Dávid
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Kikopott a házasságból a tartalom?
A tavalyi év első három negyedévében Fejér 
megyében 1820 házasságot kötöttek, ami 
az országos adatokhoz hasonlóan néhány 
százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A 
jelenség hátterében többek között a házasság, 
mint társadalmi intézmény valamint a nemi 
szerepek változása áll.

„Papír nélkül is boldogok vagyunk!” 
– mondta egy fiatal, kétgyermekes 
nő, aki gyermekei apjával lassan 
hat éve él együtt. A házasság 
kérdése már többször felmerült. 
Beszélgettek róla, hogy mi lenne, 
ha egyszer összeházasodnának, de 
a dolgot ennyiben is hagyták. Az 
anyuka, mint majdnem minden nő, 
örülne, ha a párja végre feltenné a 
nagy kérdést. Bár erre egyre kisebb 
esélyt lát. Az meg milyen, ha ő 
hozza fel...
Séllei Györgyi szexuálpszichológus, 
mediátor úgy látja, a nők a férfiak-
hoz képest jobban forszírozzák a 
házasságot, mert a gyerekvállalás 
terheit nagyrészt ők cipelik, és 
sokkal szívesebben szülnek, ha 
már szentesítették a kapcsolatot. 
Egy férfi ennek a súlyát nem biztos, 
hogy előre átérzi. Egy jó kapcsolat-
ban a papír egy jóleső gesztus, míg 
egy rosszban maga a kényszer.

Félelem a válástól

A mostani harmincasok nehe-
zebben köteleződnek el azért is, 
mert nagy eséllyel a saját bőrükön 
tapasztalták meg, milyen elvált 
szülők gyerekeként felnőni. 
Felnőttként ezt mindenképpen 
szeretnék elkerülni, ezért nem 
tartják annyira fontosnak a papírt. 
Az amerikai Cornell Egyetem 
és a Közép-oklahomai Egyetem 
szociológusai is ugyanerre az 
eredményre jutottak. A kutatá-
sukból kiderült, hogy az együtt 
élő párok több mint kétharmada 
azért nem esküszik meg, mert 
fél attól, hogy egy későbbi válás 
milyen társadalmi, érzelmi és 
gazdasági következménnyel járna. 
A jobb módú megkérdezettek 
szerint az együttélés nem más, 
mint a házasság előszobája. A 
szerényebb körülmények között 
élők a házasságot inkább csak 
formalitásnak tekintették, ami csak 
megnehezíti a rossz kapcsolatból 
való kilépést.

„Felnőtt gyerekek”

„Régen a házasság intézménye 
egy férfi és egy nő első együttlétét 
szentesítette. Ez a tartalom mára már 
eltűnt, hiszen a párok nagy része már 
az esküvő előtt is él szexuális életet. 
Ráadásul a férfi és női szerepek is 
rengeteget változtak. A nőknek lehet 
tulajdonuk, ezért az elköteleződésük 
már nem létszükséglet.” – emelte ki 
Séllei Györgyi.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy 
a fiatalok tovább maradhatnak 
gyerekstátuszban, mert sokan 
csak a diploma megszerzése után 
állnak munkába, addig otthon 
laknak, és a kiadásaikat a szüleik 

fedezik. A szülőknél lakók pedig 
nem szívesen vállalnak egymásért 
felelősséget, hiszen a házasság egy-
fajta elköteleződéssel jár. És miért 
kötnék le magukat, ha a netes 
párkeresők és a közösségi média 
világában bármelyik pillanatban 
kereshetnek maguknak másik 
partnert?
Elég egy jól beállított fotó, egy 
kreatívan kitöltött adatlap, és 
néhány kattintás: máris több száz 
potenciális jelölt közül lehet válasz-

tani. És akkor még nem beszéltünk 
az „offline térről”, hiszen a 
munkahelyen, egy klubban vagy 
nyaraláson is lehet ismerkedni, 
beszélgetni, netalántán udvarolni. 
Ez utóbbi a szexológus szerint kezd 
kikopni a divatból, hiába tartják 
sokra a nők.

Már nem a szülők döntenek

„Évtizedekkel ezelőtt megvoltak azok 
a társadalmi események – például 

bálok – amikor a fiatalok a leendő 
házastársukat megismerték. Jobban 
mondva a szülők nézték ki, kihez adják 
a lányukat vagy kit vegyen feleségül 
a fiuk. Ma már ez nem így működik. 
A férfiak-nők érzelmi alapon házasod-
nak, de a felgyorsult életnek köszön-
hetően fennállhat a veszélye, hogy 
a partnerüket az esküvő előtt nem 
ismerik meg a kellő mélységben, csak 
később jönnek rá, hogy rosszul válasz-
tottak.” – Séllei Györgyi szerint egy 
jól működő házasság a szereteten, a 
bizalmon és a kölcsönös tiszteleten 
alapszik, és a közösen felállított 
értékek a sarokkövei.

Ennyi az egész?

Idén lesz ötvenöt éve, hogy 
Harsányi György és felesége, 
Piroska házasságot kötöttek. 
Ercsiben találkoztunk velük, a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
hálaadó szentmiséjén, melyet a 
házasság hetének kapcsán tar-
tottak. Hajlott koruk, reszketeg 
kezük ellenére még mindig ott van 
szemükben a láng, ha egymásra 
néznek. Őket figyelve felmerül a 
kérdés: mi az, ami ennyi év után, 
betegségek közepette is mosolyt 
csal az arcukra? Alig húszévesen 
házasodtak össze, és azt mondják, 
házasságkötésük nem racionális 
döntés volt, inkább megérzésen 
alapult. 
„Egyszerűen tudtuk, hogy mi egy 
pár vagyunk, nem volt kérdés. Most 
több dolgot megfontolva köttetnek a 
házasságok, talán ezért köttetnek nehe-
zebben. A vagyoni helyzet nálunk nem 
számított, egyszerűen csak megszeret-
tük egymást, és nem volt kérdés a ho- 
gyan tovább!” – meséli Piroska, 
majd hozzáteszi: – „Szécsényben 
nőttem fel, nagyon fiatalon elkerültem 
Bagra, ahol húszévesen egy postát 
kaptam, egy férjet, egy háztartást, és 
ott helyt kellett állni. De otthon egy 
percig sem aggódtak értem!” 
György körülbelül egy évig 
udvarolt. Kis családi esküvőt 
tartottak, majd több mint három 
évtizedig dolgoztak együtt a 
postán. Közben három gyermekük 
és hat unokájuk született. „Nagyon 
elégedettek vagyunk, és nem anyagi 
téren, hiszen nyugdíjból élünk. A mi 
kincsünk a hűségünk és a családunk!” 
– vallja a férj. Az idős házaspár sze-
rint nem volt nehéz megtartaniuk a 
hűséget, a közösen töltött ötvenöt 
év pedig őket igazolja.

„Egyszerre ketten nem le-
hetünk a mélyben”

Zsuzsa és Edvin is részt vett az 
egyházmegye házasságmegújító  
szentmiséjén. Számukra az Ercsi-
ben álló Nagyboldogasszony-temp-
lom különleges szereppel bír, mert 
itt házasodtak össze, és minden 
évben ellátogatnak ide. Ráadásul 
évről évre többen vannak: idén már 
három kisfiúval érkeztek. Miköz-
ben fél szemükkel az aprónépet 
őrzik, arról faggatjuk őket, vajon 
mit jelent számukra az a ma egyál-
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Ötvenöt éve együtt – Harsányi György és felesége, Piroska szerint a legnagyobb kincs 
számukra a hűség és a család

Kurucz Tünde, LászLó-TaKács KriszTina
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Szeretnék aludni, de neked 
kell a tánc

Nincs hálásabb feladat, mint 
amikor a házastársad felajánlja a 
nevedben egy szerkesztőségi érte-
kezleten, hogy te majd írsz egy 
szép publicisztikát a házasságról, 
arról, hogy miért mennek vagy 
nem mennek férjhez, miért 
nősülnek vagy nem nősülnek az 
emberek. Hamar be kellett lát-
nom, hogy fogalmam sincs. Arra 
emlékszem, hogy a harmincötö-
dik születésnapomon egy hosz- 
szabb, kudarcba fulladt kapcsolat 
után meg voltam győződve róla, 
hogy sohasem fogok megnősülni 
és gyerekeim sem lesznek. De mi 
mást írhatnék? Csak forgattam 
magamban a témát, különösebb 
eredmény nélkül. Kétség-
beesésemben három és fél éves 
kisfiamat kérdeztem:
– Szerinted miért mennek férjhez 
a lányok?
– Hogy táncolhassanak.
– És miért veszik feleségül a lá-
nyokat a fiúk?
– Hogy szeressék őket.
Soha ne próbálj versenyezni 
felnőttként egy háromévessel 
szellemi frissességben, kreativi- 
tásban és bölcsességben! Csak 
néhány kivételes zseninek 
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úgy emlékszem, ugyanerre jutott 
a Tonio Krögerben, amikor arról 
a képtelenségről írt egy verssort 
idézve, amit Tonio érzett a szőke 
Ingeborg iránt, amikor csak sze-
rette volna egyszerűen és teljesen 
átadni magát az érzelemnek, de 
persze a nők mindig azt várják 
el, hogy folyamatosan mozgásban 
legyél és állandóan cselekedj: 
„Szeretnék aludni, de neked kell 
a tánc.”

Gáspár péter

hogy mindent együtt lehet átélni. A 
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Csak papír vagy annál több?
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szempontból is az élni akarást, 
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ezek a mondatok nem népszerűek 
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A házasság hetének ünnepi szentmiséjén negyvenhét házaspár újította meg házastársi esküjét

Edvin és Zsuzsa Amerikában találkoztak. Három gyermekük: Peti, Márk és Dávid
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Egy rendkívüli fehérvári love story
Egy kilencvenhét éves skót katona és négy 
évvel fiatalabb Auschwitz-túlélő felesége idén 
ünnepelte hetvenkettedik közös Valentin-nap-
ját. Cseppet sem hétköznapi szerelmükben 
van hadifogság, náci haláltábor és még a brit 
titkosszolgálat is belekeveredik. De mi köze 
ennek az egésznek Székesfehérvárhoz?

Leginkább annyi, hogy ha nincs 
Székesfehérvár, akkor ez a két 
ember nem ismerhette volna 
meg egymást. Az idén kilencven-
három éves Mrs. MacKay ugyanis 
Steiner Edit néven itt látta meg a 
napvilágot!
Amikor azt mondják, hogy ásó, 
kapa, nagyharang, akkor mindenki 
pontosan olyan házasságra vágyik, 
mint amilyen John MacKay-nek és 
hitvesének megadatott. A nyugal- 
mazott skót katona és felesége 
1946-ban házasodott össze, így az 
idei már a 72. közös Valentin-nap-
juk volt. A pár a mai napig szeretet-
ben, de még inkább szerelemben 
él együtt, most éppen egy öregek 

otthonában, Skóciában. Megis-
merkedésük azonban egyáltalán 
nem a megszokott módon zajlott! 
1944-ben a zsidó származású lányt 
és egész családját Auschwitzba 

deportálták Székesfehérvárról.  
Az akkor húszéves Editet és édes- 
anyját munkára osztották be a 

koncentrációs táborban, a família 
többi tagjának az útja azonban 
egyenesen a gázkamrába vezetett. 
Abban az évben csak május és júli-
us között összesen 437 ezer zsidót 

deportáltak Magyarországról, 
közülük tizenötezren kerültek  
Auschwitzba, és kilencven 
százalékukat azonnal kivégezték. 
Edit és édesanyja ennek ellenére 
hat hetet élt túl a haláltáborban ak-
kor, amikor a hírhedt Josef Mengele 
is itt tartózkodott, és folyamatosan 
kísérleteket hajtott végre a fogva-
tartottakon.
Mindeközben a fiatal John MacKay 
a háború kezdetén fogságba esett 
az észak-afrikai Tobrukban. Innen 
olasz egyenruhában szökött meg 
az egyik bajtársával, majd másfél 
éven át bujkált, mielőtt végül az 
elsők között csatlakozott az akkor 
verbuválódó speciális katonai 
egységhez, a brit SAS-hez (Special 
Air Service). A különleges alakulat 
egyik feladata volt, hogy minél 
több foglyot szabadítsanak ki a 
haláltáborokból. Egy ilyen akció 
után ismerkedett meg John és Edit.
Mivel egyre jobban beszorították 
őket a szovjet csapatok, a nácik a 
háború vége előtt néhány hónappal 
úgy döntöttek, hogy Auschwitzból 
egy másik lágerbe vezénylik át a 
rabok jelentős részét. Nagyjából 
ötvennyolcezer fogvatartott indult 
el a halálmenet néven ismertté 
vált gyalogúton, akik közül végül 

csupán húszezren érkeztek meg 
élve a bergen-belseni gyűjtőpontra. 
Többségüket a vonulást kísérő 
német katonák egyszerűen lelőtték, 
amikor nem tudták tartani a 
többiekkel a tempót, néhányuknak 
azonban – Edithez hasonlóan – 
sikerült megszökniük a menetből. 
A brit katonák és a megmentett 
foglyok tiszteletére egy falusi 
községházán ünnepséget ren-
deztek, itt ismerkedett össze 
John MacKay és Steiner Edit. 
A glasgow-i katona nem merte 
megszólítani a mindenki által csak 
Ecinek szólított fehérvári lányt, és 
egy barátját küldte oda hozzá egy 
üzenettel. Eci azonban ragaszko-
dott hozzá, hogy a skót fiú szemé- 
lyesen kérje fel egy táncra! A férfi 
nagy nehezen összeszedte minden 
bátorságát, odament a magyar lány-
hoz, és azóta is boldogan élnek, 
valószínűleg addig, amíg meg nem 
halnak.
Az esküvőt 1946. július 17-én tar-
tották meg. John és Edit az elmúlt 
több mint hetven évben példás 
családi életet éltek, pedig valljuk 
be, a háború idején elég kevés esé-
lyük volt arra külön-külön is, hogy 
túléljék a megpróbáltatásokat. A 
becsült számok alapján az ausch- 
witzi koncentrációs táborban 
összesen 1,1 millió ember (férfiak, 
nők és gyerekek) vesztette életét, 
és csupán kétszázezer túlélőről 
tudunk.
A fiatal házaspár Skóciában telepe-
dett le, és egészen nyugdíj- 
ba vonulásukig az Atholl Arms 
Hotelt vezették Pitlochry-ban. A 
megismerkedésük óta eltelt több 
mint hetven évben két gyermekük 
(Sharon és Peter), hét unokájuk és 
öt dédunokájuk született. 
John és felesége manapság már 
a dundee-i Balcarres Care Home 
névre hallgató öregek otthonában 
élvezi nyugdíjas éveit. Az intéz- 
mény dolgozói szerint az idős 
pár tagjai a mai napig drágám-
nak szólítják egymást. John és 
Edit szerint pedig egy titka van a 
hosszú és boldog szerelemnek: ne 
csak Valentin-napon, hanem az év 
többi napján is legyünk romanti-
kusak!

John, Sharon, Edit és Peter

Fiers Gábor

Edit és John az öregek otthonában sem mozdul egymás mellől

John és Edit esküvője 1946-ban
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Legutóbbi rejtvényünk első megfejtése egy híres magyar államférfi neve volt, 
mellyel Asztalos Tamás történelmi lapszemléjében találkozhattak. Magyaror-
szág egykori miniszterelnökére voltunk kíváncsiak, akinek fehérvári diáké-
veiben született Pipámhoz című versét idézi a Budapesti Hírlap 1895. február 
elsejei száma. A helyes megfejtés: Wekerle Sándor.
Néhány évtizeddel korábban történt, hogy egy híres magyar mágnás, Sina 
György komoly felajánlást tett, mellyel Széchenyi István törekvéseit támogatta 
a reformkorban. Séllei Erzsébet írásából – és persze a rejtvény második meg-
fejtéséből – kiderült, mi volt ez a felajánlás: Nyolcvanezer forintot ajánlott fel a 
Magyar Tudományos Akadémia megépítésére.
Mostani rejtvényünkben Kallós Zoltán néprajzkutató előtt tisztelgünk, akit 

múlt héten szombaton helyeztek örök nyugalomra Kolozsváron – a búcsúzta-
tóról újságunkban is olvashatnak beszámolót. Első kérdésünkben arra keres-
sük a választ, hogy Erdély mely területein gyűjtötte az énekes és hangszeres 
zenét, a népszokásokat és a szokásköltészetet?
A néprajzkutató 1992-ben létrehozott egy alapítványt, melynek keretében 
szórványvidékeken élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatását szervezik meg 
Válaszúton bentlakásos rendszerben, és megismertetik velük a hagyományos 
eszközöket, mesterségeket, népdalokat, néptáncokat. Mi az alapítvány neve? 
A helyes választ a második megfejtésben találják!
Kallós Zoltánt kedvenc népdalával búcsúztatták. Harmadik feladványunkban 
arra vagyunk kíváncsiak, melyik ez a népdal.
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Sportos, beszélgetős est 
a Nyitrai úti Közösségi 
Házban

A február 27-én, kedden 18.00 
órakor kezdődő esten Pánczél Barabás 
kézilabda mesteredző,  Pánczél Anikó 
volt válogatott kézilabdázó és Dr. Ab-
karovits Géza sportsebész, a Videoton 
FC labdarúgócsapatának sportorvosa 
vallanak hivatásukról, életpályájuk-
ról. A beszélgetős estet Silye Sándor 
újságíró vezeti, a belépés ingyenes. A 
programot a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör és a Markó S. Mária 
Emlékalapítvány szervezi.  

Egy világpolgár hazafi az 
Óperencián túlról

A Kossuth-díjas Makkai Ádám lesz az 
Írószövetség vendége jövő kedden. 
A Parnasszus költészeti folyóirat élő 
bemutatója február 27-én, kedden 
18.00 órakor kezdődik Budapesten, 
a Magyar Írószövetség Klubjában 
(Bajza utca 18.). A programba számos 
beszélgetőtárs, többek között Bako-
nyi István kritikus, József Attila-díjas 
irodalomtörténész is bekapcsolódik. 
Az est házigazdája a Prima Primissi-
ma-díjas Turcz István, a Parnasszus 
folyóirat főszerkesztője lesz.

Egy hónapon át lehet 
nevezni a Diáknapokra!

Elindult a jelentkezés az idei Fejér 
Megyei Diáknapokra. A kulturális 
eseményt április 13. és 15. között 
rendezik meg Dunaújvárosban. 
A nevezéseket március 12-ig 
fogadják. A versenyzők hét 
színpadi és öt egyéb kategóriában 
– szólóének, társasének, kórus; 
vers- és prózamondás; diákszínpad; 
könnyűzene; népdal, népzene, 
néptánc; komolyzene, szólóhangszer, 
kamarazene; show-time; 
képző-, nép- és iparművészet; 
honismeret, irodalom; fotó, film, 
új vizuális kísérleti műfajok; 
médiakommunikáció – mutathatják 
meg tehetségüket a nagyközönség 
illetve a szakmai zsűri előtt. További 
információ: Sári Máté (Fehérvári 
Programszervező Kft., Székesfehérvár, 
III. Béla király tér 1., Művészetek 
Háza) – telefon: 70 682 0231, e-mail: 
diaknapok@diaknapok.hu, honlap: 
www.diaknapok.hu, facebook: 
facebook.com/diaknapok

Mézfesztivál és Barokk Fehérvár
Programok február 23-tól március 4-ig

szaBó Petra

Gyereksarok

Látogatható kiállítások

Mesekuckó–meseföldrajz
Február 23. 18 óra, Vörösmar-
ty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára

Csóka Judit meseterapeuta török 
mesékkel készül.
Mesedélelőtt a könyvtárban
Február 24. 10 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Gyerekkönyv-
tára

Klára ajándéka: ajándékötletek 
kicsiknek és nagyoknak.
Alma-koncert
Február 24. 16 óra, Alba Regia 
Sportcsarnok
Családi koncert.

Kacor király
Február 25. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház bábe-
lőadása.

Bütykölde
Február 27. 16.30, Aranybulla 
Könyvtár
A gyerkőcök filcből készíthetnek 
huszárokat.

Kincsek a ládafiából
Március 3. 10 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Tavaszváró kézműves foglalko-
zás.

A Kiskondás
Március 4. 11 óra, Igéző
Az Ákom-Bákom Bábcsoport 
előadása.

Ady Bár és Galéria
A korhatár nélküli vándorkiállí-
tás lényege, hogy bemutassák, a 
művészek hogy érzik magukat a 
városban. A kiállítás megtekint-
hető: február 28-ig

Körei Sándor és Holló Péter 
kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Megtekinthető március 4-ig.

Kép-Írás
Vörösmarty Színház
Mátai Attila grafikusművész tár-
lata megtekinthető március 8-ig.

Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása. 
Megtekinthető március 11-ig.

Február 23.
Könyvbemutató 
10 óra, Városház tér
Méz és méhészeti termékek kóstoltatása és 
vására várja az érdeklődőket.

16.15-kor indul a Hotel Magyar Király elől 
a mézkirálynő és az erdélyi, vajdasági és a 
hazai mézlovagrendek felvonulása.

16.30-kor a Városház téren Cser-Palko-
vics András polgármester, Bross Péter, 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
elnöke és Balla Nóra mézkirálynő köszönti a 
résztvevőket.

Bőrtárgykészítő műhely
14 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Fonott kulcstartó és apró bőrtárgyak készí-
tésére várja az érdeklődőket Hidvégi Miklós 
bőrdíszműves népi iparművész mester, 
okleveles kézműves. Információ: 20 259 2952 
vagy kezmuvesek@gmail.com.

Asszonyműhely
14 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete

Folytatódik a textilmackók varrása, de anyag-
gal bevont papírdobozok is készülhetnek, 
amikből szép tárolók válhatnak. Információ: 
20 259 2952 vagy kezmuvesek@gmail.com.

Mátyás származása és uralkodói pályája
16.30, Szent István Király Múzeum
Gróf Péter előadása.

A magyar hieroglif írás
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára

Varga Géza írástörténész könyvbemutatóval 
egybekötött előadása.
Faragó Annamária: Háború és lélek
18 óra, A Szabadművelődés Háza

Könyvbemutató.
Hubay Miklós–Magony Imre: Római kar-
nevál
19.30, Igéző
Szereplők: Margitka: Törsök Márta. Író: 
Magony Imre. Igazgató: Fertő László. Zénó: 
Szabó Miklós. Rendező: Magony Imre.

Knutdut Men: Dunno
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Ágoston Béla (tenor- és szopránszaxofon), 
Murányi Ákos (altszaxofon), Pengő Csaba 
(nagybőgő) és Harsányi Péter (dob) zenél.

Honeybeast
21.30, Petőfi Kultúrtanszék

Február 24.
Nyúlvarrás
9 óra, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház
Varrástudás szükséges! Jelentkezni a forray-
nezsuzsa@gmail.com e-mail-címen lehet.

Stratégiai táblás játékok – játék- és könyv-
bemutató
15 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Sütheő László könyvét és játékait ismerhetik 
meg az érdeklődők.

Holdújév a kutya jegyében
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olva-
sóterme
Könyvbemutató, teakóstoló, távol-keleti 
ajándékok és bazár, selyembrokát- és tajcsi-
bemutató.

Március 2-án ismét 
megrendezésre kerül 
az Utazás Kiállítás! 

Kiállítási és előfoglalási akciók 
irodánkban!     

Görögo.- Paralia busz+ ap.+ öe.  25.900 Ft 
Albánia rep.+4*sz.+ AI.  99.900 Ft 
Töröko. rep.+ 5*sz. + AI.  111.800 Ft 
Egyiptom rep.+4*sz.+ AI.  99.200 Ft 
Mallorca rep.+3*sz.+ fp.  119.900 Ft 
Firenze, Toszkána körutazás 4 nap 3 éj  64.900 Ft 
 

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2018. 02. 22-tól visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu

A Parnasszus kortárs apostolai
17 óra, Igéző
A műsorban megszólal Mirtse Zsuzsa író, 
költő, szerkesztő, akivel Urbán Péter író 
beszélget művészetéről, köteteiről.

Február 25.
Idegenvezetők világnapja
10 óra, Találkozó: Országalma
10 órakor induló séták: Uralkodónők 
koronázása Székesfehérváron, Mátyás király 
emlékezete egy belvárosi sétán, Retró séta a 
vasútállomás környékén.
14 órakor induló séták: Székesfehérvár 
barokk örökségei, Korona és kard.

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek szilárd testvajat, 
sampont, hajbalzsamot, kifésülést segítő 
hajsprayt, kézkrémet, szájvizet, arcradírt, arc-
lemosót. Információ, regisztráció: krizsany.
anna@szikm.hu, 22 315 583, 70 338 6173, 
tunderkonder.tanf@gmail.com, 30 216 4440.

Február 26.
Könyvbemutató 
Rákellenes világnap
13 óra, A Szabadművelődés Háza
Életviteli tanácsadás, emlőönvizsgálat, vér-
nyomásmérés és diétás tanácsadás, 15 órától 
előadás a diabéteszről és a csontritkulásról.

Apák és fiúk
18 óra, Királykút Emlékház
Zenés irodalmi est Nyerges Attilával.

Lét és sors
19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncert-
je (Farkas Ferenc Hangversenybérlet).

Február 27.
Vekerdy Tamás előadása
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
A szakember Jól értem a gyerekemet? cím-
mel tart előadást.

Öreghegyi disputa Domonkos Lászlóval
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az író A visszalövés módszertanához című 
könyvének bemutatója.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Tompó László Szeretlek népem, mindha-
lálig! – Reményik Sándor költészete című 
előadása.

Február 28.
Szomjas szerda 
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
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Barokk Fehérvár

Március 10. 19 óra, Szemináriumi 
karmelita templom
Az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar kamarazenei sorozatának 
újabb állomása. A német kora 
barokk tematikájú koncerten 
felcsendülnek Schmelzer, Bertali, 
Jarzebski , Biber és Händel mű-
vei. A rendezvény ingyenes.

Várják a jelentkezőket a XI. 
Wass Albert-maratonra!

Immár a XI. Wass Albert Maratont rendezik 
meg, melyhez hagyományosan saját 
szervezésű programokkal kapcsolódik a 
székesfehérvári Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház.
Február 23-án, pénteken 18 órakor a Szent 
László-teremben kezdődnek a programok. 
Megemlékeznek Wass Albertről és a múlt 
héten elhunyt Kallós Zoltánról, a magyar 
néprajzkutatás egyik legkiemelkedőbb 
alakjáról, majd ünnepélyes megnyitó és 
koszorúzás lesz az intézmény udvarán. 19 
órakor esti mese kezdődik sárkeresztúri 
általános iskolások közreműködésével, 
ezt követően 20 órakor felolvasás Bakonyi 
István irodalomtörténésszel, majd Bobory 
Zoltánnal és Lukácsy Józseffel. A felolvasás 
időtartama a jelentkezők számától függően 
alakul a késői órákban.

Szent István Király Múzeum
(Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

Megtekinthető: 2018. június 17.

Székesfehérvár a 20. században

Látogatható kiállítások
Fricskák
Kisfaludi Közösségi Ház
Takács Rupert grafikai bemutat-
kozása. Megtekinthető március 
18-ig.

Orsiékszer: Műhely
A Szabadművelődés Háza
Megtekinthető március 18-ig.

Pre – Post
Megnyitó: február 23. 18 óra, 
Pelikán Galéria
Matzon Ákos Munkácsy-díjas 
képzőművész kiállítása. Meg-
nyitja Pataki Gábor művészettör-
ténész. Megtekinthető március 
23-ig.

Művek az emeletről
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Schaár Erzsébet (1908–1975) 
szobrászművész alkotásai május 
6-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig láthatók.

III. Béla király (1172-1196) – 
„Teste Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum

Március 1.
Áttörés plusz
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Schrenk Éva Áttörés című kötetének megújí-
tott bemutatója.

Karafiáth Orsolya: Szirén
19 óra, Tinta Kultúrbisztró
Könyvbemutató.

Madarak az itatónál
Megnyitó: március 1. 17 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Zsolt utcai Tagkönyvtára
Lendvai Balázs amatőr fotós kiállítása. Meg-
tekinthető április 28-ig.

A rajzolás bűvöletében
Megnyitó: március 1. 17 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Olvasóterme 
Bemutatkozik Győrvári Mária. Az alkotóval 
beszélget Klein János.

Március 2.
Depresszió-koncert
20 óra, Fezen klub

Március 3.
Alba Fehérvár KC – Kecskeméti NKSE
17 óra, Alba Regia Sportcsarnok

Női kézilabda-mérkőzés.
Alba Fehérvár – PVSK-VEOLIA
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki mérkőzés.
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Magyarországon jellemzően a gyermek két éves kora után mennek vissza dolgozni az anyukák

Ovi a munkahelyen

Sok cégnél azért nem szeretik 
alkalmazni a kisgyerekes nőket, 
mert tartanak attól, hogy például 
a gyerek betegsége, a bölcsődei, 
óvodai szünetek miatt többet 
esnek ki a munkából. Júlia is 
több ilyen esetet ismer: „Nagyon 
sok munkakörre igaz, ha van laptop, 
telefon és internetkapcsolat, akkor 
a feladatok nagy részét otthon is el 
lehet végezni. Ezen kívül jó meg-
oldás lehet egy munkahelyi bölcsi, 
ovi, vagy ha az nem megoldható, 
akkor csak egy játszószoba, ahol 
szünidőben például egy egyetemis-
ta vigyáz rájuk, így a kisgyerekes 
anyukáknak sem kell szabadságra 
menniük.” Ezen kívül nagy segít-
ség lehet egy négy- vagy hatórás 
részmunkaidős állás, ami segít 
az anyukának visszaállni a mun-
kába úgy, hogy közben otthon is 
helyt tud állni: „Azt tapasztalom, 
hogy a vállalatok itthon nem igazán 
preferálják a részmunkaidőt, mert 

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres
INFORMATIKUS

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó hangulatú, családbarát, ember-
központú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás. A jelölt 
számára biztosított a szakmai fejlődés, és a nagyvállalati IT. technológiák megismerése

Főbb feladatok:
- számítástechnikai eszközök rendszergazdai felügyelete egy 120 munkaállomásból 
 álló hálózatban;
- Microsoft operációs rendszerek, office- és egyéb alkalmazói programok telepítése, 
 hiba elhárítása;
- felhasználók rendszergazdai támogatása;
- vírusvédelmi, végpontvédelmi, mentési rendszerek kliens oldali támogatása;
- vállalatirányítási rendszer felhasználói támogatása;
- kiemelt vállalati szoftver alkalmazások szoftvergazdai teendői;
- részvétel a rendszerek tesztelésében a kulcsfelhasználókkal közösen kapcsolattartás 
 a fejlesztő céggel, projekt adminisztrációs tevékenység;
- riportok, lekérdezések eseti elkészítése.

Amit kérünk:
- naprakész hardver ismeretek;
- számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows és Office rendszerek 
 alapos ismerete;
- Microsoft SQL Server ismeretek, illetve az SQL lekérdező nyelv ismerete;
- vállalati gazdasági folyamatok ismerete, jártasság ERP rendszerek üzemeltetésében 
 és támogatásában;
- felsőfokú szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat minimum 3 év hasonló 
 munkakörben eltöltött idővel;
- angol nyelvismeret;
- önálló,- precíz és elhivatott munkavégzés, dokumentációs képesség

Előny lehet:
- Microsoft szerver termékek ismerete;
- CompTIA, Microsoft üzemeltetői, Cisco routing & switching minősítések 
 és vizsgák megléte.

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. február 27-ig!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

JUNIOR INFORMATIKUS 
RENDSZERGAZDA

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó hangulatú, családbarát, 
emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás. 

A jelölt számára biztosított a szakmai fejlődés, 
és a nagyvállalati IT. technológiák megismerése.

Főbb feladatok:
- számítástechnikai eszközök rendszergazdai felügyelete egy 120 munkaállomásból  
 álló hálózatban;
- Microsoft operációs rendszerek, office- és egyéb alkalmazói programok telepítése, 
 hiba elhárítása;
- felhasználók első körös rendszergazdai támogatása;
- vírusvédelmi, végpontvédelmi, mentési rendszerek kliens oldali támogatása.

Amit kérünk:
- alapszintű hardver ismeretek;
- számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows és Office rendszerek 
 alapos ismerete;
- minimum középfokú szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat nem feltétel;
- alapfokú angol nyelvismeret;
- önálló,- precíz és elhivatott munkavégzés, dokumentációs képesség

Előny lehet:
- Cisco és/vagy Microsoft technológiai ismeretek

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. február 27-ig!

kurucz tünDe DaLma

Magyarországon a nők negyven százaléka 
a GYED lejárta után, gyermekük kétéves 
korában akar visszatérni a munka világába 
– derült ki az egyik kismamablog felmé-
réséből. A visszarázódás nem mindig zök-
kenőmentes, mert a munkaadók többsége 
nem szívesen veszi vissza a kismamákat. 
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach, HR-szakértőt 
kérdeztük arról, hogy hogyan érdemes kis-
gyerekes anyukakén újra munkába állni.

„Közös” lezárás

„Sokszor a gyesről visszajött 
anyukának felajánlanak egy olyan 
pozíciót, amiről tudják, hogy 
biztosan nem fogadja el, és így a 
munkaviszonyt közös megegye-
zéssel szüntetik meg. Például egy 
kismamának, aki szülés előtt kiemelt 
üzleti partnerekkel rendelkező ügy-
félszolgálati pozícióban dolgozott, és 
gyes alatt befejezte a jogi egyetemet, 
telefonos állást ajánlottak, mert 
elvileg megszűnt a régi munkaköre.” 
– mondta Pajtók-Vizsolyi Júlia 
coach, HR-szakértő.

A kisgyerek stigma?
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

JUNIOR GAZDASÁGI INFORMATIKUS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó hangulatú, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés 
és a számos béren kívüli juttatás

Főbb feladatok:
- vállalatirányítási rendszer felhasználói támogatása;
- kiemelt vállalati szoftver alkalmazások szoftvergazdai teendői;
- részvétel a rendszerek tesztelésében a kulcsfelhasználókkal közösen, kap-
csolattartás a fejlesztő céggel, projekt adminisztrációs tevékenység;
- riportok, lekérdezések eseti elkészítése.

Amit kérünk:
- vállalati gazdasági folyamatok ismerete;
- alapos Microsoft Office ismeretek;
- felsőfokú szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat nem feltétel;
- alapfokú angol nyelvismeret;
- önálló,- precíz és elhivatott munkavégzés, analitikus gondolkodás, doku-
mentációs képesség, terhelhetőség.

Előny lehet:
- Microsoft SQL Server illetve az SQL lekérdező nyelv ismerete;
- bármilyen ERP rendszer ismerete;
- weblap szerkesztési ismeretek

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. február 27-ig!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, családbarát, em-
berközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli 

juttatás

Főbb feladatok:
- a Kivitelezési és Karbantartási Üzem lakatos munkáinak végzése;
- hegesztési (ív, láng) feladatok ellátása

Amit kérünk:
- lakatos/szerkezetlakatos szakmunkás végzettség;
- szakmában való jártasság, min. 3 év;
- fémek megmunkálása, csővezeték szerelés;
- min. B kategóriás jogosítvány;
- érvényes erkölcsi bizonyítvány;
- munkájára igényes hozzáállás;
- együttműködési képesség.

Előny lehet:
- minősített hegesztői bizonyítvány

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. február 28-ig

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség 

Részletek és jelentkezés:
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 6.

Telefon: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

100.000 Ft Adecco 
belépési bónusszal keresünk 

élelmiszeripari 
gépkiszolgálókat 

Székesfehérváron!
Teljes és részmunkaidő, 

határozatlan idejű szerződés, 
100%-os utazási támogatás! 

ugyanannyi papírmunkával jár, 
mintha valakit nyolc órában alkal-
maznának.” Magyarországon a 
munkavállalók alig öt százaléka 
dolgozik részmunkaidőben. Ez-
zel szemben az uniós átlag húsz 
százalék körül mozog. A jelenség 
hátterében az áll, hogy külföldön 
az anyák általában csak néhány 
hónapot, legfeljebb egy évet 
töltenek otthon, míg itthon a 
legtöbben megvárják a gyermek 
kétéves korát.

Elég heti pár óra munka

A munkaadók mellett a kisgye-
rekes anyukáknak is változniuk 
kell. Nagyon fontos, hogy a nők 
a felettesükkel már a terhesség 
elején megbeszéljék, előrelát-
hatóan meddig szeretnének 
otthon maradni. A szülés után 
fontos, hogy a munkatársakkal 
aktív kapcsolatban maradjanak, 
ami nem azt jelenti, hogy néha 
bemennek a munkahelyre meg-
mutatni a babát: „Még a szülési 
szabadság megkezdése előtt érdemes 

felvetni az otthoni munka lehetősé-
gét, hiszen a baba mellett elég heti 
pár óra munka, hogy a kismama ne 
essen ki a szakmájából.”

Nem szabad bevallani a gyere-
keket?

Ha valakinek a gyes után mégis 
munkahelyet kell váltania, akkor 
Pajtók-Vizsolyi Júlia szerint ne 

írja bele az életrajzába a gyer-
mekgondozással töltött éveket 
és azt sem, hogy tíz év alatti gye-
rekei vannak, mert akkor több 
mint valószínű, hogy nem hívják 
be az interjúra: „Egy HR-es nem 
kérdezhet direkt módon rá a gye-
rekekre, de olyan kérdést feltehet, 
hogy mire a legbüszkébb az életben. 
Az anyukák ekkor büszkén szok-
tak mesélni a fiaikról, lányaikról, 

ahelyett, hogy visszakérdeznének, 
az interjúztató az élet melyik terü-
letére gondol. Ha a családi háttérre 
kíváncsiak, csak annyit kell felelni, 
hogy köszönöm szépen, rendezett!” 
A szakértő megjegyezte, hogy ha 
valakit gyes után felvesznek egy 
pozícióba, akkor már könnyebb 
helyzetben van, mert a gyakor-
latban is tudja bizonyítani a 
rátermettségét.
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Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.
A héten remek ajánlatot kaphat a munkahelyén vagy 
azon kívül. Nem érdemes sokat teketóriáznia, mert 
ritkán van ilyen esélye, ami ráadásul nagy pénzzel is 
kecsegtetné. Lehetőség szerint fogadja el és éljen a 
szerencséjével!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.
Mostanában akarva-akaratlanul is felpaprikázhat má-
sokat. Talán nem veszi észre önmagát, a viselkedését, 
de flegma, nemtörődöm vagy kritikus megnyilvánu-
lásával kihúzza másoknál a gyufát. Pláne szeretteinél, 
akik elhanyagolva érzik magukat és Ön nem is tagad-
ja, hogy most vannak fontosabb dolgok is náluk.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.
A napokban többször is akadályokba ütközhet, és 
kellemetlen helyzetek adódhatnak, amelyek komoly 
fejfájást okozhatnak Önnek. Olyan problémákba 
ütközhet, amik nem csak visszafoghatják az előreha-
ladásban, a dolgok megvalósításában, hanem kedvét 
is szeghetik.

Bika 4. 21. – 5. 20.
Szerelmi élete nagyot léphet előre azzal, hogy párjá-
val közösen hoznak egy döntést, ami előre lendítheti 
kapcsolatukat, vagy legalábbis megpecsételheti. 
Velük ellentétben a friss kapcsolatban élők igye-
kezzenek nem elsietni a dolgokat, mert hajlamosak 
lehetnek elhamarkodott döntéseket hozni.

Rák 6. 22. – 7. 22.
Azok, akik üzlettel foglalkoznak, vagy saját vállal-
kozásuk van, szerencsés időszakot könyvelhetnek 
el. De akik alkalmazottak, azoknak is érdemes lehet 
előrukkolni ötleteikkel és megmutatni kreativitá-
sukat.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Saját magát is meg fogja lepni, hogy a héten mennyi-
re érzékeny lesz és a szokásosnál is jobban fog inga-
dozni a hangulata. A következő napokban rendesen 
megtornáztatja a lelki világát az érzelmi hullámvasút. 
Ez nem csak Önt rázza meg, hanem a környezetét is, 
mivel nem úgy fog viselkedni, ahogy szokott.

A nagyobbik fiam három és fél, 
a kisebbik egyéves. Mindkettővel 
körülbelül egy évet voltam gyesen. 
Mindkétszer a hetedik-nyolcadik 
hónap környékén éreztem: kezdek 
besokallni. Imádok legózni, mesét 
olvasni, autósat játszani, mégis be-
lefásultam a non-stop, énidő nélküli 
gyerekezésbe. Hiányzott az inter-
júzás, a lapzárták adrenalinfröccse, 
meg az, hogy a napi „munkámnak” 
kézzelfogható eredménye legyen. 
Elég volt egy uzsonna, és máris ős-
káosz uralkodott a konyhában, hiá-
ba pakoltam egész nap. És mit lehet 
ilyenkor csinálni? Dohogni egy sort, 
megmagyarázni a gyereknek, hogy 
nem olyan jó móka századszorra is 
morzsákra szedni a kenyeret.
Ilyen helyzetben jó érzéssel töltött 
el, hogy a szerkesztőség vár vissza. 
Én pedig örömmel jöttem, mert hat 
órában, sokszor otthonról dolgoz-
hatok. Ez óriási segítség: a kicsit 
nem kellett bölcsibe adnom, hiszen 
családilag többé-kevésbé meg tudjuk 
oldani a gyerekvigyázást. De az sem 
probléma, ha az egyéves jön velem 
„munkázni”. A legutóbbi gasztrós 
anyagnál például ő volt az asszisz-
tens: húsz percen keresztül elját-
szott a fotóstáska tetejével!
De így is adódnak váratlan helyze-
tek! A nagy szeptemberben kezdte 
az ovit. Azóta rendszeres vendégek 
vagyunk az orvosi rendelőben. 
Ha éppen ő nem beteg, akkor a 
bacilusokat átadja a testvérének. 
Ekkor én, mint valami családi GPS, 
megtervezem, ki ugrik be a patikába 
gyógyszerért vagy ki, mikor ápolja 
a kis beteget. Közben átszervezem 
a napom: ha kell, személyes interjú 
helyett telefonosat készítek vagy az 
esti altatás után ülök le cikket írni. 
Este, még ha úgy is zuhanok be az 
ágyba, akkor is boldogabb vagyok, 
mert anyaként és munkavállalóként 
is helyt tudok állni!

Kurucz Tünde kolléganőmmel páros 
cikkírásra adtuk a fejünket! Nyu-
galom, csak olyan mértékben, hogy 
megvizsgáljuk a lemez két oldalát. 
Mindketten csak kinyomtatva 
fogjuk látni a másik írását. Bármit 
is olvasok tőle, ezennel kijelentem, 
hogy semmi bántódása nem esik, a 
jövő héten is megtalálják még cikkeit 
a Fehérvár magazinban!
A gyermekes anyukák problémá-
it felvető írását természetesen 
olvastam, és a cikkben megszólaló 
Pajtók-Vizsolyi Júlia tapasztalatait is 
többször hallottam már a Vörösmar-
ty Rádióban. Elgondolkodtam, vajon 
én munkáltatóként hogy nézhetek 
jelenlegi – és két esetben már csak 
egykori – kisgyermekes kollégám 
szemébe. Természetesen először 
azok a döntések, intézkedések, a 
Fehérvár Médiacentrumnál kialakí-
tott úgynevezett politikák jutottak 
eszembe, melyekre akár még büszke 
is lehetek: nemcsak a szavak szint-
jén, és nem is csak pénzbeli támoga-
tással, pótszabadsággal, beiskolázási 
támogatással és Mikulás-csomaggal, 
de a várandósság bejelentésétől 
– általában már rég tudom, mire 
bejelentik, az újságíróknak folyton 
jár a szájuk, ha kell, ha nem – szóval 
már az elejétől igyekszem támoga-
tásomról biztosítani a kollégákat, és 
időben megtervezni velük visszaté-
résüket, a gyermekkel otthon tölten-
dő idő alatti, céget érintő teendőiket. 
Mindenkit biztosítok arról, hogy 
a gyermek nem akadálya a visz-
szatérésnek, hogy van lehetőség 
részmunkaidős foglalkoztatásra, 
munkakörtől függően otthonról is 
lehet dolgozni, és ha semmi nem 
megfelelő, házon belül új munkakör 
keresésében is partner vagyok. Beteg 
gyerek miatt sem ér senkit bántódás, 
és minden szerkesztőségben felbuk-
kanó kisebb-nagyobb gyermeket 
szeretettel fogadunk, még gondosko-
dunk is róluk, amíg anyuka-apuka 

például tévés forgatásra megy. A 
fentiekre számos példa van. Amire 
talán a legbüszkébb vagyok, hogy 
egyik kolléganőm négy gyermek 
és tizennégy év után tért vissza 
közénk!
Nem lehetetlen tehát az, hogy 
munkáltatóként figyelembe vegyük 
a gyermekes szülők sajátos igényeit, 
és nemcsak azért, mert nálam ez 
elvi kérdés. Ugyanolyan fontos, 
hogy felkészült szakembert találni 
egyáltalán nem könnyű, és nemcsak 
azért, mert a legendás Aldi-pénz-
táros sokkal többet keres, mint egy 
diplomás, évtizedes gyakorlattal 
rendelkező újságíró.

A Depónia Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási Koordinátor
munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Elvárás:

 • Középfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret (Word, Excel)
 • „B” kategóriás jogosítvány

Előny:
 • Gépjármű ügyintézésben szerzett gyakorlat
 • Szállítmányozás területén szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
 • Versenyképes jövedelem
 • Cafeteria
 • Munkába járás támogatás
 • Egy műszakos munkarend
 • Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség

 

Szakmai önéletrajzokat várjuk a 
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

Családi GPS Hogy látja mindezt a munkáltató?
kurucz tünDe DaLma  Hagymásy anDrás

Két eset azonban engem is bánt: 
bár mindkét kollégám még az én 
érkezésem előtt kezdte meg távol-
létét gyermekeik születése miatt, 
visszatérésükre – bár kerestük a 
módját – nem találtunk megoldást. 
Nem a szándék hiányzott: olyan 
átalakulások voltak időközben a 
cégnél, hogy nem volt számukra 
feladat. És ehhez nem volt köze a 
gyerekeknek. Bízom benne, hogy 
szerintük is korrekt körülmények 
között köszöntünk el, de még akkor 
is nyugtalanít a kudarc, hogy úgy 
tudom, mindketten megtalálták a 
számításukat.
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8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Mérleg 9. 23. – 10. 22.
Egy csendes, nyugodt, zavartalan hét elé néz. Érde-
mes lenne arra használnia, hogy átgondolja, milyen 
új dologba vághatná a fejszéjét. Nem feltétlenül mun-
kával kapcsolatosan, hanem valamilyen új kedvtelést, 
sportot iktathatna be az életébe.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Felettesei, kollégái újabb munkákat sóznának a 
nyakába, de amire csak tud, mondjon bátran nemet. 
Ne terhelje le magát a szükségesnél jobban, mert ha lé-
lekben nem érzi jól magát, a testi panaszai sem fognak 
elmúlni. Mondjon annyit, amennyit jónak látni és meg 
fogják érteni a helyzetét.

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.
A héten sötét felhők gyülekeznek a feje felett és már 
nem dughatja homokba előlük a fejét. Szembe kell néz-
nie a problémáival különösen az anyagi gondokkal és 
rendet kell teremtenie az életében. Ha kell, kérjen hozzá 
segítséget, de ne halogassa tovább a fontos ügyeket!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A következő napokban szinte minden, amibe belekezd, 
káoszba fullad. Bárhova is néz, maga körül mindenütt fel-
fordulást lát, a munkahelyén, a kapcsolataiban, de még az 
otthonában is, a lelkéről már nem is beszélve. Nem ússza 
meg, hogy mielőbb neki álljon rendet tenni maga körül.

Bak 12. 21. – 1. 20.
Lehetősége nyílhat a következő napokban arra, 
hogy utazzon vagy valamilyen izgalmas programon 
vegyen részt. Mindenképpen érdemes lenne élnie 
a lehetőségével, jót tenne Önnek a változatosság. 
Tartson barátaival, párjával, de ha egyedülálló, akkor 
is ajánlatos kimozdulnia!

Halak 2. 19. – 3. 20.
Végre kezdi meglelni a lelki békéjét és vele együtt 
önmagát is. Háborgó lelke nyugalomra talál, kitisztul 
Ön előtt a kép és végre meglátja a lehetőségeit, illetve az 
útját, amerre mennie kell. Legyen nyitott, mert az égiek 
üzenhetnek, jelezhetnek Önnek a mindennapokban.

Fedélzeti kamerát minden autóba?
gomBaszögi attiLa

A korábbi évek autós kütyüi között piacvezető 
szerepet betöltő GPS-t már teljesen lenyomta 
az autós kamera, vagy más néven fedélzeti 
kamera. Elnézve a hasznosságát és az egyre 
csökkenő árát, ez nem is meglepő, így a címben 
feltett kérdésre mondhatnám azt is, hogy igen!

De a hasznosságán túl azért van-
nak itt még tisztázatlan kérdések 
bőségesen. A technika ott tart, 
hogy ezek a kamerák is nagyon 
gyors ütemben fejlődnek. A Full 
HD felbontás, a nagylátószögű 
kamera, az éjjel is jó minőségű 
képet rögzítő rendszer, a beépített 
helymeghatározó GPS-szel kiegé-
szítve a totális biztonság érzetét 
kelthetik az autósban. Teszik ezt 
nem is feleslegesen, hiszen egy hir-
telen közlekedési esemény során, 
ha van az autónkban ilyen kamera, 
akkor jó eséllyel azt is rögzíti, hogy 
mi csak az elszenvedői voltunk a 
balesetnek, nem pedig okozói. Ez 
adott helyzetben még a javunkra is 
szolgálhat.

Nyilván így gondolkodnak azok is, 
akik ilyennel szerelik fel autóikat. 
Egy menetrögzítő már húszezer 
forint körül is beszerezhető, és még 
ha drágábbat is veszünk, akkor 
is elmondható, hogy a befektetett 
összeg messze nincs arányban az 
autónkban esetlegesen keletkező 
kárral. Persze ettől még nem fel-
tétlenül kerül el minket a vész, de 
kétségtelen tény, hogy egy bizonyí-
tási eljárásban vagy egy biztosítási 
ügyintézés során – ha van ilyen 
felvételük – sokan úgy vélekednek, 
hogy náluk az adu ász.

Bizonyíték vagy átok?

Nos, a helyzet messze nem ennyire 
egyszerű! Sajnos, mint sok más 
hasonló technikai vívmány, ez is 
oly gyorsan robbant be a köztu-
datba és vele együtt a mindennapi 
használatba, hogy a szükséges 
jogi szabályozás még messze nem 
történt meg. Így volt ez a drónok 
esetében is, bár ott már készül-
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Hasznos segítség lehet egy baleset során, kérdés, van-e bizonyító ereje!

tek tervezetek és a Parlament is 
foglalkozott a szabályozással, de 
mind a mai napig nincs kifejezet-
ten a drónokat szabályozó hazai 
rendelkezés. Valahogy így van ez 
a menetrögzítőkkel is. Használni 
ugyan lehet, nem is büntetik a 
használatát, de jelen állás szerint a 
rögzített felvételek felhasználható-
sága erősen kétséges.
Az ok: a szükségszerűen rögzített 
túl sok személyes adat. Jelenleg a 
legfőbb szabályozás, mely érinti az 
autós kamerákat, az a személyisé-
gi jogok megsértése. Ez a kérdés 
egyébként a kamerával felszerelt 
drónok esetében is fennáll. Sokan 
nem gondolnak bele, de a kamerák 
felvételein szereplőknek vannak 
személyiségi jogaik, akár okozói 
egy esetleges balesetnek, akár csak 
véletlenül a kamera látómezőjébe 
kerültek. A jogszerűség megtar-
tásához pedig a felvételen szerep-
lőknek a hozzájárulása szükséges. 
Ez utólag szinte kivitelezhetetlen. 
Erről a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hivatal (NAIH) 

már többször is nyilatkozott.  
Konkrét jogi szabályozás hiányában 
a NAIH állásfoglalása az irányadó, 
mely szerint fedélzeti kamerával 
készített felvételeket magánszemé-
lyek készíthetnek, mégpedig úgy, 
hogy azok öt napig tarthatók meg, 
és ahhoz más nem férhet hozzá. A 
felvételek nyilvánosságra hozatala 
nem megengedett. Ha mégis nyil-
vánosságra hoznánk, akkor előtte a 
személyes adatokat, mint például a 
felismerhető arcképeket és az autók 
rendszámait ki kell takarni.
És ez az a pont, ahol felvetődik 
a kérdés, hogy akkor mire is jó 
a kamera, ha egy esetleges bizo-
nyítási eljárás során nem lehet 
nyilvánosságra hozni a felvéte-
len szereplő személyek adatait. 
Jelenleg – a korábban már említett 
törvényi szabályozás hiányában – a 
bíróságokra hagyják, hogy adott 
ügyben elfogadják-e bizonyítékként 
a felvételt vagy sem. Azonban azt 
fontos tudnunk, hogy az év elejétől 
változott a polgári eljárásjogot 
szabályozó törvény, mely szerint 

peres ügyekben nem használható 
fel az a bizonyíték, mely jogsértő 
módon keletkezett. És ugyebár 
azok a felvételek, melyeken jól 
láthatók a szereplők, de ehhez ők 
nem adták beleegyezésüket, azok 
jogsértő módon készültek. Ezáltal 
nem hozhatók nyilvánosságra, még 
a bíróságokon sem.
A helyzet feloldása a Parlament 
kezében van, egy jól megírt tör-
vény képében. De amíg ez nem 
készül el, addig marad a bírósági 
ügyek egyedi elbírálása, a bírósági 
gyakorlatok figyelembe vétele és a 
bizonytalanság.

Akkor most szabad, lehet, prakti-
kus vagy csak játék?

A fentieket olvasva nehéz egyértel-
mű választ adni. Azt nem mondom, 
hogy ne használjuk, mert nyilván 
lehet. A közösségi média tele van 
olyan megdöbbentő balesetekről 
tanúskodó felvétellel, melyből 
így utólag is sokat tanulhatunk, 
sőt lehet hobbiból is úti filmek 
felvételére használni. Ilyet is látni 
szép számmal. És akkor még meg 
sem említettem a sportkamerákat, 
melyek szinte azonos elv mentén 
működnek, csak ebben az esetben 
a sport és hobbi oldala domborodik 
a dolognak. Szóval van értelme – 
talán még én is belevágok, és a hús-
véti nyuszitól kérek egy kamerát a 
szélvédőmre. Aztán figyelnem már 
csak arra kell, hogy ne sértsem meg 
mások személyiségi jogait.
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A székesfehérvári Noé-hegyi Szent István Borlovagrend 2018-ban is megrendezte a Borkultúra, 
a Pincészetek, és a Borbarát Generációk Estélyét, melyet a minőségi programok iránt fogékony 
borbarátok részvételével tartottak. Az év borrendi zászlósbora kitüntető címet és a vele járó 
trófeát az agárdi Csóbor Pincészet zengő szőlőfajtából készült 2017-es évjáratú Zengő bora 
érdemelte ki. A zászlós kísérőbor kategóriában a pákozdi Lics Pincészet Tamás Válogatás 2014-
es évjáratú vörösbora kapta a megkülönböztető címet.

Csóbor és Lics a borok trónján

Savanyúságától édes az élet
 koVács V. orsoLya

A családi vállalkozás a hatvanas években 
indult, azóta hordják a felsővárosi Osztoticsék 
a fehérvári piacra a házi savanyúságot. De már 
nem sokáig: az üzem tavasszal bezár. De most 
még kígyóznak a sorok Feri bácsi pultja előtt. A 
fenti cím ötletét a cégtáblájukról vettem, mely 
büszkén hirdeti, milyen sok éve fűszerezik már 
a fehérváriak életét munkájukkal.

„Látta volna karácsonykor! Öten szolgál-
tak ki, az egész család, olyan sokan vá-
sároltak egyszerre!” – mesélte az egyik 
törzsvevő, aki szemmel láthatóan 
régi ismerős. Káposztamérés közben 
megvitatják, ki volt ott Sebestyénkor 
a templomban, ki nem... Osztotics 
Ferenc az egyetlen székesfehérvári 
savanyúságkészítő a Városi Piacon, 
aki ráadásul a teljes árukészletét a 
családtagjaival együtt, házilag készíti. 
Szóba elegyedni vele nem könnyű 
– no, nem mintha nem beszélgetne 
szívesen, éppen ellenkezőleg! – ha-
nem mert folyamatosan érkeznek az 
újabb vevők, s neki mindenkihez van 
egy jó szava, tanácsa. Legtöbben arra 
kíváncsiak, meddig áll el a savanyú-
ság („Jó az egy évig is, csak tegye 
hidegre!”), mások  a főzéshez kapnak 
tippeket: „Kimosni, kicsavarni ezt a 
savanyú káposztát nem kell! Főzéshez 
viszi? Mert akkor nem kerülöm ki a 
fűszereket! A birsalmától, borstól lesz 
igazán jó a zamata!”

„Édesanyám kilencvenéves, de még 
mindig roskadoznak a kamrája polcai az 
eltett savanyúságoktól. Aki ezt egyszer 
elkezdte, sosem tudja abbahagyni!” Má-
justól azonban már ő is csak otthonra 
készíti majd a savanyúságokat, a 
megszokott ízek kedvelőinek nagy 
bánatára. „A vevőinket persze mi is na-
gyon sajnáljuk, mind egy szálig. Hiszen 
húsz-harminc éve visszajárnak már a 
legtöbben. De nem szeretnénk, ha a két 
fiunk és a lányunk is ebben a mókuske-
rékben élne. Tudni kell abbahagyni is! 
Ebben a szakmában nincs nyári szabad-
ság, télen-nyáron ad feladatot. Amikor 
a beszállítók meghozzák az ötven-száz 
mázsa uborkát, azt bizony aznap fel kell 
dolgozni, nincs mese. Másnapra a nyári-

hőségben megfonnyad. Az almapaprika 
pedig megpirosodik a melegben, akkor 
már puha lesz belőle a savanyúság.”
Osztoticsék standján jelenleg 
nagyjából harminchatféle savanyú-
ság kapható. A nagy kedvencek a 
savanyú káposzta, a csípős és édes 
csalamádék, az almapaprika és a 
csemegeuborka. Legkülönlegesebb, 
aprólékos munkát igénylő termékük 
pedig a fokhagymával töltött cse-
resznyepaprika. „Nem receptből készíti 
a feleségem a savanyúságokat, hanem 
kizárólag „szájíz szerint”, érzésre fűszere-
zi a leveket, amik a hordókba kerülnek.” 
– mesélte Ferenc. – „Ettől lesz az a 
hamisítatlan házi íze, amihez a vevőink 
úgy ragaszkodnak.” A zöldségeket jól 
bevált hazai termelőktől hozzák, két 
fő beszállítójuk Csólyospálosról és 
Kistelekről való. Különlegesen zama-
tos céklát pedig egy ócsai termelőnél 
találtak.
„1960-ban kezdte édesanyám a sava-
nyúságárusítást a fehérvári piacon. 
Hatévesen már én is besegítettem neki.” 
– idézte a kezdeteket Ferenc. – „Kis 
kocsiban toltuk a piacra a vájlingokat. 
Három olyan kocsink volt otthon, mint 
ami a Kati néni szobránál is látható. 
Akkor persze még más szerszámokkal 
dolgoztuk fel a zöldségeket. Kézzel kellett 
kifúrni a káposzta torzsáját, és egy há-
romkéses eszközzel húzkodva darabolni. 
Hetvennégyben kaptam jogosítványt, 
akkor elmentünk Vecsésre, mert hallot-
tuk, hogy ott van már káposztagyalugép. 
Eleinte kézzel tekertük azt is, de már az 
is nagy könnyebbségnek tűnt. Aztán mi-
vel villanyszerelő a szakmám, kitaláltam, 
hogy villanymotort is lehetne erre tenni. 
Kilencventől, mikor már önállósodtam, 
még több újítást ki tudtunk használ-

Osztotics Ferenc savanyúságkészítő
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ni. Ma már olyan gép dolgozza fel a 
káposztát, ami automatikusan kiszedi a 
torzsáját, és olyan éles késekkel dolgozik, 
hogy ha rárakjuk a káposztafejet, saját 
súlyánál fogva végigmegy rajta és gyö-
nyörű szépen leszeleteli.”
Az Osztotics-féle savanyúság ízét 
nem csak a piacra járó fehérváriak 
ismerhetik jól. Egészen tavalyig húsz 
különböző konyhára szállítottak belő-
le rendszeresen: óvodákba, iskolákba 
és a legtöbb fehérvári étterembe is. 
„A Kiskulacsban vagy a Diófában is a 
mi savanyúságunkat lehetett enni.” – 
tudtuk meg Ferenctől. – „ De most már 
szépen lassan leépítjük a termelést.”

Marad az otthoni konyha, ahová 
elmondása szerint belépni sem lehet 
úgy, hogy ne legyen az asztalon 
savanyúság: „Enni is nagyon szeret-
jük, az egész család! A zsíros kenyértől 
kezdve mindenhez fogyasztjuk, én még 
a tejfölhöz is uborkát eszem! Meg aztán 
Felsővároson egy disznótor például  el-
képzelhetetlen töltött káposzta nélkül, és 
ami ott készül, annak bizony utánozha-
tatlan az íze! De mi nemcsak alkalmakra, 
hanem havonta legalább egyszer megfőz-
zük. Nincs kétszer ugyanolyan íze! És 
ahányféle receptet én itt harminc év alatt 
hallottam a vevőimtől! Húsosan, gombó-
cosan, levélbe töltve – akár minden nap 
másfélét ehetnék!” 

Osztotics Ferencné a hatvanas években már 
vájlingból árulta a savanyúságot a fehérvári 
piacon
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Stíluskavalkád a Kisfaludi 
Közösségi Házban 

A tárlat, mely magában hordozza a művészet sok-
színűségének szinte teljes palettáját, március 18-ig 
látogatható a Kisfaludi Közösségi Házban.

Több mint koncert! Versünnepre fel!

Fricska maxi
DáViD renáta

Látrányi Viktória

Nevetés, álmodozás, szürrealizmus és egyediség – főként ezek jellemzik a 
Fricskák címet viselő kiállítást. Takács Rupert grafikai műveivel mutatkozott 
be a Kisfaludi Közösségi Házban.

Hosszú haj, bőrnadrág – sokaknak ez ugrik be elő-
ször Takács Rupert neve hallatán. Páran azt is tudják, 

A vers él és éltet. Városunkban immár kilencedik 
alkalommal lehetünk ennek tanúi a Fehérvári Versünnep 
keretében. A rendezvényre már lehet jelentkezni, március 
ötödikéig juttathatják el adatlapjaikat a Fehérvár Média-
centrumhoz a fiatalok.

Kilencedik alkalommal szervezi meg a 
Fehérvár Médiacentrum a Székesfehér-
vári Egyházmegyével, Székesfehérvár 
önkormányzatával, a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házzal és a 
Vörösmarty Színházzal együttműködve 
a Fehérvári Versünnepet. A program-
sorozat fővédnöke Spányi Antal me-
gyés püspök valamint Cser-Palkovics 
András polgármester.
A tehetséggondozó versenyt 2010-ben 
hívta életre a Fehérvár Médiacentrum 
együttműködő partnereivel. Az ötlet-
gazda Varga Sándor volt. A megméret-
tetésre március 5-ig jelentkezhetnek 
a fiatalok. A verseny két fordulóból 
– válogatóból és döntőből – áll. A vá-
logató március 10-én lesz. Az esemény 
helyszíne a hagyományokhoz hűen 
ezúttal is a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház. A döntő a Városháza 
Dísztermében lesz április 21-én.

A Fehérvári Versünnephez immár ha-
todik alkalommal csatlakozik mentor-
programmal a Vörösmarty Színház. A 
részvétel részletes feltételeit, a jelentke-
zéshez szükséges űrlapokat valamint a 
versennyel kapcsolatos információkat 
a www.versunnep.hu honlapon lehet 
megtalálni.

Március elején útjára indítják a Somorjai Ferenc kama-
razenekari hangverseny-sorozatot. A szervezők igye-
keztek újdonsággal kedveskedni az érdeklődők számára: 
többek között Rossini és Mozart zenéje is felcsendül majd 
négy plusz egy különböző, impozáns épületben.

Székesfehérvár zenei életének meg-
határozó alakja volt Somorjai Ferenc 
zenetanár és kóruskarnagy, akiről a 
hangversenysorozatot elnevezték – 
emelte ki Brájer Éva alpolgármester: 
„Somorjai Ferenc nemcsak tanárként volt 
ikonikus alakja a városnak, hanem olyan 
ember volt, aki élt, halt azért, hogy Székes-
fehérvár zeneszerető közönsége valamint a 
koncertek száma is folyamatosan bővüljön. 
Karmesterként, karnagyként, szervező-
ként, menedzserként rendkívüli nagy 
szorgalommal, tenni akarással tartotta 
egybe Székesfehérvár zenei életét.” Brájer 
Éva hozzátette: a fiatalokkal meg kell 
ismertetni a méltán híres egykori tanár 
szellemiségét. 
Immár harmadik alkalommal szervezik 
meg a koncertsorozatot, és újdonsággal 
is készülnek. Ifj. Major István, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója 
szerint a zenekar mindig igyekszik 
megújulni. A márciusban induló hang-
versenysorozatot is új koncepcióval 
gazdagították, „Több mint koncert!” 
mottóval, hiszen az érdeklődők 
nemcsak egy koncertet hallgathatnak 
meg, hanem egy beszélgetés részévé is 
válhatnak. Minden egyes koncertnek 
lesz egy külön meghívandó vendége, 
egy-egy országosan is ismert személyi-
ség, akik élettörténetükkel, tapasztala-
taikkal, zenéhez fűződő érzelmeikkel 
gazdagítják majd ezeket a koncerteket. 
Major István kiemelte: lesz egy „nul-
ladik” koncert is, ahol március 19-én 
19 órától Bősze Ádám önálló zenei 
stand up-estjével lép fel a Vörösmarty 
Színházban.

A Fricskák minden bizonnyal egy több álarcot viselő tapasztalássorozat, mely részben mindennapjainkból, részben az alkotó 
életének momentumaiból összeállított érdekes, olykor rideg, vicces, de szívet melengető, sokszínű kiállítás!

A IX. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal is Kubik Anna lesz

hogy Ausztráliában született, szüleivel a hetvenes 
évek elején települt vissza Magyarországra. Vezetett 
dohányboltba ágyazott legendás zenei önképzőkört a 
Kuruc-sarkon, volt szállodaportás, közmunkás, majd 
kulturális szervező.
Fehérvár ikonikus arcának – közismertebb 
nevén Rupinak – a helyiek tehát már sok oldalát 

megismerhették. Szereti a zenét – a My fair lady 
betétdalát apácáktól tanulta meg gyermekkorá-
ban – ugyanakkor zenei rajongása mellett most 
grafikus munkáiba is betekintést nyerhetünk. 
Kétségtelen, hogy a sokszínű Rupi midig tud 
meglepetést okozni! Mint mondja, szeret nevet-
ve alkotni, s miközben alkot, boldogság tölti el 
szívét és lelkét.

Takács Rupert grafikai műveit megtekintve vegyes 
érzések foghatják el a művészetkedvelőket, hiszen 
az alkotások között felfedezhetjük a vallási, hittel 
kapcsolatos szimbólumokat, ugyanakkor jelen 
van a kacagás, a nevetés, mint alkotásainak egyik 
fő motívuma. Ezenkívül olyan hatásos elemekkel 
mutatja be életének, tapasztalatainak sötét oldalát 
a szürrealizmus védjegyéhez hűen, hogy képei 
láttán mi magunk is betekinthetünk és értelmez-
hetjük a számunkra esetleg még kevésbé ismerős 
vagy teljesen idegen hidegséget, komolyságot és 
küzdelmet. Az alkotót Salvador Dali mellett Picas-
so, de mindenek előtt saját tanára ihlette. Takács 
Rupert egyébként nem csak friss képekkel készült 
az érdeklődőknek: olyan munkáit is láthatjuk, 
melyek közel húsz éve hevertek az asztalfiókban. 
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A versenyre olyan 9-13. osztályos 
diákok jelentkezhetnek, akik 

     székesfehérvári középfokú oktatási 
intézmény tanulói a 2017/18-as 
tanévben
    vagy a Székesfehérvári Egyház-
megye valamely egyházi középfokú 
oktatási intézményében tanulnak a 
2017/18-as tanévben
    vagy más település középfokú 
oktatási intézményének tanulói, de 
székesfehérvári állandó lakóhellyel 
rendelkeznek.

A Fehérvári Versünnep eddig 
győztesei

Tóth Melitta (2010)
Pruma Nikolett ( 2011)
Krär Edina (2012)
Gombó Viola Lotti (2013)
Bukosza Zita ( 2014)
Hajdú-Sobor Csaba ( 2015)
Börcsök Olivér Benjamin ( 2016)
Marth Fruzsina (2017)
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Maroshegyen szerveznek egészségnapot

Az ápolók napja Fehérváron

Látrányi Viktória, szaBó Petra

Látrányi Viktória, scHéDa sziLVia

Állapotfelméréssel és különféle egészségügyi 
szűrésekkel várják az érdeklődőket szombaton 
a Maroshegyi Egészségnapon. A Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban kardiológiai vizsgálat, 
bőrgyógyászati szűrés, dietetikai tanácsadás, 
csontsűrűségmérés és boka-kar index meghatáro-
zás is lesz. Negyedik alkalommal szervezik meg a 
programot a városrészben, melyre február 24-én, 
szombaton várják az érdeklődőket. A részletekről 
sajtótájékoztatón számolt be Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok és Brájer Éva 
alpolgármester, Maroshegy önkormányzati 
képviselője.

Tavaly rekordszámú érdeklődő vett 
részt a Maroshegyi Egészségnapon. 
Sokan voltak kíváncsiak egészségi 
állapotukra.
„Fontos, hogy jöjjenek a fiatalabbak is, 
hozzák el gyerekeiket, hogy a gyerekek is 
lássák, mennyire fontos a megelőzés, hogy 
odafigyeljünk magunkra, egészségükre. 
A társadalom egy része még mindig úgy 
gondolkodik, hogy a problémákat addig tol-
juk magunk előtt, amíg csak lehet. Ez nem 
helyes, a problémáknak érdemes elébük 
menni! Talán pár generációval később egy 
egészségesebb társadalom lesz össztársa-
dalmi szinten, mint a mai.” – emelte ki 
Brájer Éva.
Az egészségnap a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban lesz: kilenc órától 
várják az érdeklődőket a vizsgálatokra.

2014 óta ünnepeljük február 19-én, Kos-
suth Zsuzsanna születésének évfordulóján a 
magyar ápolók napját. Kossuth Lajos húga 
1817-ben született, és 1849 áprilisában 
nevezték ki a tábori kórházak főápolónőjé-
vé. A jeles évforduló alkalmából szerveztek 
koszorúzást és tudományos ülést Székesfe-
hérváron.

Magyarország első országos 
főápolónőjének szobránál tiszte-
legtek az egészségügyi dolgozók a 
Szent György Kórházban a magyar 
ápolók napján. Kossuth Zsu-
zsanna emlékére tavaly állíttatott 
mellszobrot a kórház ápolóközös-
sége. Az ünnepségen felidézték 
Kossuth Zsuzsanna mai szemmel 
nézve szinte hihetetlen életútját is. 
Az ünnepségen koszorút helyezett 
el a szobor talapzatán Székesfe-
hérvár országgyűlési képviselője, 
Vargha Tamás, a város alpol-
gármestere, Brájer Éva, a város 
egészségügyi és sporttanácsnoka, 
Östör Annamária, Csernavölgyi 
István, a kórház főigazgatója, 
Kiss Mária Éva ápolási igazga-
tó-helyettes, Jakab Katalin ápoló 
valamint a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara, az Országos 
Mentőszolgálat, a Humán Szolgál-
tató Intézet, az Egyesített Szociális 
Intézmény és a Magyar Ápolási 

Szombaton kilenc órától várják a maroshegyieket a Gárdonyi Géza Művelődési Házba, ahol számos ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt

Az Országgyűlés 2014-ben február 19-ét – Kossuth Zsuzsanna születésének napját – a magyar ápolók napjává nyilvánította

„Székesfehérvár Egészségfejlesztési Tervé-
nek végrehajtása során 2018-ban a Maros-
hegyi Egészségnap lesz az első városrészi 
szűrőnap. Azért is aktuális, mert február 
20-án kezdődött el az idei népegészségügyi 
prevenció, Magyarország átfogó egészség-

Egyesület képviselői.
A magyar ápolók napja alkalmából 
tudományos emlékülésre került 
sor kedden a Hotel Magyar Király-
ban, ahol átadták Az év ápolója 

ügyi szűrőprogramja. Országszerte nagy 
figyelmet kap a megelőzés, lesznek központi 
rendezvények és szűrőkamionokon végez-
nek vizsgálatokat. Mindez az Egészségügyi 
Világszervezet, a WHO tematikájára és az 
egészségüggyel kapcsolatos világnapokra 

és Az év asszisztense díjakat. Az 
előbbit Maleckiné Lázity Andrea 
intenzív szakápoló, míg az utóbbit 
Kocsis Erika műtős szakasszisz-
tens vehette át, aki huszonhét éve 

épül.” – mondta el Östör Annamária 
egészségügyi tanácsnok. A szervezet 
fontos irányelve – Egészséget mindenki-
nek! – annyit tesz, hogy adjuk meg min-
denkinek a lehetőséget az egészséges 
életmódhoz! 

dolgozik a kórházban. A hagyomá-
nyoknak megfelelően tiszteletbeli 
ápolót is avattak Jaskó Róbert, az 
általános sebészet főorvosa szemé-
lyében.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a a

rh
ív

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



25közéleti hetilap FEHÉRVÁRegészség

Extra kényelem szemeinek a digitális világba
A mai modern világában reggeltől estig különböző digitális eszközök használatával töltjük a 
napjainkat, munkában csakúgy, mint otthon, pihenés közben. Gondoljunk csak a TV készülékekre, 
laptopokra, okostelefonokra, táblagépekre…
Mivel a legtöbb digitális eszközt közvetlen közelről használjuk, szemünk szinte folyamatosan ki 
van téve a digitális eszközök képernyője által kibocsátott fénynek, és emellett még folyamatosan 
váltania is kell a különböző képek, szövegek, illusztrációk és vizuális effektek között.

A kék fény „sötét oldala”
Felmérések bebizonyították, hogy a felnőtt emberek több mint 1/3-a tölt napi 4-6 órát, 14%-a 
pedig napi 10-12 órát digitális készülékek használatával. A fentiek tekintetében nem meglepő, 
hogy egyre több ember tapasztalja a következő tüneteket:

– piros szemek, szemirritáció
– szemszárazság
– homályos látás
– szemfáradtság
– hát, nyak és vállak fájdalma
– fejfájás, álmatlanság

E tünetek nagy részéért a kék fény (high energy visible light) okolható, amelyet a digitális 
eszközök bocsátanak ki. Bár a kék fény önmagában természetes jelenségnek számit – a napfény is 
tartalmaz kék fényt, illetve segít, hogy éberen maradjunk – túlzott mennyiségben mellékhatásokat 
eredményezhet.

Segítünk jó állapotban tartani szemeit
A BlueControl forradalmi felületkezelés, amely jelentősen csökkenti a szemünkbe jutó kék fény 
mennyiségét, és így megelőzi a szem megerőltetését és a szemfáradtság kialakulását. Ez a felületke-
zelés csökkenti a ragyogást és nyugodt, kényelmes, illetve kontrasztosabb látást biztosít viselőjének, 
aki a képernyőn megjelenő színeket természetesebbnek és élénkebbnek látja majd. Azon kívül, 
hogy ez a felületkezelés védelmet biztosít a kék fény káros mellékhatásaival szemben, ráadásul még 
a piacon kapható legkarcállobb réteg, ami egyben portaszító és vízlepergető hatással is rendelkezik.

Célcsoport
A BlueControl felületkezelése optimális megoldást jelenthet egy rendkívül széles célcsoport 
számára: gyakorlatilag minden szemüvegviselőnek ajánljuk, aki kapcsolatba kerül digitális eszkö-
zökkel (pl. számítógép, laptop, okostelefon, GPS,TV, számítógépes játékok) a mindennapok során. 
Extra kényelem szemünknek, a digitális világban. A fentieknek köszönhetően a BlueControl felü-
letkezeléssel készülő szemüveglencsék rendkívül hosszú életűek lesznek, és extra kényelmet nyúj-
tanak majd a szemüveg viselőknek – még a digitális eszközök használat közben is. 

Keresse a Zalka Optikában és kérje bátran szemüveglencséjére 
Ön is ezt a forradalmian új felületkezelést!

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4. (Romkertnél) Tel.: 22/506-457 www.zalkaoptika.hu

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

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
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MOST A KÉTSZEMÉLYES 
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL
25% KEDVEZMÉNNYT 

ADUNK!
www.matracdepo.hu

Farsangi véradás meglepetéssel
Száz főt vártak arra a farsangi véradásra, 
melyet a Magyar Vöröskereszt szervezett a 
hétvégén. Itt mutatkozott be új, véradást 
népszerűsítő kabalájuk is, Cseppke. Ebben az 
influenzavírusos időszakban kevesebben tud-
nak vért adni, ezért is fontos minden hasonló 
esemény. Szerencsére a rendszeres véradókra 
most is számíthattak a szervezők.

„Olyan, hogy kimondottan egy vércso-
portot keresünk, nincs. Minden vércso-
portú véradót bárhol szívesen látunk!” Mindig szükség van véradókra!

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

stettLer zsuzsanna – mondta el lapunknak Molnár Do-
rottya véradásszervező koordinátor. 
A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezetének jók a tapasztalatai: a 
térségben és Székesfehérváron sze-
rencsére aktívak a segítő szándékú 
emberek, rendszeresen sokan jönnek 
vért adni. Ezt most farsangi fánkkal 
és a résztvevők vércsoportját mutató 
valamint a véradást népszerűsítő 
vászontáskával is megköszönték a 
szervezők.  
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Apa és lánya a kiállításmegnyitón

Együtt a család

 VakleR lajos

Balogh Lizi árnyékban, fényben
A magyar természetfotós-társadalom eszten-
dőről esztendőre bemutatja azokat a kivételes 
és mégis mindennapi csodákat, melyeket 
jártunkban-keltünkben figyelmen kívül 
hagyunk, elmegyünk mellettük. Balogh Lizi 
és Balogh Lajos fotóművészete hű lenyomata 
az értő, a természetet tisztelő törekvésnek. 
Erről nemrégiben a Budai úti könyvtárban a 
fehérvári közönség is meggyőződhetett apa és 
lánya közös kiállításán.

A Magyar Tudományos Akadémia és 
a National Geographic alkotói körébe 
tartozó Balogh Lizi emberi, művészi 
történetének egyik állomása volt a 
székesfehérvári kiállítás: megmutat-
va, milyen az, amikor a tehetség és a 
szorgalom kézen fogva jár.

Ez egy újrakezdési lehetőség volt. 
Valamiért így akarta a feljebb-
való, hívhatjuk akár sorsnak is. 
Újraosztotta a lapokat. Szerintem 
abban bízott, hogy így is boldog 
lehetek, találhatok célt az életben.

Rendkívüli tehetséggel áldott meg a 
sors zenészként. A Hermann László 
Zeneiskolában és a zeneművészeti 
konzervatóriumban is nagy jövőt 
jósoltak neked.

Zenész pályára, hegedűművész-
nek készültem. A konzervatóri-
um elvégzése után Münchenben 
tanultam a főiskolán. Két év után 
döntöttem úgy, hogy inkább vala-
mi mást szeretnék. Úgy éreztem, 
nem ez az én életutam. A hang-
szer megmaradt a legnagyobb 
szerelemnek, s most a kutyám, 
Szirom a közönségem.

Térjünk vissza Münchenbe! Amikor 
abbahagytad a zenélést, új pályát 
választottál: közgazdászként végeztél. 
Nehéz volt a váltás?

Nemzetközi kapcsolatok szakon 
végeztem. Egy zenész ebben 
valamennyire képben van, hiszen 
jártam a világot, sok emberrel 
találkoztam, megannyi kultúrával 
ismerkedtem meg. Nyilván az 
analízist, a a makroökonómiát és a 
többi hasonló tárgyat nehezebben 
tanultam meg, de végül sikerült 
felvennem a ritmust.

Jött a betegség, az agydaganat. Erről 
nagyon nehéz beszélni. Átmenet 
nélkül történt, egyik pillanatról a 
másikra?

Igen. A születésnapomat ünnepel-
tük, s másnap nagyon fájt a fejem. 
Arra gondoltam, talán azért, mert 
sokáig fent voltunk és kialvatlan 
vagyok. De rosszulléttel is páro-
sult, és így maradt folyamatosan 
napokig. Elmentem a háziorvos-
hoz, ő utalt be a vizsgálatokra a 
kórházba. Az MR után jöttek az 
idegrendszeri vizsgálatok.

Miként élték meg ezt a szülők – 
kérdem ezt már az édesapától, Balogh 
Lajostól.

Nagyon nehéz volt. Amikor meg-
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láttuk a vizsgálatok eredményét, 
hat centiméter átmérőjű daganat 
volt a kisagyban. Az orvos azt 
mondta, azonnali műtétre van 
szükség, Lizi nem is szállítható. A 
műtét hét órán át tartott.

Egy szülő számára ez rendkívül nehéz 
időszak, s ebből a legkevesebb, hogy 
teljesen át kell alakítani az életüket.

Munkában voltam, amikor jött 
a telefon, hogy a lányomat most 
hozzák ki a műtőből. Az altatás 
ellenére remegett a teste, három 
napon át volt kómában. Szavakkal 
nagyon nehéz kifejezni, milyen 
érzés.

Meddig tartott az elsődleges reha-
bilitáció, melyek voltak a fokozatai, 
amiket meg kellett élned – kérdezem 
ismét Lizitől.

Ataraxiám van, ami egyensúly- és 
koordinációs zavar. Úgy kezdtem, 
hogy nem tudtam ülni, eldőltem. 
Először adaptálódnia kellett 
az agynak ehhez a helyzethez. 
Az izmokat tornáztattam, hogy 
megtartsanak valamennyire. Ez 
a rehabilitáció folyamatos, még 
mindig tart.

Természetes választás volt, hogy 
fotózni fogsz?

Igen, mert amikor még tücsök 
voltam – két-három éves lehettem 
– otthon volt egy sötétkamránk, s 
apa hívta elő az analóg kameráról 
a felvételeket. Ültünk, vártunk, 
tükörfényeztünk – szóval mindig 
érdekelt a fotózás. Azután mindig 
más irányba terelődtem, és most 
eljött az idő, hogy újra elkezdjem.

Mindenki nosztalgiával tekint vissza a 
boldog fotós békeidőkre. Balogh Lajos 
is ilyen ember?

M. Tóth István, a kiváló festőmű-
vész volt a rajztanárom, és ő mond-
ta, hogy tehetséges vagyok. Látta 
a festményeimet, bátorított, hogy 
rajzoljak minél többet. Nem így 
történt – elvégeztem az általános 
iskolát, és abbamaradt az egész, 
bár nagyon megragadott a kép-
zőművészet. Húszéves lehettem, 
mikor a feleségemmel a Fő utcán 
felfigyeltünk néhány jó minőségű 
fényképezőgépre. Vettem egyet, 
és elkezdtem fotózni. Szerettem 
volna megmutatni, hogy mit tudok 
magamból kihozni. Rögtön az első 
képemmel: egy tihanyi indíttatású 
fotóval, melyen egy régi paraszti 
ágy volt, mellette bölcső. Olyan jól 
sikerült, hogy a néprajzi fotókiállí-

táson díjat nyertem.

Lizi, amikor szóba került, hogy újra 
felépítsd önmagad, természetes volt, 
hogy olyan tevékenységet választasz, 
ami illeszkedik a személyiségedhez?

Ez igaz, de amikor a betegség be-
robbant, természetes volt, hogy ezt 
választom, mert mindennél jobban 
szeretem a természetet. Magától 
értetődő volt, hogy megpróbálom. 
Ilyenkor az ember megnyugszik, 
magabiztossá válik, mert tudja, 
hogy jó, amit csinál.

És jöttek a sikerek: a National Geogra-
phic és a Magyar Tudományos Akadé-
mia is kért és adott ki a képeidből.

Elsősorban természetfotós vagyok, 
így magától értetődik, ha fut egy 
nyúl vagy róka, hajnalban, fáradtan 
is úgy érzem, hogy le kell fény-
képeznem. A téma tehát adott: 
éppen, ami jön. Ha pedig már 
terepen vagyok, magától értetődik, 
hogy figyelek minden lehetőségre!

Amikor fotózol, a hétköznap is ünnep?

Van egy makrolencsém is – tegnap 
például az ebédemet próbáltam 
lefényképezni. Ez számomra ter-
mészetes, jó érzés. Mondhatjuk azt 
is, hogy ünnep!

Aki ott volt a kiállítás megnyitóján, 
megtapasztalhatta, milyen csodákra 
képes a tehetség és az akarat. Hogyan 
tovább?

Az álmom, hogy szeretnék ebből 
megélni, ne kelljen mellette mást 
is csinálnom. Szeretnék további 
további kiállításokat, az engem 
külön motivál, hogy dolgozom 
valamiért. Szeretném megmutatni, 
hogy a legnehezebb helyzetekből is 
van kiút!
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Szterényi József kereskedelemügyi miniszter portréja (Budapest 1918., Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum)

séLLei erzséBet

Még egyszer Sárszentmihály – Báró Szterényi József
Kastélyok és életek

Legutóbbi írásom a kirekesztett Sina bárói 
családról szólt. A sárszentmihályi Szterényi 
József báró hasonló megaláztatást élt át. Igaz, a 
történelem egyik legnehezebb időszakában, az 
1918-as évben.

Felidézve a legutóbbi írás fonalát, 
a kiegyezés után Ferenc József 
császár és király Magyarországra 
is kiterjesztette a felső katonai 
és hivatalnoki réteg nemesítésé-
nek politikáját. A grófságot szűk 
marokkal mérték, alig tucatnyi 
az adományozottak köre, de 
annál bőkezűbben osztogatták a 
báróságot. Az új adományozot-
tak körében közel ötvenre tehető 
azoknak a katona- és csendőr-
tiszteknek, diplomatáknak és a 
magas adminisztrációban dolgozó 
tisztviselőknek a száma, akiknek 
a dinasztikus hűségért cserébe 
bárói koronával megfejelt címer 
lett a jutalma. A gazdasági életben 
fontos szerepet játszó polgárembe-
rek, továbbá kiemelkedő tudósok 
is kaphattak báróságot, ha az 
udvar felé lojalitásukat bizonyítot-
ták. Ebbe a kategóriába tartozott 
többek között a harminc zsidó 
származású bárói család. Kez-
detben csak a bekeresztelkedők 
köréből jöhettek a jelöltek, példa 
erre a Hatvany vagy az Ullmann 
család. Később – a Schossberger, 
Korányi és más családoknál – a 
zsidó vallás megtartása sem jelen-
tett akadályt.

 Egy szédületes karriert befutott 
báró vásárolta meg 1930-ban gróf 
Zichy Rafaeltől a sárszentmihályi 
kastélyt, de boldogságra nem 
talált benne. Szerencsésen ívelő 
pályája a példa arra, hogy aki 
jókor van jó helyen, és még korán 
is kel, aranyat lel.

 Stern Albert újpesti rabbi József 
nevű fia a kiegyezés előtt, 1861-
ben született Lengyeltótiban. A 
családfő húsz év múlva a család 
nevét Szterényire magyarosította. 
Az apa konfliktusokat gerjesztő 
személyiség lehetett. Működése 
alatt Újpesten a zsidó rituális 
válás, azaz polgári válás nélküli 
válás után második házasságok 
kötésére került sor, ezért a pesti és 
az óbudai rabbik felléptek ellene. 
A magyar kormány is törvényel-
lenesnek tekintette e házasságkö-
tések újpesti gyakorlatát. Miután 
pedig néhány év múltán ismét 
konfliktusba keveredett a saját 
hitközségével, a rabbit eltávolí-
tották hivatalából. Számára nem 
maradt más megoldás, mint saját 
reformegyházat alapítani. A vallás 
és közoktatásügyi minisztertől 
megkapta az egyházalapítási enge-
délyét, de már élvezni nem tudta 
harcának eredményét. Szterényi 
Albert végül egy budai elmegyógy-
intézetben fejezte be életét.

 Testvére, Szterényi Bertalan édes-
apjához hasonló forrófejű harcos-

nak bizonyult. Bátor, de meggon-
dolatlan nyílt levele miatt vitába 
keveredett hitközségével, sőt, 
édesapja is kitagadta. A hitközség 
és Szterényi Bertalan között a 
vita tettlegességig fajult. Berta-
lan az elöljáróság fellépését az 
önkény, a brutalizmus, az erőszak, 
a szívtelenség és a lelketlenség 
szavakkal illette. Válaszul felvette 
a katolikus vallást. Példáját test-
vérei is követték. Szterényi József 
bekeresztelkedőként a református 
egyházat választotta. 
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dalmát vasút kiépítésére, az 
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gyak közé. Az unokán keresztüli 
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Nem csak Debrecen volt messze
Címet védeni ment a cívisvárosba az Alba Fe-
hérvár, de még a bronzérem sem lett meg a férfi 
kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjében.

Joggal reménykedhettek a fehérvári 
szurkolók a címvédésében, hiszen 
– leszámítva a két héttel ezelőtti, 
Kecskemét elleni vereséget – kilenc 
meccsből álló győzelmi sorozatot 
tudott maga mögött az Alba, közte 
a Szolnok legyőzését és tovább-
jutást a FIBA-Európa-kupában.
Debrecen nem csak a fehérváriak-
nak volt messze, hiszen a nyolc 
résztvevő csapatból mindössze 
kettő származott az Alföldről. 
Körmend, Pécs vagy éppen Szom-
bathely sem éppen egy ugrásra 
van a kálvinista Rómától – meg is 
látszott a nézőszámon.
A négypontos Körmend elleni 
győzelem után várható volt, hogy 
az Olaj fog „szembejönni”, és a 
tavalyi finálé már a legjobb négy 
között megismétlődik. Jó fehérvári 
kezdés után magához ragadta a 
kezdeményezést a Tisza-parti csa-
pat, mely kőkemény védekezésével 
nem engedte érvényesülni az 
Alba erényeit. Mindig volt esélye 
egyenlíteni, majd fordítani is a 
Fehérvárnak, de fontos helyzetek-
ben nem működött a támadójáték, 
így végül szoros meccsen tizenkét 
pontos vereség lett a vége. 
És milyen az élet (a sport)? Ami a 
tavalyi győri finálé végjátékában 
bejött az egyik félnek, az most a 
másiknak sikerült. Az 59-58-ra 
megnyert tavalyi döntő hajrájában 
Keller sapkázta le Vojvodát, aki 
aztán kihagyta az Alba-győzelmet 

jelentő ziccert, ezzel szemben 
idén Harris kapott demoralizáló 
szerelést Fordtól, Vojvoda pedig 

bedobta a sorsdöntőnek bizonyuló  
ziccert. A döntőbe jutás csak 
nüanszokon múlt, majd nagyon 

is elérhető volt a harmadik hely 
– legalábbis egy darabig. A Paks 
elleni bronzmeccs végén távolabbra 
került, mint Debrecen Fehérvártól. 
A két sérült: Lóránt és Simpson 
nélkül felálló Alba a harmadik 
negyedben még vezetett nyolccal, 
de a negyedikben csak hat pontra 
voltak képesek, és végül simán 
alulmaradtak.
„A meccs után gratuláltam az ASE 
mesterének. Kevésbé voltunk motivál-
tak, mint ellenfelünk.” – fogalma-
zott a bronzmeccs után Dzunics 
Braniszlav. – „A találkozó első három 
negyedével nem volt gond, ám az 
utolsó tíz percben elmaradtunk a 
várakozástól. Nagyon keveset mu-
tattunk támadásban és védekezésben 
is, ez eredményezte a vereséget. Nem 
könnyű olyan meccset játszani, melyen 
csalódott csapatok találkoznak.”
Meglehet, a bronzmeccsnek is 
legalább annyi haszna van, mint az 
ország szélére szervezett nyolcas 
döntőnek (az Alba-Paks meccset 
mindössze ötszáz néző „tombolta” 
végig) – ez persze sovány vigasz.
A válogatott programja miatti 
szünet miatt csak csütörtökön állt 
edzésbe az Alba Fehérvár, mely 
jövő szombaton a bajnokságban 
itthon a Pécs ellen folytatja, majd 
március hetedikén a FIBA-Euró-
pa-kupa nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén a litván Juventus 
Utena ellen lép pályára.

Az utolsó negyedben az Alba fölé nőtt a Paks, így a bronz is elúszott

Németh KrisztiáN

Megint a büntetők...
Második hazai mérkőzését veszítette el a 
középszakaszban büntetők után a Fehérvár 
AV19. A magyar EBEL-csapat ezúttal a Znojmo 
ellen maradt alul, de pénteken visszavághat a 
morváknak. 

A nemzetközi szünet előtti utolsó 
hazai mérkőzésén büntetők után 
szenvedett vereséget a Villach ellen 
a Fehérvár AV19. A gárda így is az 
alsóház harmadik helyéről várhat-
ta a folytatást. Szerdán a magyar 
együtteshez hasonlóan ötven 
százalékos mérleggel rendelkező 
Orli Znojmo látogatott az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnokba.
A vendégek határozottan kezdtek, 
nem igazán engedték ki saját har-
madukból a székesfehérváriakat, 
aminek meg is lett az ered-
ménye: az első harmad közepén 
megszerezték a vezetést. Erre 
Erdély Csanád válaszolt a játékrész 
végén, míg a második etapban 
hiába gyűrték egymást a felek, nem 
találtak fogást a másikon. A harma-
dik felvonást is jobban indították 
a vendégek, megint magukhoz 

ragadták az előnyt, de a hazaiak-
nak ismét összejött az egyenlítés, 
ezúttal Jeff LoVecchio révén. A 
ráadás nem hozott döntést, a bün-
tetőket pedig a znojmóiak lőtték 
jobban, így két ponttal távoztak a 
koronázóvárosból. 

„A Znojmo ma jól játszott, rólunk 
ez valamiért nem volt elmondható. 
Nézzük a jó oldalát a dolgoknak: egy 
pontot itthon tartottunk, pénteken 
pedig Znojmóba látogatunk, ahol egy 
új meccs kezdődik.” – összegzett 
Hannu Järvenpää vezetőedző. 

A Fehérvár AV19 jelenleg a negye-
dik helyen áll, a szerdai vereség 
után a rivális znojmóiak egy pontra 
megközelítették Kógerékat. Egy kis 
odafigyeléssel és persze szurkolás-
sal pénteken itt a lehetőség a 
különbség növelésére!

Ez a lehetőség kimaradt – pénteken lehet javítani Znojmóban!

tóth DáNiel

Filipovity Márkó és Keller Ákos is tagja a 
világbajnoki selejtezőre készülő magyar 
válogatott keretének. A nemzeti csapat 
pénteken Litvániában lép pályára, majd 
három nappal később a lengyeleket 
fogadja Szombathelyen.
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Fedett pályás fehérvári aranyérmek
Szabó Dániel már nem csak szabadtéren a 
leggyorsabb magyar atléta. Az ARAK sprintere 
hatvan méteres síkfutásban egyéni csúccsal 
győzött a fedett pályás országos bajnokságon. 
Siskó Zsófia pedig megvédte címét rúdugrásban 
a budapesti BOK Csarnokban.

Szabó Dániel esélyesként várta a 
klasszikus számot, a vágtázók hat-
van méteres sprintjét. A fehérvári 
versenyző a legjobb idővel került 
döntőbe, ahol végletekig kiélezett 
csatát vívott egyik legnagyobb 
vetélytársával. „A szolnoki Sipos 
Jánossal – egyben jó barátommal – 
rendesen megizzasztottuk egymást!” – 
értékelt Szabó Dániel, aki 6.73 má-
sodperces idejével egyéni csúcsot 
repesztett. – „Végül a célfotó döntött, 
ami a bebólintásom nyomán négy 
ezred másodperces előnnyel hozott 
ki győztesnek. Még mindig felfogha-
tatlan számomra, hogy megszereztem 
életem első aranyérmét fedett pályán. 
Hároméves egyéni csúcsomat kilenc 
századdal javítottam meg, úgy, hogy 
kérdőjeles volt a szezonom, mivel 
másfél hónapon át sérüléssel küszköd-
tem. Úgy voltam vele, megpróbálom 
összeszedni magam erre a versenyre!”
Egyéni csúccsal döntőbe jutott 
Pisch Milán is, ott azonban – akár- 
csak a nyári fináléban – ismét 
korábban indult társainál, 

és kizárták. A női sprinterek 
mezőnyében Takács Boglárka im-
ponáló futással jutott döntőbe, ahol 
mindössze két századdal csúszott 
le a dobogóról.
Siskó Zsófia ugyanakkor gyakorla-
tilag egyeduralkodóvá vált rúdug- 
rásban! A fedett pályás ob előtti 
napokban láz döntötte le a lábáról, 
még az indulása is veszélyben 

forgott: „Nem feltétlenül akadályozott 
a betegség, lehet, hogy kellett ehhez 
az eredményhez az, hogy két napot 
végigaludtam!” – értékelt a gyógyult 
bajnok, aki a négy métert magabiz-
tosan teljesítette. 
Mivel ezzel már megnyerte a ver- 
senyt, egyéni csúcsra, 422 centimé-
terre emeltetett, de ezt nem sikerült 
teljesítenie. – „Ha nem kapkodok, 

sikerülhetett volna, emiatt van bennem 
hiányérzet.”
Távolugrásban Endrész Klaudia és 
Szépe Gergő révén két fehérvári 
hatodik hely született. Magasug- 
rásban Szépe Flóra a hetedik, 
nyolcszáz méteres síkfutásban 
Punk Adrien a kilencedik, rúdug- 
rásban Zöllei Anett a tizenegyedik 
helyen végzett.

Tavaly kiugrott a rajtnál és kizárták – idén bajnok lett fedett pályán Szabó Dániel

Németh KrisztiáN

Elszántan és erősen
A Videoton számára szombaton a Vasas elleni 
hazai mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó 
NB I. A fehérváriak három pont hátrányban, a 
tabella második helyéről várják a folytatást. 
Kovács Zoltán, a Vidi sportigazgatója szerint 
elszántságnak és erőnek sincs híján a csapat.

Milyen az előérzete?
Pozitív, és ezt nem a kincstári opti-
mizmus mondatja velem. Minden 
adott ahhoz, hogy eredménye- 
sek legyünk tavasszal, és még 
egy lapáttal rátegyünk az ősszel 
mutatott teljesítményünkre. Úgy 
érzem, nemcsak a játékoskeretünk 
minősége javult, hanem csapatként 
is erősebbek lettünk.
Kilenc felkészülési mérkőzést játszot-
tak a téli szünetben – legutóbb 3-0-ra 
legyőzték az NB II-es Mosonmagyar- 
óvárt – ezeken a találkozókon a vég- 
eredmény jószerével csak másodlagos. 
Az alapozás idején nagy hangsúly van 
az elvégzett edzésmunkán.
A játékosok az első edzőtáborban 
megmutatták, milyen elszántság-
gal tudják belevetni magukat a 
munkába. Elképesztő időszak 
volt a benidormi alapozás, napi 
két-három edzéssel. Volt, amikor 
a mérkőzések napján délelőtt is 
tréningezett a csapat. Marbellán 
hasonlóan magas intenzitású, de 
más jellegű edzésmunkát végzett a 
keret. Ekkor sem az volt a cél, hogy 
valaki máris csúcsformába kerül-
jön, mert az nagy baj lett volna, 

ettől függetlenül ott az edzőmecs-
csek már más képet mutattak. 
Nagyon jó körülmények között, 
nagyon jó ellenfelekkel gyakorol-
hattunk, edzhettünk – erről szólt a 
téli edzőtábor.

Huszti Szabolcs érkezése meglehetősen 
felkavarta az állóvizet a hazai futball-
berkekben. A klasszis középpályás 
edz, de tavalyi műtéte miatt még nem 
játszhatott. 
Mikor láthatjuk a pályán?

Klubhovatartozástól függetlenül 
mindenkinek örülnie kellene, 
hogy egy ilyen kaliberű játékos 
hazatért. Az, hogy éppen hozzánk, 
jól mutatja a Videoton erejét. Már 
most látszik, hogy mennyit számít 
a jelenléte az öltözőben és az 
edzéseken. Biztos vagyok benne, 
hogy a pályán is komoly erősítést 
jelent majd. 
Látható, mekkora tiszteletnek 
örvend a játékostársai körében, és 
ez nemcsak a múltjának, hanem 
a jelenének is szól. Szabi nagyon 
közel áll ahhoz, hogy visszatérjen a 
pályára.
Huszti mellett több rutinos ide-
genlégiós is érkezett, ugyanakkor 
három fiatal is felkerült a Vidi II-ből. 
Változik-e tavasszal a Videoton 
játékrendszere, játékfelfogása?
A játékfelfogás és az elvek nem 
igazán változnak, hiszen ugyan- 
azokat a felállási formákat gya-
korolták a játékosok Marko 
Nikolics vezetésével. De az, hogy a 
posztokon nagyobb a konkurencia, 
nagyobb erőbedobásra kell, hogy 
késztessen mindenkit.
Mit gondol, idén is két csapat dönt a 
bajnoki aranyérem sorsáról, neveze-
tesen a Videoton és a Ferencváros?
A tabella és a két csapat erejét el-
nézve, igen. A Ferencváros nagyon 
erős, neves ellenfél, úgyhogy nagy 
harc lesz a bajnokság végéig. 
Persze nagyon jó lenne, ha előbb 
hátradőlhetnénk, de ezt nem tar-
tom valószínűnek.

Csapatként is erősebbek lettünk! – állítja Kovács Zoltán

Németh KrisztiáN
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„A mostra kell koncentrálni!”
Világbajnok, 2012-ben a világ legjobbjának is 
megválasztották. Tizenöt éve játszik Európában, 
ebből tizenegyet a legendás Hypóban. Második 
szezonját tölti Magyarországon, néhány hónap-
ja tért vissza a pályára súlyos sérülése után az 
Alba Fehérvár KC szélsője, Alexandra do Nasci-
mento. Ale – ahogy a legtöbben ismerik – hálás 
azért, amit elért, pedig a maximalizmusának is 
köszönheti. Még egy évet játszana, aztán jöhet 
a következő nagy álom, a gyermekvállalás!

Nagyon jó ismét a pályán látni! Hogy 
érzed magad?
Köszönöm szépen, most már jól. 
Az eleje nem volt könnyű, mert az 
első öt hónapban csak a térdemmel 
foglalkoztam, aztán amikor elkezd-
hettem a rendes edzéseket, az 
egész testemmel kellett dolgozom. 
És ugye ennyi kihagyás után futni, 
ugrani azért nem volt ugyanaz, 
mint előtte. De most, négy hónap-
pal az újrakezdés után azt tudom 

mondani, hogy jól vagyok, boldog 
vagyok!
Mennyire volt nehéz a rehabilitáció? 
Mennyire volt nehéz a pálya széléről 
figyelni a társakat edzésen, meccsen?
Nem volt könnyű! Az elején kon-
diterembe illetve fizioterápiára is 
egyedül jártam. Megvolt a napiren-
dem, hogy mikor hova megyek, hol 
töltök el egy-két órát, ebben pedig 
sokat segített a férjem. Ez a része 
könnyű volt. De amikor elkezd-
hettem a közös munkát a csar-
nokban a többikkel, és láttam az 
edzéseket, a meccseket, és tudtam, 
hogy nem lehetek ott köztük, nem 
tudok nekik segíteni, nem élvezhe-
tem a pillanatot – az nagyon nehéz 
volt. De vissza akartam térni, mert 
bár már harminchat éves vagyok, 
amikor megsérült a térdem, 
tudtam, hogy végig kell csinál-
nom a rehabilitációt! Másrészről 
pedig elkezdtem valamit, és még 
nem fejeztem be! Nagy harc volt, 
amit sikerrel vívtam meg. Boldog 
vagyok, mert túléltem! És most 
már azt tudom mondani, hogy száz 
százalékos állapotban vagyok. Az 
elején az edzéseken volt gondom 
a futással, tíz perc után rosszul 
voltam. Sőt a meccsek után azt 
éreztem, hogy kell egy nap pihenő. 
Már visszaszereztem a kontrollt a 
testem fölött!
Hogy érzed magad Székesfehérváron, 
milyen az élet itt?
Magyarországnak és nekem régi, 
jó kapcsolatunk van! Tizenegy évet 
töltöttem Ausztriában, és amikor 
csak tehettem, Magyarországon 
töltöttem a szabadnapjaimat. Ha 
jött a családom vagy a férjem 
családja, akkor rendszeresen Bu-
dapesten találkoztunk. Örültem a 
lehetőségnek, hogy Vácra igazol-
hattam, és együtt dolgozhattam 
Németh Andrással. Ez a második 
évem Magyarországon, és bár a 
sérülés miatt a fehérvári időszak 
eleje nem volt könnyű, nagyon jól 
érzem itt magam. Vác nagyon kicsi 
város, de amikor a férjemmel ide-
jöttünk Fehérvárra, azt mondtam: 
ez rendben van, ez egy jó hely! Bent 
lakunk a belvárosban, ami azért is 
jó, mert edzések után tudunk egy 
jót sétálni, moziba menni vagy ép-
pen felugrunk Budapestre. Olykor 
ki kell kicsit kapcsolni, mert úgy 
nem lehet élni, hogy csak edzésre, 
meccsre és haza jár az ember! Itt 
minden megvan ahhoz, hogy jól 
érezzem magam!

Beszéljünk kicsit a csapatról! Hogy 
látod, mi az oka a mostani gyengébb 
szereplésnek?
Ez annál összetettebb, hogy azt 
tudjam mondani: ez vagy az a 
hiba! A kézilabda nagyon összetett 
sportág, ahhoz, hogy jó csapatod 
legyen, nem elég jó játékosokat 
venni. Össze is kell őket rakni, 
hogy a jó játékosok jól is tudjanak 
együtt dolgozni, hogy értsék 
egymást. Ez néha működik, néha 
nem. Nálunk most nem működik. 
Időre van szükségünk, a klubnak, 
az edzőnek, a játékosoknak! De 
nincs időnk, megy a bajnokság, 
így pedig menet közben kell ezen 
dolgozunk. Pedig ez egy jó csapat, 
csak idő kéne, hogy mindenki 
lássa is! A védekezésünk nagyon 
jól működik, támadásban azon-
ban sokat hibázunk. A kettőt nem 
tudjuk összerakni, hogy mindkettő 
jól működjön, de dolgozunk a 

Ma még biztos helyen a labda, de a korábban a világ legjobbjának választott játékos nem is oly 
sokára labda helyett saját kisbabáját dédelgetné

Kaiser Tamás

A legfontosabbak...

Alexandra do Nascimento Brazíliában kezdett kézilabdázni, 2003 óta Európában játszik. 
Az osztrák Hypo Niederösterreich csapatában tizenegy évet töltött, ezalatt minden 
alkalommal megnyerte csapatával a bajnokságot és a kupát. 2008-ban Bajnokok 
ligája-döntőt játszott, 2013-ban pedig megnyerte a Kupagyőztesek Európa-kupá-
ját. 2014-től két szezont a román HCM Baia Mare csapatánál töltött Nagybányán. A 
Bajnokok ligájában 2003 és 2016 között minden évben pályára lépett, összesen 664 
gólt szerzett. 2016-ban szerződött Magyarországra, először a Váci NKSE csapatában 
töltött egy szezont, ekkor csapata legeredményesebb játékosa volt: a bajnokságban 
118 gólt szerzett, a góllövőlista tizedik helyén végzett. 2017 őszétől az Alba Fehérvár 
KC játékosa.
A brazil válogatottal négy olimpián vett részt (2004, 2008, 2012, 2016), a londoni 
olimpián beválasztották az All-Star csapatba. A 2011-es brazíliai világbajnokságon 
ötvenhét találattal gólkirály lett. Tagja volt a 2013-as világbajnokságon diadalmasko-
dó brazil válogatottnak.

Ale a legtöbbször mosolyog, de ha kell, előveszi másik arcát, és úgy tüzeli társait
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megoldáson. Nem szabad felad-
nunk, mert van még három hónap 
a bajnokságból, és persze ott van a 
következő szezon is. Én egyáltalán 
nem gondolom, hogy baj lenne a 
játékosokkal, a lehetőségekkel vagy 

éppen az edzőkkel, egyszerűen 
csak időre lenne szükségünk! A 
csapatot képesnek érzem rá, hogy 
a legjobb négy között végezzen. De 
látni kell, hogy volt gondunk  
bőven. Az én sérülésem és kiesé-
sem vagy éppen Herr Orsi sérülése 
a felkészülés első napján. Aztán 
ugye jött egy neves kapus, aki nem 
vált be. Ilyen helyzetben pedig nem 
könnyű folyamatosan pozitívan 
látni a dolgokat.
Tizenöt éve élsz Európában, tizen-
egy évet töltöttél a Hypónál, kettőt 
Romániában, egyet Vácon. Melyik 
volt a legszebb időszak az életedben, a 
pályafutásodban?
Egyértelműen a Hypóban töltött 
időszak! Amikor még Brazíliában 
játszottam, nem volt bennem, 
hogy Európába szeretnék jönni. 
Amikor a férjemmel találkoztam 
Brazíliában, megkérdezte tőlem, 
akarok-e Európában játszani. Ő 
akkor éppen Spanyolországban 
játszott. Én pedig furcsa tekintettel 
ránéztem, és azt mondtam, hogy 
nem! Jó nekem otthon, a családom 
közelében. De aztán megváltozott 
bennem valami. Daniela Piedade 
akkoriban már a Hypóban játszott, 
és kellett nekik egy gólerős, tehet- 
séges játékos, mert megsérült a 
jobbszélsőjük. Dani pedig engem 
ajánlott. A 2003-as vébén – az 
volt az első évem a válogatottban 
– megnéztek, de nagyon rosszul 
játszottam. Aztán mégis elhívtak 
egy hétre Ausztriába. Nem voltak 
hónapjaim, hogy bizonyítsak. 
Egy meccsem volt rá, de bejött, és 

Gunnar Prokop azt mondta: kellek, 
maradjak! 2004 januárjában jöttem 
is. Először csak fél évre írtam alá, 
majd pedig hároméves szerződést 
kötöttek velem. Aztán még hármat, 
és így tovább. Nagyon sokat tanul-

tam a Hypónál, Németh Andrástól 
is. Huszonkét évesen, fiatalon 
kerültem oda, de az volt a tökéletes 

hely számomra. Mindig a legjobb 
formámat nyújtottam, és megtalál-
tam saját magamat, a játékomat, 
a világ legjobbja lettem, szóval 
nagyon sok jó dolog történt velem 
ebben az időszakban! Huszonnégy 
éves voltam, amikor Spanyolország-
ba akartam menni, mert a férjem 
akkor ott játszott, és nem akartam 

többet távol lenni tőle. Gunnar 
azonban odajött hozzám, és azt 
mondta, ha menni akarsz, menj, 
ez ellen nem tehetek semmit, de 
te még nem vagy készen, tanulnod 
kell, én pedig ezt megadhatom 
neked. Megadhatom azt, hogy 
huszonhét éves korodra sokkal 
jobb legyél. Ezt megbeszéltem 
a férjemmel, és maradtam, ami 
nagyon jó döntés volt. Gunnarnak 
igaza lett: Londonban, az olimpián 
a legjobb jobbszélső lettem, 2011-
ben, a brazíliai világbajnokságon 
én lettem a gólkirály, majd pedig a 
világ legjobbjának választottak.
2013-ban világbajnok is lettél! Mi volt 
annak a brazil válogatottnak a titka?
Az, hogy nyolcan is a Hypóban 
játszottunk az akkori válogatottból! 
És Morten Soubak volt az edzőnk 
itt is, ott is. Két évet dolgozhattunk 
így együtt. Együtt játszottunk, min-
den nap együtt edzettünk. Az oszt-
rák bajnokság mellett a Bajnokok 
Ligájában is játszottunk, szóval 
nagyon sok időnk volt együtt. An-
nak a világbajnok brazil csapatnak 
ez volt a titka. Ezt bizonyítja az is, 
ami azóta történt mind a Hypóval, 
mind a brazil válogatottal. A 
Hypóból szétszéledtünk, hárman 
Magyarországra, volt aki Dániába 
ment, a brazil válogatott pedig – 
holott ezt nem gondoltam volna 
– alaposan leszerepelt a legutóbbi 
vébén.
Fantasztikus az, amit az elmúlt másfél 
évtizedben elértél. Mit üzennél azok-
nak a fiatal játékosoknak, akik most 
pályájuk elején vannak, és hasonló 
sikereket akarnak elérni, mint Ale- 
xandra do Nascimento?
Az én családomnak nem volt 
pénze. Nekem sem volt se busz- 
jegyre, se cipőre. Európába pedig 
úgy jöttem, hogy nyitott vagyok az 
újra, tanulni szeretnék! És nem kér-
deztem, ha odajött az edzőm, hogy 

ezt újra kell futnom vagy meg kell 
ismételnem egy feladatot, hanem 
megcsináltam! Bíztam az edzőim-
ben, és a legjobbamat nyújtottam. 
Talán ez az én erősségem. Persze 
én is hibáztam, nem is keveset, de 
mindig maximumra törekedtem. 
Nem vagyok én sem tökéletes. De 
hogy mi is az üzenet? Amikor egy 

fiatal játékos elkezd kézilabdázni 
és van egy álma, akkor adjon bele 
mindent, és ne hagyja, hogy az idő 
elszaladjon! Kézilabdázzon, röplab-
dázzon vagy akár csak dolgozzon 
valamit a normál életben, mindig 
a mostra kell koncentrálni! Ha jön 
az edző, jön a főnök, a maximu-
mot kell adni, sőt olykor egy kis 
pluszt is. Ha vége az edzésnek, 
ott lehet még maradni gyakorol-
ni a lövést vagy bármit, amiben 
tudja az ember, hogy gyengébb. 
Ne féljen senki most cselekedni! 
Nem lehet várni és azt mondani, 
hogy majd holnap teszek ezért vagy 
azért. Csak a most van! És még 
valami: tisztelni kell az embereket, 
tisztelni kell saját magadat! Mert 
amikor véget ér vagy befejezel 
valamit, amit szeretettel csináltál, 
visszakapsz mindent! Hálás vagyok 
Istennek, hogy megadta nekem ezt 
a lehetőséget, mert a kézilabda lett 
a mindenem. Mindent feláldoztam 
a kézilabdáért, most pedig már 
élvezem minden percét!
Mi a terved, meddig láthatunk még a 
pályán?
Amikor Romániában játszottam, 
minden nap azt mondtam magam-
nak, hogy ez lesz az utolsó szezo-
nom. De nem bírtam abbahagyni, 
ott akartam lenni a riói olimpián, 
majd befejezni. De megint csak 
nem bírtam abbahagyni. Most 
pedig úgy vagyok vele a sérülésem 
után, hogy még egy szezont 
játszom aktívan a mostanin kívül. 
Nagyon jól érzem magam, a testem 
is jól reagál mindenre, én pedig 
nagyon élvezem ezt a harcot, mert a 
kézilabda harc. Szóval kell még az 
a plusz egy év!
Itt, Székesfehérváron?
Nagyon jó lenne, örülnék neki!
Mi a terv, ha befejezed az aktív 
játékot?
Bár nagyon szeretem a családomat, 

a hazámat, de a férjemmel már 
eldöntöttük, hogy itt maradunk 
Európában. Ő ugyan chilei, de van 
spanyol útlevele is. Szóval meg-
próbálunk belevágni a hétköznapi 
életbe itt, Európában. És persze 
a legfontosabb, hogy végre édes-
anya legyek! Ez az én következő 
álmom...

Ale a legtöbbször mosolyog, de ha kell, előveszi másik arcát, és úgy tüzeli társait

Bár szélső, Alexandra do Nascimento számára nem okoz nehézséget, ha átlövésből kell betalálni – mondjuk pont a Fradi ellen
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megoldáson. Nem szabad felad-
nunk, mert van még három hónap 
a bajnokságból, és persze ott van a 
következő szezon is. Én egyáltalán 
nem gondolom, hogy baj lenne a 
játékosokkal, a lehetőségekkel vagy 

éppen az edzőkkel, egyszerűen 
csak időre lenne szükségünk! A 
csapatot képesnek érzem rá, hogy 
a legjobb négy között végezzen. De 
látni kell, hogy volt gondunk  
bőven. Az én sérülésem és kiesé-
sem vagy éppen Herr Orsi sérülése 
a felkészülés első napján. Aztán 
ugye jött egy neves kapus, aki nem 
vált be. Ilyen helyzetben pedig nem 
könnyű folyamatosan pozitívan 
látni a dolgokat.
Tizenöt éve élsz Európában, tizen-
egy évet töltöttél a Hypónál, kettőt 
Romániában, egyet Vácon. Melyik 
volt a legszebb időszak az életedben, a 
pályafutásodban?
Egyértelműen a Hypóban töltött 
időszak! Amikor még Brazíliában 
játszottam, nem volt bennem, 
hogy Európába szeretnék jönni. 
Amikor a férjemmel találkoztam 
Brazíliában, megkérdezte tőlem, 
akarok-e Európában játszani. Ő 
akkor éppen Spanyolországban 
játszott. Én pedig furcsa tekintettel 
ránéztem, és azt mondtam, hogy 
nem! Jó nekem otthon, a családom 
közelében. De aztán megváltozott 
bennem valami. Daniela Piedade 
akkoriban már a Hypóban játszott, 
és kellett nekik egy gólerős, tehet- 
séges játékos, mert megsérült a 
jobbszélsőjük. Dani pedig engem 
ajánlott. A 2003-as vébén – az 
volt az első évem a válogatottban 
– megnéztek, de nagyon rosszul 
játszottam. Aztán mégis elhívtak 
egy hétre Ausztriába. Nem voltak 
hónapjaim, hogy bizonyítsak. 
Egy meccsem volt rá, de bejött, és 

Gunnar Prokop azt mondta: kellek, 
maradjak! 2004 januárjában jöttem 
is. Először csak fél évre írtam alá, 
majd pedig hároméves szerződést 
kötöttek velem. Aztán még hármat, 
és így tovább. Nagyon sokat tanul-

tam a Hypónál, Németh Andrástól 
is. Huszonkét évesen, fiatalon 
kerültem oda, de az volt a tökéletes 

hely számomra. Mindig a legjobb 
formámat nyújtottam, és megtalál-
tam saját magamat, a játékomat, 
a világ legjobbja lettem, szóval 
nagyon sok jó dolog történt velem 
ebben az időszakban! Huszonnégy 
éves voltam, amikor Spanyolország-
ba akartam menni, mert a férjem 
akkor ott játszott, és nem akartam 

többet távol lenni tőle. Gunnar 
azonban odajött hozzám, és azt 
mondta, ha menni akarsz, menj, 
ez ellen nem tehetek semmit, de 
te még nem vagy készen, tanulnod 
kell, én pedig ezt megadhatom 
neked. Megadhatom azt, hogy 
huszonhét éves korodra sokkal 
jobb legyél. Ezt megbeszéltem 
a férjemmel, és maradtam, ami 
nagyon jó döntés volt. Gunnarnak 
igaza lett: Londonban, az olimpián 
a legjobb jobbszélső lettem, 2011-
ben, a brazíliai világbajnokságon 
én lettem a gólkirály, majd pedig a 
világ legjobbjának választottak.
2013-ban világbajnok is lettél! Mi volt 
annak a brazil válogatottnak a titka?
Az, hogy nyolcan is a Hypóban 
játszottunk az akkori válogatottból! 
És Morten Soubak volt az edzőnk 
itt is, ott is. Két évet dolgozhattunk 
így együtt. Együtt játszottunk, min-
den nap együtt edzettünk. Az oszt-
rák bajnokság mellett a Bajnokok 
Ligájában is játszottunk, szóval 
nagyon sok időnk volt együtt. An-
nak a világbajnok brazil csapatnak 
ez volt a titka. Ezt bizonyítja az is, 
ami azóta történt mind a Hypóval, 
mind a brazil válogatottal. A 
Hypóból szétszéledtünk, hárman 
Magyarországra, volt aki Dániába 
ment, a brazil válogatott pedig – 
holott ezt nem gondoltam volna 
– alaposan leszerepelt a legutóbbi 
vébén.
Fantasztikus az, amit az elmúlt másfél 
évtizedben elértél. Mit üzennél azok-
nak a fiatal játékosoknak, akik most 
pályájuk elején vannak, és hasonló 
sikereket akarnak elérni, mint Ale- 
xandra do Nascimento?
Az én családomnak nem volt 
pénze. Nekem sem volt se busz- 
jegyre, se cipőre. Európába pedig 
úgy jöttem, hogy nyitott vagyok az 
újra, tanulni szeretnék! És nem kér-
deztem, ha odajött az edzőm, hogy 

ezt újra kell futnom vagy meg kell 
ismételnem egy feladatot, hanem 
megcsináltam! Bíztam az edzőim-
ben, és a legjobbamat nyújtottam. 
Talán ez az én erősségem. Persze 
én is hibáztam, nem is keveset, de 
mindig maximumra törekedtem. 
Nem vagyok én sem tökéletes. De 
hogy mi is az üzenet? Amikor egy 

fiatal játékos elkezd kézilabdázni 
és van egy álma, akkor adjon bele 
mindent, és ne hagyja, hogy az idő 
elszaladjon! Kézilabdázzon, röplab-
dázzon vagy akár csak dolgozzon 
valamit a normál életben, mindig 
a mostra kell koncentrálni! Ha jön 
az edző, jön a főnök, a maximu-
mot kell adni, sőt olykor egy kis 
pluszt is. Ha vége az edzésnek, 
ott lehet még maradni gyakorol-
ni a lövést vagy bármit, amiben 
tudja az ember, hogy gyengébb. 
Ne féljen senki most cselekedni! 
Nem lehet várni és azt mondani, 
hogy majd holnap teszek ezért vagy 
azért. Csak a most van! És még 
valami: tisztelni kell az embereket, 
tisztelni kell saját magadat! Mert 
amikor véget ér vagy befejezel 
valamit, amit szeretettel csináltál, 
visszakapsz mindent! Hálás vagyok 
Istennek, hogy megadta nekem ezt 
a lehetőséget, mert a kézilabda lett 
a mindenem. Mindent feláldoztam 
a kézilabdáért, most pedig már 
élvezem minden percét!
Mi a terved, meddig láthatunk még a 
pályán?
Amikor Romániában játszottam, 
minden nap azt mondtam magam-
nak, hogy ez lesz az utolsó szezo-
nom. De nem bírtam abbahagyni, 
ott akartam lenni a riói olimpián, 
majd befejezni. De megint csak 
nem bírtam abbahagyni. Most 
pedig úgy vagyok vele a sérülésem 
után, hogy még egy szezont 
játszom aktívan a mostanin kívül. 
Nagyon jól érzem magam, a testem 
is jól reagál mindenre, én pedig 
nagyon élvezem ezt a harcot, mert a 
kézilabda harc. Szóval kell még az 
a plusz egy év!
Itt, Székesfehérváron?
Nagyon jó lenne, örülnék neki!
Mi a terv, ha befejezed az aktív 
játékot?
Bár nagyon szeretem a családomat, 

a hazámat, de a férjemmel már 
eldöntöttük, hogy itt maradunk 
Európában. Ő ugyan chilei, de van 
spanyol útlevele is. Szóval meg-
próbálunk belevágni a hétköznapi 
életbe itt, Európában. És persze 
a legfontosabb, hogy végre édes-
anya legyek! Ez az én következő 
álmom...

Ale a legtöbbször mosolyog, de ha kell, előveszi másik arcát, és úgy tüzeli társait

Bár szélső, Alexandra do Nascimento számára nem okoz nehézséget, ha átlövésből kell betalálni – mondjuk pont a Fradi ellen
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00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10  Illemtan óra 
17.10  Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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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00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Cseke 
András. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

  Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40  Tér-Erő – Mindent 
a krétafestékről. 
Czifra Ildikó

09.10 Balansz – A nővé érés 
stresszei. Vendég: 
Földi Viktória 

10:10  Gasztrotéka – Növény 
alapú desszertek. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsa

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

             Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10    Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10    Filmkocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10  Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10  Gazdit keresünk az ASKA 
Menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11.10 Nagymama receptje
11:40  Programajánló
12:10  Idegenvezetők Világapja 

– Székesfehérvár értékei. 
Vendég: Kulcsárné 
Németh Mariann, 
Simonné Szalai Zsuzsa

13.10  Műsorvezető: 
Cseke András

14:10   Mester és tanítványa. 
Vendég: Szakál 
Antal, Hajdú Fanni

16:10   Rebi és Dodó – a világ 
tinédzser szemmel

17:10   Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora

18.10  Tartson Mits Mártonnal!
20.05  Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10  Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 2. 24. SZOMBAT

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10  Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

16:10  Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10  Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10  Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10  Portré
19:10  Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10  Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40  Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10  Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10  Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása
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00:00  Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20  Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

08:00  Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20  Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

11:00 Üzleti negyed – 
gazdasági magazin

11:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

12:00  Képes hírek

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek – benne 
minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Balogh 
Lizi és Balogh Lajos

16:40  Üzleti negyed – ismétlés

17:10  Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

18:00  Hírek

18:05  Fehérvári beszélgetések

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Dienes Ottó

18:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt magazin és Hírek

20:15  I. Fricsay Richárd 
Katonazenekari 
Fesztivál 2013

22:05  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00  Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

08:00  Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25  Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Balázsik Zsófia

11:20  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezetők: Látrányi 
Viktória és Mits Marci. 
Vendég: Buda Gábor

11:45  Paletta magazin – ismétlés
12:15  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Séllei Györgyi

12:40  Híradó – ismétlés
13:05  Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:45  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Halmay Tivadar

14:10  A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40  Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Ábrahám Zoltán

15:15  Turisztikai magazin 
– ismétlés

15:45  II. Fehérvári Ifjúsági 
Fesztivál 2015

17:45  A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05  Fehérvári beszélgetések – 
Kallós Zoltán emlékére

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Kallós Zoltán

18:35  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó
19:20  Esti vers - ismétlés

19:30  Üzleti negyed - 
gazdasági magazin

20:00  Kisvárda – Alba Fehérvár 
KC női kézilabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:20  A döntés - Mohácsi busók 
Székesfehérváron 2017

22:00  Híradó – ismétlés      
22:20  Képes hírek – benne egész 

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

07:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40  Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40  Együtt magazin – ismétlés
11:10  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:40  Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50  Fehérvári Titánok – 
DVTK Jegesmedvék 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Dienes Ottó

17:00  Együtt magazin – ismétlés 
17:30  Esti mérleg – ismétlés
18:00  Hírek
18:05  Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendégek: Balla 
Nóra és Reichard Zoltán

18:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15  Virtuózok és az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar 2017

22:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40  Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

10:20  Fehérvári beszélgetések – 
Kallós Zoltán emlékére

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Kallós Zoltán

10:45  Együtt magazin – ismétlés
11:15  Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Balázsik Zsófia
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezetők: Látrányi 

Viktória és Mits Marci. 
Vendég: Buda Gábor

12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:40  A nagy fafilm – természetfilm
14:40  Napi színes – ismétlés
14:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Séllei Györgyi
15:15  Honvéd7 – ismétlés
15:30  A világ Koczka-módra - 

Egy fejér megyei tanító 
élményei szekéren és lóháton, 
itthon, és Erdélyben

16:30 A tánc világnapja 2016
18:05  Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: Balogh 
Lizi és Balogh Lajos

18:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei
19:20  Hitünk és életünk
19:50  Videoton – Vasas 

labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:30 VII. Székesfehérvári 
Jótékonysági Estély 2018

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40  Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40  Paletta magazin – ismétlés
11:10  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40  Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50  Fehérvári Titánok – 
DVTK Jegesmedvék 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendégek: Balla 
Nóra és Reichard Zoltán

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

Vendég: Urfi Tamás
18:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Kéklámpások és Hírek

20:15  V. Fehérvári Versünnep 
döntője 2014

23:05  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:45  Képes hírek

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

07:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40  Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40  Kéklámpások – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40  Képes hírek – benne egész  

órakor a Híradó ismétlése
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Urfi Tamás

17:00  Kéklámpások – ismétlés
17:30  Esti mérleg – ismétlés
18:00  Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Palla Antal
18:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15  Fehérvár AV19 – Dornbirner 
EC jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:15  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55  Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40  Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40  Bajnokok városa – ismétlés
11:10  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40  Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Palla Antal

17:00  Bajnokok városa – ismétlés 
17:30  Esti mérleg – ismétlés
18:00  Hírek
18:05  Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Szabó Petra. 

Vendég: Csík Gabriella 
18:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:50  Esti vers
19:00  Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó, Köztér, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35  Liturgikus Királylegenda 
– Koronázási 
Szertartásjáték 2015

22:00  Híradó és Köztér – ismétlés
23:00  Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 2. 20:35 Liturgikus Királylegenda – Koronázási Szertartásjáték 2015


