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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Horváth László és Szabó Adrienn

Petz-ösztöndíj: Érték a tudás
Átadták az idei Petz-ösztöndíjakat. Petz Gyula egykori szombathelyi

leánya: Flóra Laura, Horváth Olivér és Sebők
mérnök úgy végrendelkezett, hogy hagyatékát szorgalmas, jó tanuló,
Eszter fia: Félix, Polgár Balázs és Vadász Éva
de nehéz anyagi körülmények között élő diákok között osszák szét.
Anikó fia: Ádin Gábor, Császár Róbert és OsAz ösztöndíjban részesülő húsz tanuló fejenként 62500 forintot kapott.
vald Mária leánya: Anna, Szecsődi Gábor és
Kopacz Erzsébet fia: Roland, Rosta Antal és
Tóth Mária leánya: Lili, Markó László Norbert és Okos Brigitta fia: Lukács, Horváth
Zsolt István és Nyári Virginia leánya: Angelina Romina, Horváth Zoltán Barna és Kovács
Dóra Zsuzsanna leánya: Szonja Léna, Hor
váth András és Siket Renáta fia: Noel, Bognár
Szabolcs és Viczay Ágnes fia: Levente, Gróf
Péter és Stokker Helga leánya: Gréti, Pong
rácz István János és Szőke Henrietta fia: Dániel, Németh Zsolt és Takács Viola Erzsébet
fia: Mátyás, Méhes Béla Péter és Mákos Szilvia
leánya: Bíborka, Tolnai Nándor és Kóbor Teodóra fia: Huba, Németh Csongor Gábor és
Németh Andrea leánya: Zsófia, Janzsó Attila
és Horváth Mónika fia: Attila, Devecz Barnabás és Györke Adrienn leánya: Veronika,
Nagy Csaba és Majlát Zsuzsanna leánya: Hanna, Nagy Róbert és Tóth Adrienn fia: Róbert
és leánya: Mirjána (ikrek)
HÁZASSÁG: Németh Mátyás és Koó Judit
HALÁLESET: Kutor László, Tóth Györgyné Horváth Mária, Halmai Zoltán Józsefné Farkas Éva
Margit, Korner Viktor András, Wambach Béla,
Puskás tivadar polgármester gratulált az ösztöndíjasoknak
Kiss Andrásné Litvin Tatjana, Budai Pál, Laczó
Lajosné Mesics Mária Márta, Kovács Tiborné
Tóth Mária Zsuzsanna, Vecsei Andrásné Hor- Általános Iskolás tanulók: Molnár Dömö- váth Cintia Oladi Középiskola és Szakiskováth Mária, Szalai Antalné Szétag Éva, Komá- tör Zrínyi-iskola, Papp Borbála Dési-iskola, la, Haraszti Márk Savaria Szakképző Iskola,
romi Terézia Mária, Mészáros Károly, Horváth Rajczi Nándor Váci-iskola, Szeindl Petra Lukács Klaudia Premontrei Gimnázium,
Anna, Herczeg Györgyné Klujber Katalin, Kál- Paragvári-iskola, Kovács Bence Derkovits- Takács Valentin Premontrei Gimnázium,
dy János Lajos, Takács József Zoltán, Bereczki iskola, Bojtos Bence Oladi-iskola, Szabó Peresznyák Réka Kereskedelmi és VendégMária Brigitta, Pápa Emma Terézia, Orbán Dorka Gothard-iskola, Mölcs Martin Ber- látói Szakképző Iskola, Ignéczi Dóra Nagy
Jánosné Varga Rozália, Mórocz Ernő, Polgár csényi-iskola, Horváth Annamária Oladi- Lajos Gimnázium, Lakics Vanessa, Nagy
Lajos Gimnázium, Horváth Réka Kanizsai
Ferenc, Németh Gábor István, Németh István, iskola, Molnár Anna Neumann-iskola.
Horváth Miklós, Kovács László, Törő Józsefné Középiskolás tanulók: Standi Annamária Dorottya Gimnázium, Varga Martin Bence
Molnár Ilona, Farkas Károlyné Budai Katalin, Horváth Boldizsár Szakközépiskola, Hor- Kanizsai Dorottya Gimnázium.
Csecsinovics Irén, Horváth Ernőné Simon
Anna, Molnár Sándor István, Szita Ferenc Sámuel, Horváth Lászlóné Szabó Rozália

FOTÓ: Cseh Gábor
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Olvasson QR-kóddal!

Okostelefonjával próbálja ki a cikkeink melletti QR-kódokat. A megjelenő linkre kattintva
megnézheti videóinkat, valamint bővebben olvashat témáinkról a Szombathelyi Televízió videós hírportálján.
www.sztv.hu

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁSOK
Közmeghallgatást tartanak a szombathelyi
nemzetiségi önkormányzatok. Szombathely
Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december
3-án (kedden) 16.00 órakor a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskolában (Szombathely, Rákóczi
Ferenc utca 79.), a Szombathelyi Szlovén

Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
december 7-én (szombaton) 17.00 órakor
a Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1. sz.
épület II. emeletén tart közmeghallgatást.
A közmeghallgatáson a választópolgárok és
a Szombathelyen érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben kérdéssel élhetnek és javaslatot tehetnek.
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Négysávos szakasz
- biztonságosabb közlekedés

Németh Norbert

Ébresztő!
Újra
Advent van!
FOTÓ: Benkő Sándor

Befejeződött Körmend és Egyházasrádóc között a 86-os számú főútvonal
egy részének felújítása. Mintegy 4,4 kilométeres útszakaszt
korszerűsítettek: ez volt az első üteme a Szombathely
és Körmend közötti 24 kilométeres vonal fejlesztésének.

Az avatást követően átadták a forgalomnak a 2x2 sávos útszakaszt

Jelenleg folyik a további felújítások előkészítése: 2016 és 2020 között valósulhat meg a folytatás, miközben már kivitelezés alatt áll a Nádasd és a Zalalövő elkerülő építése. Loppert
Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője kiemelte: Körmend
és Egyházasrádóc között három kilométer
hosszan kétszer két sávosra bővült az útszakasz, öt kilométer hosszan pedig vadvédő kerítést telepítettek. A fejlesztések a közlekedés
biztonságát szolgálják, a vonalon eddig sok
volt a vadbaleset, igyekeznek kiküszöbölni
ezeket a most átadott fejlesztésekkel. Kedden
a Magyar Közút Nonprofit Kft. ünnepélyesen
és hivatalosan átvette az elkészült útszakasz
üzemeltetését. Az átadás szónokai hangsúlyozták: már elengedhetetlen volt a 86-os út
fejlesztése. V. Németh Zsolt vidékfejlesztési

államtitkár kiemelte, hogy az autópályákon
kívüli utak közül a 86-os a legforgalmasabb, a
nehézgépjárművek által legjobban sújtott út.
Hende Csaba honvédelmi miniszter, Szombathely országgyűlési képviselője emlékeztetett: ez a kormány valóban megépíti a 86-os
utat, úgy a Szombathely-Győr közötti négysávos szakaszt, mind pedig a Szombathelytől
délre eső, a határig terjedő részt. Arról is szólt,
hogy a térség gazdaságfejlesztését nagyban
szolgálja egy-egy közúti szakasz felújítása, különösen a 86-osé. A főút fejlesztésének ezzel
nincs vége: decemberben majd a vépi csomópontot adják át a forgalomnak. A most felavatott szakasz egészen pontosan 1.599.835.930
forintba került, részben európai uniós forrás» bá
ból finanszírozták.
Képgaléria:

Új kormányablakok nyílnak
Szabó Erika területi közigazgatásért felelős
államtitkár látogatást tett a szombathelyi kormányablakban. Az államtitkár elmondta,
januártól a 30 napos ügyintézési határidő 21
naposra csökken. Az a rendkívüli szabály is
életbe lép, amely Magyarországon korábban
még nem létezett, de a nyugati országokból ismerős lehet: a hallgatás beleegyezést jelent. Ha

az ügyfél bead egy kérelmet és a hatóság nem
válaszol, közben nem hosszabbítja meg a határidőt, akkor úgy kell tekinteni, mintha elfogadta volna az ügyfél kérelmét. A közeljövőben
bővítéseket is tervez a kormány: új kormányablakok nyílnak, valamint az intézendő ügyek
listája is nő, a tervek szerint több mint 2000
ügyet lehet majd a kormányablakban intézni.

A feladat ismét a régi: a világ olykor már mindent túlharsogó zajában, rohanásában miként
találhatjuk meg a lélek csendjét? Az örökös időhiányban, a felzaklató hatások özönében szert
tehetünk-e arra a belső békére, amely azután
nyitottá tesz bennünket a karácsonyi örömhír
befogadására? Eljut-e az emberekhez az advent
üzenete? No, ez a tétje a mostani karácsony előtti
négy hétnek!
Vannak látszólagos „véletlenek”. Egy hirtelen baleset, ami az ágyhoz köt bennünket, egy koccanás
az autóval, ami után gyalog megyünk tovább, egy
áramszünet, ami miatt elsötétül a lakás, lehetnek
áldott pillanatok. Életünknek ezek az apró, látszólag véletlen fordulatai képesek felébreszteni bennünket. Az advent voltaképpen ébresztő, és boldog lehet, akihez eljut ez a kiáltás az éjszakában:
ébredjetek, mert Ünnep közeleg, az Élet Ünnepe,
a születésé, az Isten közeledésének az ünnepe. Isten ugyanis számtalan módon és szakadatlanul
jön, de csak az ébren levőkhöz. Ő nem dörömböl,
nem erőszakos. Csak a nyitott emberekkel kezd
párbeszédet, akiknek van idejük és igényük rá.
Csak az érkezik meg, akit várnak.
Advent arra is megtanít, hogy meg kell különböztetnünk a fontosat a jelentéktelentől,
csökkentve így az élet üresjáratait. Aki valóban keresi ezt a csendes várakozást az érkező
Istenre, vagyis a vele megélt kapcsolatot, megpróbál többet csendben lenni, befelé figyelni.
Megállni, lassítani tanít ez a pár hét. Ugyanis
egyszerűbben kell élnünk az életünket ahhoz,
hogy nagyobb „gazdagságra” találjunk. A szeretet nyomvonalain nekünk is kínálnak lehetőségeket az adventi hetek. Ilyenek lehetnek a
kórházlátogatások, az idősek gondozása, a jótékonysági missziók, a rászorulók megsegítése,
a szeretet megannyi megnyilvánulása.
Adventben minden igaz gondolat egy irányba
mutat, mégpedig abba, hogy ez a világ csak egy
„átszállóállomás”, ahol másokért élve okosan kell
várakozni, és ahol nem lehet a karácsonyból idillt,
falfreskót, olajképet és üzleti ügyet csinálni.
Azt kívánom, hogy tegyük túl magunkat a nosztalgiázáson, a fahéjon és a narancson, az illaton
és a forralt boron, a csillogáson és a bevásárláson,
mert csak így fogjuk fel az ősi üzenetet: Isten nekünk címzett Szeretetét. Ha a Végtelen Isten nem
takarékoskodott önmagával, akkor mi milyen jogon próbálunk minden áron jól járni, és magunkat kispórolni az Ünnepből. Az igazi szeretet nem
számolgat, és nem taktikázik, hanem feláldozza
magát és a mi kincsünk lesz. És érkezőben van…
Ám csak az érkezik meg, akit várnak.
(A szerző egyetemi lelkész)
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Fogadóóra

» » Lendvai Ferenc: Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz.
választókerületének önkormányzati képviselője 2013.
december 2-án 16–17 óráig
a Napsugár Óvodában (Pázmány P krt. 26/a.) képviselői
fogadóórát tart.
» » Gyebrovszki János: Szombathely Megyei Jogú Város
13. sz. választókerületének
önkormányzati képviselője
2013. december 2-án 16–18
óráig a Gyermekek Házában
(Jászai M. u. 4.) képviselői fogadóórát tart.
» » Dr. Horváth Attila: Szombathely Megyei Jogú Város
önkormányzati képviselője
2013. december 2-án 17–18
óráig az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolában (Simon I. u 2-6.) képviselői fogadóórát tart.
» » Dr. Czeglédy Csaba: Szombathely Megyei Jogú Város 5.
számú választókerületének
önkormányzati képviselője
2013. december 2-án 17 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében (Kossuth
L. u. 1-3.) képviselői fogadóórát tart.
» » Balassa Péter: Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője 2013.
december 4-én 15 órakor a
Városháza földszinti tanácskozó termében (Kossuth L.
u. 1-3.) képviselői fogadóórát tart.
» » Sági József: Szombathely
Megyei Jogú Város 14. sz.
választókerületének önkormányzati képviselője 2013.
december 4-én 17 órakor a
Zarkaházi Szily Kastélyban
(Győzelem u. 1.) képviselői fo
gadóórát tart.
» » Dr. Nemény András: ország
gyűlési képviselő 2013. december 4-én 17 órakor a
Városháza házasságkötő termében (Kossuth L. u. 1-3.)
közös fogadóórát tartanak.
» » Dr. Ipkovich György: országgyűlési képviselő 2013.
december 4-én 17 órakor a
Városháza házasságkötő termében (Kossuth L. u. 1-3.)
közös fogadóórát tartanak.

A Szombathelyi tv Fogadóóra című műsorának vendége volt Prugberger Emil

Szép parkok, fejlődő iskolák
Megújult az Iseum, több oktatási intézmény is korszerűsödött.
Dinamikusan fejlődik a belvároshoz csatlakozó városrész.

FOTÓ: Benkő Sándor
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A víztorony és a körülötte lévő park a belváros egyik kedvelt pontja

Sürgeti a Vak Bottyán utcai híd felújítását sa – ez is az elmúlt évek jelentős beruházá– ezt ígérte a „Fogadóóra” című műsorban sai közé tartozik. A városban több parkban,
Prugberger Emil, a 10-es számú választó- zöld területen is probléma, hogy nem eléggé
kerület egyéni képviselője. Elmondta, hogy fegyelmezettek a kutyatulajdonosok. Prugaz utak, utcák, járdák felújítása az egész vá- berger Emil elmondta, hogy a 10-es körzet
rosban ad feladatot, ez a körzet sem kivétel. zöld területei ebből a szempontból kivételek,
A balesetveszélyes híd megújítása és megnyi- kellően kihasznált és rendezett, gondozott
tása a forgalom előtt pénz kérdése. A 10-es területek vannak itt. Fontos pont a körzetben
választókerületben sok az intézmény: több a piac: a képviselő hangsúlyozta, hogy rend
iskola és több óvoda is ide tartozik, ezek van a környéken, a szombathelyiek büszpedig állandó, rendszeres felújításokat igé- kék lehetnek és büszkék is a vásárcsarnoknyelnek. Az elmúlt néhány év eredményei ra. A negatívumok között két fontos pontot
között Prugberger Emil kiemelte a Zrínyi említett a képviselő: az egyik a volt cipőgyár
Ilona Általános Iskola fűtéskorszerűsítését területe, a másik a tervezett Magellán-center
és a Kanizsai Dorottya Gimnázium termé- helye. Mindkét terület jelen állapotában csúszettudományos laborjának kialakítását. fítja a városképet, azonban magántulajdonNemcsak a körzet, hanem az egész város, sőt ban vannak, így az önkormányzat sokat nem
» sztv
a régió nagy fejlesztése volt az Iseum felújítá- tehet a megújításuk érdekében.

Névjegy - Prugberger Emil
	Születési hely, idő: Szombathely, 1939.09.11.
» »Végzettség: tüdőgyógyász
» »Foglalkozás: főorvos
» »munkahely: Sárvár Kórház
» »Család: feleség
» »Kedvenc Könyv: Thomas Mann könyvei;
Shakespeare művei; Irwin Shaw: Oroszlánkölykök
» »Kedvenc Zene: Verdi operái
» »Hobbi: Triatlon, sakk
» »Ember, akire felnéz: Az édesapja minta az
életében.
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A piac igénye az első az oktatásban

Megújul
a Selmec utcai
rendelő

Új helyen, új néven, új funkciókkal működik tovább a TISZK

FOTÓ: Benkő Sándor

Költözik a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft., régi nevén Savaria TISZK.
A jórészt önkormányzati tulajdonú cég az Akacs Mihály utcában működik
tovább a jövőben, miután a közgyűlési döntést követően az LuK
megvásárolta a várostól a Selyemrét utcai épületet.

Az új központban korszerű műhelyek várják a diákokat

Bejárták az új Akacs Mihály utcai képzőközpontot a városvezetők és Hende Csaba honvédelmi miniszter, Szombathely országgyűlési
képviselője. Bálint András, a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. ügyvezetője mérföldkőnek
nevezte, hogy a város széléről a belvárosba
költözhettek. Hozzátette, új műhelyek kialakításával, valamint új funkciók beiktatásával
és a meglévők bővítésével egy szakképző és
felnőttképző központot alakítanak ki.
Hende Csaba kifejtette, a város ipari fejlődésnek indult, de ahhoz, hogy a cégek ide
települjenek, sok mindennek kell egyszerre
megfelelni. Az infrastruktúra és a kormány

támogatása mellett legalább ilyen fontos feltétel az elérhető szakembergárda is. Az oktatást
a piaci igényekhez kell igazítani: ezért indul
el 2015-ben a gépészmérnök-képzés, és ezért
döntöttek a szakképzés átalakítása mellett.
2014-től a város maradék adósságát is átvállalja az állam, így a korábban törlesztésre fordított összeget fejlesztésekbe, többek között a
szakképzésbe forgatják vissza - hangsúlyozta
Molnár Miklós alpolgármester.
Az LuK egyébként 300 millió forintért vásárolta meg a Selyemrét utcai ingatlant, amelyet
» áb
képzési helyszínként használ majd.
Képgaléria:

munkához juttat - Sikeres a 4M
Szombathelyen tanácskoztak a 4M szervezetvezetői. A 4M jelentése Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű
Munkavállalóknak. Az országos hálózat célja
a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők munkához juttatása az elsődleges
munkaerőpiacon. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ igazgatója, Borsos József azt mondta, az elmúlt fél évben az
ötven tanácsadó mintegy 600 főt helyezett el
sikeresen és tartósan a megváltozott munkaképességűek közül a munkaerőpiacon. Szakály Gábor tanácsnok hangsúlyozta, Szom-

bathelynek is fontos, hogy helyben segítséget
kapjanak a megváltozott munkaképességűek,
hiszen Szombathely a segítés városa. A Regionális Szociális Forrásközpont karolta fel
Szombathelyen ezt a kezdeményezést. Pántya
Erika, a program helyi koordinátora kiemelte, a megyeszékhelyen 2008-ban indult el a
4M szolgáltatása, Vas megye többi részén
pedig az idei esztendőtől érhető el a hálózat.
A 4M programnak külön fejezete van az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében, az egyetlen ilyen módon támogatott
» (x)
civil projektként.

Szombathely háziorvosi praxisaiban a közeljövőben 80 millió forintos fejlesztés valósul meg. A rendelőfelújítás és az ügyeleti
díjak rendezése mellett egy orvos-ösztöndíj program is a beruházások között szerepel. Puskás Tivadar polgármester a Selmec utcai rendelőben beszélt a tervezett
egészségügyi fejlesztésekről. Bejelentette,
hogy a „Szombathely visszavár!” ösztöndíjprogram keretében egy orvostanhallgató támogatására is költ az önkormányzat.
Mint mondta, Szombathelyen többek között a háziorvoslás is hiányszakmává vált,
ezért a jövő évtől egy háziorvosnak tanuló
fiatalt tíz hónapon keresztül havi ötvenezer forinttal támogat az önkormányzat.
A Selmec utcai rendelő bővítésére és korszerűsítésére 35 millió forintot fordít az
önkormányzat, az „egy orvos-egy rendelő”
elv alapján alakítják át az épületet. Altai
Éva háziorvos örül a beruházásnak. Jelenleg a legnagyobb problémát abban látja,
hogy gyorsan követik egymást a délelőtti
és délutáni rendelések, így sokszor nehézkesen megy a műszakátadás.
Az egészségügyi fejlesztések része az informatikai eszközbeszerzés, amelyre több
mint 7 millió forint jut, valamint az ügyeleti rendszer finanszírozása, amelyre pedig
összesen 38 millió forintot fordít az önkormányzat.
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Indulhat a gépészmérnök-képzés

Szombathely és a térség jövője szempontjából is fontos a gépészmérnök-képzés elindítása a Savaria Egyetemi
Központban. Ha lesz elég mérnök, akkor a következő évtizedben legalább 25 ezer új munkahely jöhet létre,
és 250 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet a térségbe. A tervek szerint 2015 szeptemberében indul majd
a képzés. Az erről szóló megállapodást a Városházán írták alá.
FOTÓ: Cseh Gábor
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a mérnökképzés elindítása a város, A legnagyobb cégek és az egyetem közös érdeke

Többéves előkészítő munka, számtalan a képzés elindítása, működtetése és sikere
egyeztetés eredményeként született meg- érdekében. A város külön költségvetési soállapodás a szombathelyi mérnökképzés ron ad támogatást, és az iparűzési adó egy
megindításáról. A város, a Nyugat-magyar- részét is erre a célra fordítja, mondta Puskás
országi Egyetem, illetve a Nyugat-Pannon Tivadar polgármester. A megállapodást aláJárműipari és Mechatronikai Központba író nagyvállalatok évente duális formában,
tömörült nagyvállalatok képviselői látták el legalább 50 fő képzését vállalják. Ezzel az orkézjegyükkel azt a dokumentumot, amely szágban is egyedülálló oktatási forma valósul
tartalmazza, hogy az érintettek mit vállalnak meg Szombathelyen, hangsúlyozta Mákos

Csaba, az OPEL Szentgotthárd Kft. működtetési igazgatója. A képzési idő 50 százalékát
a Savaria Egyetemi Központban töltik a diákok. A másik felét a cégeknél, elméleti és
gyakorlati órákon. A szombathelyi képzés
jól illeszkedik a magyar felsőoktatás minőségi megújulásába, hangsúlyozta a megállapodást kézjegyével ellátó Klinghammer István
» mp
felsőoktatásért felelős államtitkár.

Már a kormány asztalán van az új felsőoktatási stratégia
A felsőoktatásért felelős államtitkár a Bolyai
János Gimnázium diákjaival is találkozott.
A mintegy 150 fiatalnak a tudás értékéről és
arról is beszélt, mit gondol a röghöz kötésről és
a drágának tartott felsőoktatásról. Klinghammer István a továbbtanulni készülő diákoknak
azt javasolta, törekedjenek olyan széles körű
tudásra, amellyel versenyben maradhatnak
majd nyugat-európai vagy kínai, japán kortársaikkal. Ezért azt javasolta, tegyenek emelt
szintű érettségi vizsgát és tanuljanak nyelveket.
De a diploma nem elég, váljatok művelt értelmiségivé – mondta, akit morális tartás, kötelességtudás, mások támogatása és a szülőföldhöz, nyelvhez, kultúrához való hűség jellemez.

Az államtitkár hangsúlyozta: nem kötik rög- lok választhassanak, hol szeretnének tanulni,
höz a fiatalokat, hiszen aki akar, külföldön is hol a legjobbak a feltételek, a tanári kar és a
tanulhat. Az idén 4200 hallgatónak biztosít felszereltség.
az állam külföldi ösztöndíjat. Ugyanakkor Klinghammer István a gimnázium vezetőivel
hozzátette: ebben az évben 500-an kezdték a gyakorló intézmények jövőjéről is beszélt.
tanulmányaikat más országok egyetemein. Ez Mint mondta, ezek fenntartása a pedagógustöredéke a 78 ezer érettségizőnek, akik közül képzés miatt létérdek, és finanszírozásuk is
58 ezren állami támogatással tanulhatnak a megoldott. A költségvetésben külön sorban
felsőoktatásban. A hazai egyetemek színvo- szerepel a rájuk fordítandó összeg, vagyis nem
nalasak, nem véletlen, hogy több mint 15 a fenntartó egyetem büdzséjéből, annak rováezer külföldi – nyugat-európaiak is – tanul sára jutnak forráshoz.
Magyarországon. Az orvostanhallgatóknak Az új felsőoktatási stratégia, amely az egyetepéldául a fele más országból érkezik.
meket és főiskolákat érintő jelentős szerkezeti
Mint mondta, sokat küzdött azért, hogy ne változásokat is tartalmaz, már a kormány aszaz állam ossza el a helyeket, hanem a fiata- talán van.
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Ösztöndíjat kapnak a diákok

FOTÓ: Benkő Sándor

Ebben az évben 22-en kapnak támogatást a
Szombathely visszavár! ösztöndíjprogramban. Az erről szóló dokumentumot a Városházán adták át.
Szombathely jövője szempontjából fontos, hogy legyen elég szakember, emelte ki
Puskás Tivadar polgármester. Hozzátette,
tanulmányi idejük alatt 10 hónapon át 50
ezer forintot biztosít a város a diákoknak.
A fiatalok cserébe azt vállalták, visszatérnek
Szombathelyre és itt kezdenek el dolgozni.
A város szeretné fenntartani az elmúlt időszakban elért gazdasági mutatókat, de ehhez
az is kell, hogy a hiányszakmákban legyen keretében az öt legnagyobb helyi vállalat
elég munkaerő. Ezért döntött a közgyűlés mutatkozik be és ajánlja állásait az érdeklőarról, hogy bizonyos szakmákban – óvoda- dőknek. A cégek képviselői egy-egy standon
pedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus, szórólapokkal, kiadványokkal és személyes
tanító, háziorvos, gépészmérnök, villamos- tanácsadással várták a munkalehetőségekről kérdezősködő résztvevőket. Többen gazmérnök – tanuló diákokat támogat.
Derdák Marcell, aki gépészmérnöknek ta- dasági vagy mérnöki végzettségüknek megnul azt mondta, azért pályázott, mert min- felelő állást kerestek, de sokan voltak a most
denképp szeretne Szombathelyen dolgozni, még középiskolába járó diákok is, akik gyahiszen sok minden más mellett ide kötik a korlati helyek után érdeklődtek. A program
barátok. Emellett úgy látja, Szombathely eredetileg azoknak szólt, akik a felsőoktatásban tanultak. Amikor a cégek jelezték, hogy
épül és érdemes itt tervezni a jövőt.
Nagy segítséget jelent a támogatás a minden- sok mérnökre lenne szükségük, a város azonapokban, hangsúlyozta Verrasztó Szilvia, kat akarta megszólítani, akik belátható időn
aki óvodapedagógusnak tanul. A tanórákra belül műszaki végzettséget szereznek. Most
könyveket, a művészeti tantárgyakhoz pe- viszont már a középiskolásokat is vártuk a
dig különböző eszközöket kell időről időre rendezvényre, hogy ezzel is ösztönözzük
őket, válasszák a mérnöki pályát. Vagy ha
beszereznie.
nem akarnak mindenáron továbbtanulni,
akkor középfokú végzettségüket hasznoÁllást kínálnak a vállalatok síthassák a műszaki területen – mondta
Molnár Miklós alpolgármester. Hozzátette:
A város gazdaságfejlesztésének fontos eleme a nagy cégek megerősödése újabb lehetőa Szombathely visszavár! program, amely- ségeket jelent a kisebb beszállítóknak is,
nek legutóbbi rendezvényén is nagy volt az így azok is könnyebben elhelyezkedhetnek
érdeklődés a Városházán. A fiatalok kör- majd, akik nem egy multinál, hanem inkább
ében érzehetően népszerű a két évvel ezelőtt kis- vagy középvállalatoknál dolgoznának
útjára indított kezdeményezés, amelynek szívesebben.

Szombathely
visszavár?
» » Lakatos Zsolt: A Gépipariban tanulok, gépgyártás-technológusként fogok végezni. De
szeretnék továbbtanulni, gépészmérnöknek
jelentkezem. Ezért jöttem el érdeklődni, hogy
később milyen lehetőségeim lesznek például
tanulói szerződésre.
» »Horváth László: Gépészmérnökként fogok
végezni februárban. Győrben is körülnéztem,
de inkább itt dolgoznék, mert ez a szülővárosom, itt vannak az ismerőseim. Hallottam,
hogy folyamatmérnököt, szerszámszerkesztő
mérnököt is keresnek, valószínűleg ezek közül fogok választani. Szakmai fejlődési lehetőséget és versenyképes fizetést ígérnek.
» »Bánfiné Németh Kriszta (személyzeti csoportvezető, EPCOS Kft.): Főleg műszaki érdeklődésű fiatalok keresnek bennünket. Akik még
iskolába járnak, gyakorlati helyet szeretnének
a cégnél, de sokan jönnek gazdasági végzettséggel is. A végzett, tapasztalt kollégáknak is
folyamatosan tudunk gépészmérnöki, villamosmérnöki végzettséggel, nyelvtudással
lehetőséget ajánlani.
» »Zöld Anna Tímea (szervezetfejlesztési vezető, BPW-Hungária Kft.): A még tanulóknak
szakmai gyakorlatos lehetőségeinket ajánljuk,
évente csaknem 60 középiskolást és hallgatót
fogadunk. Évente kb. tízen vehetnék részt a
gyakornoki programunkban, és 40 tanulónk
van, aki a saját tanműhelyünkben tanulja a
hegesztő, a gépi forgácsoló és a mechatronikai technikus szakmákat. Tehát ide is várjuk
a jelentkezőket. Az idén a mérnöki helyeinket kétharmad részben volt gyakornokokkal,
gyakorlatosokkal tudtuk betölteni.
» »Varga Katalin: Eddig Budapesten dolgoztam, de szeretnék hazajönni. Közgazdász
vagyok, felsőfokú német – és középfokú
angol nyelvtudással. Kaptam két ajánlatot
logisztikai illetve beszerzési területre. Megpályázom mindkét lehetőséget és bízom a
legjobbakban.
» »Király Andrea: Sopronban tanulok, iparitermék- és formatervező mérnökként fogok végezni januárban. Hallottam, hogy az LuK-nál
van gyakornoki program, azt megpályázom.
Azt mondták, minden területet végigjárhatnék, aztán kiválaszthatnám, hogy melyik tetszett a legjobban.
» »Bitmann Dániel: Veszprémban tanulok, mechatronikai mérnök szakon negyedéves
vagyok. Érdeklődtem, hogy milyen szakirányban tudnék elhelyezkedni, és azon is
gondolkodom, hogy a második szakmai gyakorlatomat valamelyik multinál teljesítem.
Beadom az önéletrajzomat, aztán majd meglátjuk. Örülnék, ha itt tudnék elhelyezkedni,
mert itt születtem és mindig jó hazajönni.
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A név kötelez

„A történelmi származás nem érdem, hanem felelősség”
Egész életében az orvosi hivatás etikus művelésére, a szűkebb és tágabb közösség szolgálatára törekedett.
Ami mindvégig vezérelte: az Isten-, haza-, család- és emberszeretet gyakorlása. A közismert orvos professzorral,
Széll Kálmánnal beszélgettünk.
FOTÓ: Benkő Sándor
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életemben, amelyekről hiszem, hogy nem
voltak véletlenek.

1945 sok szempontból cezúrát jelentett az
ország – és gondolom az Ön – életében. Ami
korábban érték volt, arról kiderült, hogy
szégyellni vagy megvetni való. De legalább
a szülei támogatására számíthatott?

A háború hihetetlen megrázkódtatást okozott mindenkiben, utána jó darabig lelki
betegek voltunk, hiszen a korábbi értékek
kicsúsztak alólunk. Sajnos a szüleim anyagi helyzete is megroppant, a földünk nagy
részét elvették, az állatokat a németek és
az oroszok elhajtották. Én traktorosként
próbáltam egy kis pénzt összegyűjteni az
egyetemre. De a testvéremmel együtt dolgoznunk kellett azután is, hogy felvettek.
Levegőt pumpáltunk búvároknak, kullóval
szenet, fát fuvaroztunk, padlót keféltünk.
Hogyan befolyásolta a tanulmányait, hogy
amikor 1946 és 1952 között egyetemre járt,
osztályidegennek számított?

Valóságos történelmi arcképcsarnok veszi
körül. Az íróasztala fölött leghíresebb felmenője, Széll Kálmán egykori miniszterelnök portréja függ, de láthatóan többi ősére
is büszke.

Széll Kálmán miniszterelnök és pénzügyminiszter volt, de a Széll családban akadt
belügyminiszter, államtitkár, táblabíró, főszolgabíró, főispán, alispán és olyan kormánybiztos is, aki antiszemita lázadást tört
le. Úgyhogy van mire büszkének lennem.

Egy korábbi visszaemlékezésében úgy fogalmazott: az, hogy történelmi családból származik, „nem érdem, nem kiváltság, hanem felelősség és sajátos magyar sors”.

Széchenyi azt mondta, minél magasabb a
születés, minél nagyobb a vagyon, annál
nagyobb felelősséggel tartozik az ember a
hazájának. Én is ezt hallottam már gyerekkoromtól, és igyekeztem ennek eleget tenni.
Soha nem éreztem magam különbnek másoknál.

Az indulását, gyermekéveit mennyire határozta meg a származása és a családi környezet, amelyben felnőtt?

Kis túlzással mindennap úgy mentem az
Eleinte előfordult, hogy este, a takarodó után egyetemre, hogy kerestem a nevemet a hirsírtam a honvágytól. Mert valóban, igen detőtáblán, nem dobtak-e ki. A Szent Imre
kemény fegyelem uralkodott. A parancsok Kollégiumban szinte ingyen laktunk a papok
gondolkodás nélküli végrehajtása, a pontos jóvoltából, így amikor egyik nap megleptek
időbeosztás határozta meg az életünket. De bennünket a népi kollégisták, és azt mondsok pozitívuma is volt: egészséges patriotiz- ták, hogy márpedig ez holnaptól állami inmusra tanítottak, és arra, hogy az életünket tézmény lesz, nem írtuk alá az államosítást
is feláldozhatjuk a hazáért. Az oktatás mel- kérő íveket. Akkor megfenyegettek, hogy
lett fontos volt a valláserkölcsi nevelés, a kirúgnak, és volt, akivel meg is tették, csak
becsület, az igazmondás. Ezt nagyon belénk mert az apjának cipész manufaktúrája volt.
verték, és amit az ember kiskorában magába Úgyhogy végig félelemben éltem, szinte csoszív, az rendszerint maradandó.
da, hogy diplomát kaptam. Hozzáteszem,
Közösségi szellemre is neveltek?
amikor végeztem, talán én voltam az egyetElsősorban erre neveltek. Meg kellett tanul- len, akinek a szülei nem tudtak fölutazni a
ni, hogy a bajtárs legalább olyan fontos, ha diplomaátadásra. Ott álltam árván az egyetnem fontosabb, mint én, hogy a közösség len sötét ruhámban – amit felváltva hordérdekeit tartjuk szem előtt, ugyanakkor a sa- tunk a bátyámmal, aki a Műegyetemre járt
ját egyéniségünket háttérbe szorítjuk. Tehát –, amikor odajött egy évfolyamtársam, és bealázatra, szerénységre is neveltek bennünket. vallotta, hogy neki kellett jelentenie rólam …
A háború idején már a nagyváradi hadapródiskolába járt, ahol katonatiszteket képeztek, akárcsak a Ludovikán. Kellett-e fegyvert fognia?

Ezek szerint csupa jót írhatott …

Igen, azóta többször eszembe jutott, milyen
furcsa az élet, lehet, hogy egy ügynöknek
köszönhetem, hogy felavattak.

Lovas tüzér voltam, természetesen a fegy- Azt mondta, gyakran a véletlen alakította a
verhasználatra is kiképeztek bennünket. sorsát. Az is véletlen, hogy sebész lett és
A középosztálybeli családokban akkoriban Az utolsó évben a háborúba is belekóstol- éppen a Markusovszky kórházba került?
az volt a szokás, ha több fiú volt, az egyiket tunk: visszavonulóban voltunk Ausztriába, Pontosan így van. Legszívesebben kórbonckatonának adták. Az ikertestvéremet nem ott estem angol fogságba, ahonnan 1945 nok lettem volna Romhányi György mellett
vették fel, így én kerültem Kőszegre, a Hu- őszén hazaszöktem, mert édesapám eljött Pécsett, de osztályidegenségem miatt nem
nyadi Mátyás Honvéd Alreálba.
értem. Megtudta, hogy Grazban vagyok, és vettek fel, és kórbonctant sem tanulhattam.
Hogyan viselte a poroszos fegyelmet, a meg- egészen véletlenül, a lebombázott pályaud- Végül rokon területet választottam, így letkérdőjelezhetetlen tekintélytiszteletet?
varon megtalált. Sok ilyen „véletlen” volt az tem sebész, a káderbizottság döntése alap-
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kórházban, ahol az aneszteziológiai osztályon 34 orvos dolgozott, és a 24 műtő nagy
részében két műszakban operáltak. Itt láttam, mennyi előnye van egy központi műtőblokknak, úgyhogy miután hazajöttem,
hosszú beadványokat írtam a minisztériumHosszú ideig sebészként dolgozott, aztán
ba és szakcikkekben érveltem mellette. Véaneszteziológus lett és az intenzív terápiás
gül sikerült elérni a kórház és a megye vezeorvoslást is elsajátította. A kórházban lét- tőinek támogatásával, hogy Szombathelyen
rehozta – vidéken másodikként – az önálló – Magyarországon elsőként! – központi műaneszteziológiai, majd az intenzív osztályt. tőt alakíthassunk ki.

ján Tatabányán. Közben szigorló orvosként
megismerkedtem Szabolcs Zoltán profes�szorral, akit akkor szemeltek ki a Markusovszky kórház éléről eltávolított Pető Ernő
helyére. Ő intézte el, hogy Szombathelyre
helyezzenek.

Mekkora előrelépést jelentett ez a betegellátásban?

Külföldön ezek szerint szakmailag sokkal
ideálisabbak voltak a körülmények. Soha
nem gondolt arra, hogy kint marad?

A 19-20. században az orvostudomány szakosodásával kialakult egy irányzat, amely Nem vitás, a külföldi kollégák sokkal jobb
a fájdalomcsillapítással foglalkozott. Az szakmai színvonalon dolgozhattak, és csáanesztézia tulajdonképpen fájdalmatlansá- bító is volt a kinti élet. De hogy mégsem
got jelent. Évszázadokig operálni sem lehe- maradtam kint, pedig hívtak, annak több
tett, mert egyszerűen nem lehetett kibírni a oka volt. Az egyik, hogy mindig az volt a
fájdalmat. Ezért volt óriási vívmány az alta- meggyőződésem, hogy nekünk, magyar ortás, amit eleinte éterrel végeztek: a folyadé- vosoknak a magyar betegeket kell meggyókot a beteg orra alá csepegtették, és ő elaludt. gyítani. Egyfajta missziónk, feladatunk van,
Ehhez jött később a helyi érzéstelenítés. Igen ami túlmutat az egyéni érdekeken. De az is
ám, de a sebészet egyre fejlődött, a mellkas szerepet játszott, hogy nem akartam csalómegnyitását például már nem lehetett helyi dást okozni azoknak, akik bíztak bennem.
érzéstelenítéssel végezni. Így alakult ki egy Mert a montreáli utat is legalább háromszor
külön szakma, a gépi altatás, ami Magyar- visszautasították, mire egy véletlen folytán
országon akkor teljesen új dolog volt, ezért megkaptam az engedélyt és az útlevelet.
Az viszont nem lehet véletlen, hogy éppen
óriási kihívást jelentett ezzel foglalkozni.
Emlékszik még az első gépi altatásra itt
Szombathelyen?

Az első intratracheális (légcsőbe helyezett
gumitubussal végzett) altatást 1955-ben
egy magyar, katonai célra használt géppel
végeztük. Akkor ez nagy dolognak számított, de mai szemmel életveszélyes eszköz
volt. Szerencsére a beteg túlélte a műtétet, és
meggyógyult. De a magyar aneszteziológia
hatalmas késésben volt.

Volt lehetősége külföldi kollégáktól tanulni?

Jártam tanulmányúton többfelé, és egy
fél évet Montreálban töltöttem egy olyan

Széll Kálmán

az orvosi etikáról írt egyetemi tankönyvet.
Szilárd erkölcsi elveket vall, és ezeket fontosnak is érzi továbbadni.

Külföldi tapasztalatok alapján mondhatom,
a magyar orvosi etika kiállja a próbát nemzetközi viszonylatban is. Korábban az öreg
főorvosok adták át a tanítványaiknak az
etikai alapelveket, amik Hippokratesz óta
alig változtak. Csak a 20. század második felében alakultak ki olyan új problémák, mint
az abortusz, az euthanázia, az újraélesztéssel
kapcsolatos dolgok, a beteg méltóságos halála. Engem ez mindig nagyon érdekelt, és a
sors megadta, hogy a filozófia és az orvostörténelem mellett ezt is taníthattam egészen mostanáig a Pécsi Tudományegyetem
szombathelyi képzési központjában.
Sokak szerint a hit és a tudomány összeegyeztethetetlen. Ön ennek az ellenkezőjét
vallja. Létezik keresztény orvoslás?

Létezik. De azt hiszem, ezzel ma nem foglalkozunk kellőképpen. Csak a szakmai oldalát nézzük a dolgoknak, pedig az égvilágon
mindennek van etikai és filozófiai oldala is.
A tudást és a hitet nem szabad szembeállítani
egymással. Mert a hit egy még nem bizonyított tudás, a tudásról pedig idővel kiderülhet,
hogy mégsem bizonyított. Gondoljunk csak
arra, hogy az emberek sokáig azt hitték, a
Nap a fejünk felett megy el keletről nyugatra,
mígnem Galilei kiderítette, hogy nem a Nap
mozog, hanem mi mozgunk a Nap körül. Tehát ez hit volt, mégpedig tévhit. És a hitből
is lesz valamikor tudásunk, majd az utolsó
időkben, a másvilágon, amikor bizonyossá
» Tanai Ibolya
válik, amit hittünk. 

1926. május 29-én Herényben született.
Iskoláit Szombathelyen, majd Kőszegen
a Hunyadi Mátyás Honvéd Katonai Alreálban és Nagyváradon a Gábor Áron
Honvéd Tüzérségi Hadapródiskolában
végezte, 1945-ben a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett. Majd a Pázmány
Péter Tudományegyetem orvosi karára
iratkozott be, amelyet kitűnő diplomával
1952-ben fejezett be.
Még abban az évben a Markusovszky Kórházban kezdett dolgozni. Előbb Szabolcs
Zoltán főorvos mellett a sebészeti osztályon, majd függetlenített aneszteziológus
adjunktusként, végül az országban az
elsők között alakult Anaeszteziológiai és
Intenzív Betegellátó Osztály alapító főorvosaként.
1980-ban szerzett kandidátusi fokozatot a
felnőttkori légzési distressz szindrómáról
írt dolgozatával.
Az aneszteziológia és intenzív orvoslás
egyik hazai úttörője. Az országban elsőként szervezett aneszteziológiai ügyeletet.
Szombathelyen elsőként végzett munkatársaival egyebek mellett gyomortükrözést, epidurális érzéstelenítést, sikeres újraélesztést, májbiopsiát, mesterséges gépi
lélegeztetést, pacemaker-beültetést.
1992-ben vonult nyugdíjba. Utána a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karának Szombathelyi Tagozatán kezdett tanítani, jelenleg is emeritus főiskolai tanár.
Bel- és külföldön összesen 306 nyomtatott
munkája jelent meg, 495 előadást tartott.
Egészségügyi etika címmel írt könyve
egyetemi jegyzet lett.
Számos szakmai szervezetnek volt tagja
vagy vezetője.
Közéleti feladatokat is vállalt: 1972-től 84ig a városi tanács tagja, majd a rendszerváltás után az első önkormányzati testület
képviselője volt. Jelenleg is több hagyományőrző és keresztény egyesületnek tagja vagy elnöke. Szombathely díszpolgára.
Nős, felesége Rőthy Mária, két gyermekük
és öt unokájuk van.
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Találjuk ki
Szombathelyt!
A Szombathelyi Televízió műsorának vendége, Csider Sándor főiskolai docens volt,
aki a népművelő – könyvtáros képzés hetedik évfolyamára jelentkezett, ám a város
szépségének köszönhette, hogy majdnem
lemaradt a főiskoláról. Történt ugyanis,
hogy az írásbeli vizsga előtt kisétált a Jókai
parkba, ahol beleszerelmesedett a környezetbe, így fél tíz volt már, amikor eszébe
jutott a felvételi. És mivel beért, a felvételi pedig sikerült, ő itt ragadt. Az író-költő
tanár már szombathelyinek vallja magát.
Mint ünnepelmélet, szeretetelmélet kutató, kulturális animációval, drámapedagógiával foglalkozó szakember, szívesen
emlékszik vissza azokra az évekre, amikor
együtt éltek a hallgatókkal, a klubokba
járó emberekkel, és nagyokat beszélgettek. Ma is örül, ha átmegy a Fő téren és
egy ismerős megállítja. Ezek a pillanatok
az emberi lét szépségei, amiket ha felfedezünk, rájövünk azok pótolhatatlanságára.
És ezekhez a találkozásokhoz a város ad
teret. Örömmel tapasztalja, hogy az ünnepek Szombathelyre vonzzák a látogatókat.
Mert azok nagy része az élhető tereken
zajlik. Ilyenkor díszletté válik a város, és
ebbe bele tartoznak a vendégeink, akik
díszletek, de egyben a főszereplők is. Szeret a Fő téri padokon ücsörögni, mert egy
színházat nyitnak meg előtte. Ha tehetné,
a város egyik kapujában a vasútállomáson
egy integető alak szobrát helyezné el, de
lehetne ez egy család is, amely köszöntené az érkezőket, a távozókat, mindegy, ha
jobbról, ha balról jönnek. Csider Sándor
fontosnak tartja, hogy az MMIK tovább
működhessen. A volt kollégákkal együtt
szurkol ezért, hogy a város egyik szíve tovább doboghasson, és lehetőséget adjon a
közösségeknek, hogy ott művelődhesse» lt
nek és fejlődjenek.

Éhen Gyulára emlékeztek

Ünnepélyes keretek között lezárult az emlékév, amelyet az egykori
polgármester előtt tisztelegve szervezett az Éhen Gyula Kör.
Az emlékév zárásaként az emlékezők megkoszorúzták Éhen Gyula
szobrát, a koszorúzók között volt Puskás Tivadar polgármester is.
FOTÓ: Benkő Sándor
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korabeli testületi ülést elevenítettek fel a Nyitra Utcai iskola diákjai

Éhen Gyula születésének 160. évfordulója A Nyitra Utcai Általános Iskola aulájában
tiszteletére egész évben tartottak előadáso- emlékkiállítás egészítette ki az ünnepi renkat, iskolai vetélkedőket: az Éhen Gyula Kör dezvényeket: a vitrinekben Éhen Gyula
és a Nyitra Utcai Általános Iskola közösen életét és korát megidéző dokumentumokat
hívta vetélkedőre a város általános iskoláit. láthatnak az érdeklődők. Eredeti fotók, az
A versenyre 3 fős, 7-8. osztályos csapatokat egykori polgármester keze írását őrző dovártak, a döntőt november 20-án tartották kumentumok, műveinek eredeti kiadásai,
hat csapat részvételével. A változatos felada- személyes tárgyai is láthatók. Érdekesség az
tokkal sikeresen megbirkózva, a végső győ- egyik verseskötetének eredeti kiadása, az álzelmet, a két forduló eredményét figyelembe tala használt tolltartó, a MÁV bérletjegye és
véve, a Zrínyi-iskola csapata szerezte meg a halálakor készült gyászjelentés. A tárgyaKassai Vanda tanárnő felkészítésével. Má- kat és a dokumentumokat Simon Pál, Éhen
sodik a Simon István Utcai Általános Iskola Gyula dédunokája és Pittmann Lászlóné
csapata lett, a harmadik és a negyedik helyet gyűjtő bocsátotta az iskola rendelkezésére.
a Neumann-iskola egy-egy csapata szerez- A programot és egyúttal az Éhen Gyula emte meg. Ötödik helyen a Reményik Sándor lékévet Lazáry Viktor alpolgármester beszé» sztv
Evangélikus Általános Iskola küldöttsége, de zárta le.
Képgaléria:
hatodik a Bercsényi-iskola triója végzett.

egy kérdés
7 válasz
Egyszer
volt
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A Nazareth, a táncversenyek, a röplabdás lányok és a többiek...

50 éves a Művelődési és Sportház Kalendárium
FOTÓ: Benkő Sándor

Kiállítással és gálaműsorral ünnepelte születésnapját a Művelődési
és Sportház, amely a közeljövőben megújul és talán új nevet is kap.

Plakátok és régi fotók idézték fel a fél évszázad történetét

A Sportház tervezésével annak idején a
Csempeszkopácson született Ybl-díjas építészt, Károlyi Antalt bízta meg a megyei tanács végrehajtó bizottsága. A multifunkciós
– kulturális és sportrendezvényekre egyaránt
alkalmas – épület gondolata újszerű volt a
60-as évek elején. A tervező ötlete volt, hogy
a szokásos színpad és nézőtér helyett készüljön olyan bővíthető nézőtér, amelynek
egyik része sík, a másik emelkedik, így lett
a parkettával borított terem sok mindenre
alkalmas, a tánc- és sportrendezvényektől a
színházi előadásokig.
Az 1960-as alapkőletétel után három évvel,
1963 augusztusában, a megye és a város vezetőinek jelenlétében avatták fel a 15 millió forintból elkészült épületet. Az ünnepi alkalomból az Operaház díszelőadását, Erkel Ferenc
Bánk bánját láthatta a szombathelyi közönség.
Az első operaelőadást megszámlálhatatlan
esemény követte, s mára nem nagyon van
olyan szombathelyi, aki ne tudna felidézni
valamit a Sportházban megélt élményei közül.
Van, akinek a gyerekrendezvények, a Gyere
velünk … játékos sportvetélkedő, a Daloló
Ifjúság vagy a régi Fenyőünnep jut eszébe, ha
iskolás éveire gondol, mások a Savaria Kupa
röplabda-mérkőzéseinek izgalmas pillanatait
vagy a kubai lányokat emlegetik, de a legtöbben talán a Savaria Nemzetközi Táncversenyek
forró hangulatára és eleganciájára emlékeznek.
Felsorolni is nehéz lenne, mennyi egyesület,
művészeti csoport lelt otthonra az intézmény
tereiben. Innen indult a városi fúvószenekar és
a Savaria Big Band, itt próbált az Erkel Kórus,
a Ferrum színpad és a Lord, de sokáig ez volt

az otthona az Ungarescának is. A népművelés
hőskora volt ez, így ne feledkezzünk meg az itt
dolgozó közművelődési szakemberekről sem,
hiszen nekik is köszönhető, hogy megfordult
itt Kodály Zoltán, koncertet adott Szvjatoszlav
Richter, s a fiatal nemzedék olyan világsztárokat és együtteseket láthatott-hallhatott, mint
John Mayall vagy a Nazareth és a Deep Purple.
Míg az elmúlt öt évtizedben rendezett kulturális- és sportesemények a vasiak és a
szombathelyiek emlékeiben, az idő az épületen hagyott nyomot. Bár a szerkezet és a
burkolatok jól tartják magukat, a gépészeti
és elektromos berendezések tönkrementek.
A halaszthatatlanná vált felújításra pályázati
forrás nyújt lehetőséget. A nagyterem például új burkolatot kap, elbontják a lelátó egy
részét, és több, kisebb helyiséget is kialakítanak. A mintegy 900 millió forintos felújítás
terveit Károlyi Antal fia, az ugyancsak építész Károlyi István készítette. Azt mondja, az
általunk szocreálnak tartott, de valójában a
modernizmus jegyében készült homlokzat is
megújul. Úgy kel új életre az épület, hogy az
1963-as és a 2013-as építészeti megoldások
nem perelni fognak egymással, hanem békésen élnek majd egymás mellett.
50. születésnapját kiállítással és gálaműsorral ünnepelte a Művelődési és Sportház az
elmúlt hétvégén. Az intézmény galériáján
sokan idézték vissza emlékeiket a fotók segítségével, majd a nagyteremben élték át újra
a régi nagyrendezvények hangulatát. A megnyitón elhangzott, az épület nemcsak meg» ti
újul, de talán új nevet is kap
Képgaléria:

November 29.
1453 (560 éve) – Rozgonyi János erdélyi
vajda, Vas és Sopron vármegye főispánja
elrendeli, hogy Szombathelyen és Körmenden túl gabonát és bort nem lehet szállítani,
azaz Szombathely határvárnak számít
November 30.
1918 (95 éve) – megalakult a Közalkalmazottak Szabadszervezete a vármegyeházán,
elnök: Jánossy Gáspár
1990 – Majthényi Károly szobrászművész,
tanár Meghalt: 1990.11.30. Szombathely
December 1.
1878 (135 éve) – megnyílt Vas vármegye
árvaháza
1923 (90 éve) – működésbe lépett Szombathelyen a drótnélküli telefon
1933 (80 éve) – megindult az autóbuszközlekedés a Szombathely – Újperint – Ják
útvonalon
1938 (75 éve) – a vallás és közoktatásügyi
miniszter kinevezte a szombathelyi Tankerületi Közoktatási Tanácsot
1949 – a kórházban véradó központ létesült
(az első ilyen intézmény az országban)
1968 (45 éve) – megnyílt a szlovéniai és Vas
megyei képzőművészek közös tárlata a múzeumban
December 2.
1901 – Szombathelyen először történt tömegközlekedési szerencsétlenség (omnibusz és villamos ütközött a Széll Kálmán
és Vörösmarty Mihály utca kereszteződésében)
1933 (80 éve) – pályát kapott a Szombathelyi Futball Club (a Rumi út végén, a Százholdon lévő 7000 négyszögöles telket kapta
meg a kincstártól)
December 3.
1933 (80 éve) – megtartották a Szombathelyi
Dalosegylet 70 éves jubiláris hangversenyét
1938 (75 éve) – megtartották Vas vármegye
árvaházának 60. évfordulóját
1949 – elkészült a Centenáris-híd (Szent
Flórián körút)
1988 (25 éve) – Életünk Galéria nyílt a Savaria mozi mellett
December 4.
1900 – átadták a gyalogos vasúti felüljárót
1978 (35 éve) – megkezdődött az első 5 napos Országos Gyermekkönyvhét
December 5.
1908 (105 éve) – megalakult a Polgári Párt
1943 (70 éve) – felavatták a MÁV-műhely
átalakított kultúrházát
1953 (60 éve) – megnyílt a III. kerületi kultúrotthon
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu
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Az ünnep fényei
Benkő Sándor képriportja
Elérkezett az elcsendesedés, a várakozás
időszaka. Még néhány óra és meggyújtjuk
az adventi koszorún az első gyertyát, majd
minden hét végén újabbat addig, ameddig
fellobban a negyedik kis láng is. Az adventi időszak készülődés a megváltó, a Jézus
születésére (persze ez az időszak az áruházak, a boltok padlóinak koptatása, a pénztárgépek hízlalásának ideje is). Nemcsak
az elcsendesedéséről, hanem a szeretetről,
a toleranciáról és az empátiáról is szól ez a
várakozás. Sokan nem tehetik meg, hogy

képriport
SZOMBATHELYI 7 2013. november 29.

drága ajándékokat vásároljanak egymásnak, szeretteiknek, ennek ellenére mégis
lehet meghitt a karácsony. Gondoljunk
csak vissza arra, hogy 40-50 évvel ezelőtt
mi került a fa alá, a karácsonyi asztalra.
Nem túl sok, azonban az idősebbek most
is szívesen emlékeznek vissza gyerekkoruk
szeretetben eltöltött ünnepi pillanataira.
Gyertyával emeljük az ünnep fényét, ehhez hozzáadjuk a belső fényünk éledezését
is, amely talán ebben az időszakban a legerőteljesebb. Emlékezünk, hálálkodunk,
jótékonykodunk... Jó lenne, ha szívünkbe
legalább az adventi időszakban beköltözhetne egy szeretetlángocska. Nagy kár,
hogy az advent csak négy hétig tart.
(Felvételeink Ávár Tibor gyertyaöntő üze
» bs
mében készültek.)
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A várakozás ünnepe

Kulturális programok a Fő téren
Szombathely, 2013. november 30–december 22.

17:30 „Én nagy vigasságot, s örömet hirdetek…” Soós Réka és Németh András Junior
Príma – díjas népdalénekes és népzenész

December 15. (vasárnap)
11:00 Betlehemes. A Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó hagyományőrző
csoportjainak előadása.

December 16. hétfő
11:00 Karácsonyváró zenés összeállítás. Barátság Óvoda Méhecske csoport
12:00 Betlehemes játék
Brenner János Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium 3. b osztály
16:30 Adventi és karácsonyi énekek. Csiribiri kórus. Egyesített Bölcsődei Intézmény
kisgyermeknevelő kórusa

November 30. szombat

December 10. kedd

16:40 „Minden advent kegyelem…” A Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiójának
karácsonyi műsora
17:00 A ’ Szombathelyi Advent 2013 ’ megnyitója. A rendezvényt megnyitja: Molnár
Miklós alpolgármester
17:05 Az adventi koszorú első gyertyájának
meggyújtása ökumenikus szertartás keretében
17.30 Gyönyörű szép leány. Vasi Népdalstúdió karácsonyi koncertje
18:00 „Vígan zengjetek citerák!”. Tavaszi Szél
Citerazenekar, Táplánszentkereszt

10:00 Állatok Télapója. Mesevár Óvoda Napocska csoport
16:30 „Csillagfényes éjszakán …”- karácsonyi zenés összeállítás. Brenner János Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
3. a osztály

December 17. kedd
10:00 Betlehemes játék. Hétszínvirág Óvoda
13:30 Ünnepi pillanatok. Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium kamarakórusa

December 18. szerda

14:00 Betlehemes. Pipitér Óvoda
17:00 Karácsonyi gálaműsor. NYME-SEK
Hallgatói Önkormányzat
17:30 Adventi dallamok. Kanizsai Dorottya
Gimnázium Nosztalgia Kórusa

10:30 Betlehemes játék. Aranyhíd Nevelési
– Oktatási Integrációs Központ – Egységes
Gyógypedagógia Konduktív Pedagógiai
Módszertan Intézmény – Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola – néptánc
szakkör
17:30 Tánc az öröm ünnepén. Krepp tánc
csoport

December 12. csütörtök

December 19. csütörtök
15:00 Betlehemes. Maros Óvoda 3. sz. csoport

16:00 A Gyermekotthon gondozottjainak
megajándékozása. KISOSZ Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete
16:30 Kedves, öreg Mikulás – mikulásváró
műsor a Mikulás érkezéséig

10:00 Fröhliche Weihnachten!. Napsugár
Óvoda – Ibolya és Tulipán német nemzetiségi csoportok
10:30 Száncsengő. Napsugár Óvoda –
Gyöngyvirág csoport
16:30 Karácsonyi hangulat. Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium kamarakórusa
17:00 Párizsi karácsony. Horváth Meggie és
Peltzer Géza karácsonyi koncert

December 07. szombat

December 13. péntek

9:30 „Weihnachten, sei unser Gast!”. Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola két tanítási nyelvi csoportjai
16:40 „A szeretet, mint mindennél kiválóbb
út…” A Polgármesteri Hivatal Versmondó
Stúdiójának karácsonyi műsora
17:00 Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása
17:30 Karácsonyi hangulat. Ribilio Andante
Jazz Band koncert

11:00 Lucázás. Aréna Óvoda Aranyalma
csoport
17:00 Karácsonyi énekek. Pogácsás Zsuzsanna és Kiss Árpád karácsonyi koncert

16:40 Ó, te páratlan Betlehem. A Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiójának karácsonyi műsora
17:00 Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása
17:30 Karácsonyi dalok. Kálvária templom
zenészei

December 04. Szerda
14:30 Legrégebbi magyar betlehemes játék
Szombathelyi Reguly Antal Általános Iskola
3. osztály

December 06. péntek

December 11. szerda

December 14. szombat
16:40 „Uram, tégy engem a békéd eszközévé…” A Polgármesteri Hivatal Versmondó
Stúdiójának karácsonyi műsora
17:00 Az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása

December 20. péntek
11:00 Karácsonyvárás versekkel, pásztorokkal. Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

December 21. szombat

December 22. vasárnap
11:00 Betlehemes. A Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó hagyományőrző
csoportjainak előadása. A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Képekben elmesélt életút

Csak egy vonó kell
és szenvedély
FOTÓ: Benkő Sándor

Kísértések címet viseli Masszi Ferenc festőművész és grafikus száz képből
álló tárlata. Az alkotások a Szombathelyi Képtárban tekinthetők meg.

A kiállítást a művész egykori tanítványa Szipőcs Krisztina nyitotta meg

A több évtizedet felölelő Kísértések című
kiállítás képekben megjelenített önéletrajz.
A legkorábbi kiállított mű 1982-ben készült,
azonban az anyag nagy része a 2000-es éveket öleli fel. A nézelődő számára a művész
által használt absztrakt formák és egyéni vonalvezetések azonnal szembetűnőek.
A művek nemcsak formavilágukban, hanem
technikájukban is sokoldalúak: láthatunk
grafikákat, akvarell- és olajképeket, rézkarcot vagy linómetszetet.
A kiállítási anyagban megtalálhatók a tematikus egységek ugyanúgy, ahogy egy kiváló
pályaútban. A barokk jegyeket ötvöző egység,
a „disznós sorozat”, a meseszerű illusztrációk,
valamint a tájképek váltják egymást. Az alkotások nagy része azt mutatja, hogy Masszi Ferenc
nem elégszik meg pusztán a képzőművészettel.
A képekbe belevonja a zenét és az irodalmat.

Láthatóak a „12 legszebb magyar vershez”,
Parti Nagy Lajos: Grafitnesz című művéhez
készített képei, valamint a színektől hemzsegő,
a térből „szinte kiugró” Észt novellák.
Masszi Ferenc kiállítására barátai, ismerősei,
munkatársai és diákjai közül sokan kíváncsiak
voltak. A Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára számos fiatal alkotót ihletett és
ihlet meg a mai napig. Többen az ő hatására
tanulnak tovább képzőművésznek. Masszi
aktívan részt vesz művésztelepeken, kiállítások rendezésében, vállal könyvillusztrációkat
és grafikai tervezést. Nincs megállás, mint
mondja, vannak a műteremében még félkész
képek, azokat mielőbb szeretné befejezni.
A művész 60. születésnapját ezzel a kiállítással ünnepelte a város. A tárlat december 22» kd
ig látogatható.
Képgaléria:

Ép lélekben ép test
A szombathelyi református gyülekezet adott
otthont az őrségi egyházmegye idei nőkonferenciájának, amely az Ép lélekben ép test
címet viselte. A résztvevők test és lélek egységéről, a betegségek leküzdéséről és az istenbe vetett bizalom erejéről beszéltek. Tóth
Katalin pszichiáter előadásában a daganatos
betegségek kialakulásáról és a gyógyulás
során megtapasztalt felismerésekről szólt,

és elmondta: a mai elméletek szerint a szívés érrendszeri betegségek, valamint a rák
is lehetnek pszichoszomatikus eredetűek.
A konferencián a szombathelyi gyülekezet
egyik tagja őszintén mesélt életének arról az
időszakáról, amikor rákos megbetegedést
diagnosztizáltak nála. A hosszú és fájdalmas
gyógyulási folyamat közben a közösségben
találta meg a hitét, új feladatokat kapott.

Diákok, szülők és tanárok sokasága fogadott a Bartók Teremben. Volt, aki most
járt először Szombathely komolyzenei
szentélyében, többen viszont rutinos vis�szatérőként érkeztek az Országos Koncz
János hegedűversenyre. A három évenkénti, most tizennegyedik alkalommal
megrendezett megmérettetés célja kettős
volt: a hegedű tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása mellett a tehetségek
felkutatása. Az iskolai, majd a regionális
válogatók után az országos küzdelemre
csak a legjobbak juthattak.
Összesen ötvenheten, négy korcsoportban, neves szakmai zsűri előtt, különböző zenei gyakorlattal rendelkezők léptek
színpadra, és mutatták meg tehetségüket.
A kötelező darabok mellett minden indulónak egy választott produkcióval is
készülnie kellett. A színpadra lépve remegő lábakra számítottunk, helyette viszont
tiszta profizmust láttunk.
Brandisz Márton, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója kiemelten fontosnak tarja
a rendezvényt, hiszen Koncz János szülővárosában hívhatják fel a figyelmet a zene
értékközvetítő szerepére.
Hozzátette, szám szerint hegedűsből kell
a legtöbb egy zenekarba, gondoljunk csak
egy kamarazenekarra vagy egy szimfonikus zenekarra. Ezért az utánpótlás kérdése
a hegedűsöknél még inkább aktuális.
A zsűri elnöke Perényi Eszter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető tanára elmondta,
hogy több hegedűversenyt is rendeznek
hazánkban, azonban a Koncz Jánosról elnevezett a legszínvonalasabb. Hegedülni
tanulni sohasem késő. A hegedűművész
azt tanácsolta, ha valaki most szeretne elkezdeni tanulni, próbáljon úgy játszani a
hegedűn, mintha énekelne. Így könnyebb
lesz megtalálni a hangokat és a módot arra,
hogy ne csak koncentrálás, hanem szenve» kd
dély is legyen a zene.
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Cél nélkül sosincs
jó szélirány
Nem megy olyan egyszerűen, mint az elemeknek. Nem elég néhány óra a 220 voltra
kapcsolva, hogy újult erővel, teljes bedobással folytassuk, kezdjük újra a dolgos
hétköznapokat, a rohanó világot, az életet.
Bagdy Emőke pszichológus majd teltház
előtt beszélt az AGORA-Művelődési és
Sportházban arról az egyszerű, mégis nehezen megvalósítható titokról, aminek a
megléte golyóállóvá, hiánya depresszióssá
tesz. Töltekezz! – adja ki házi feladatul. Mikor? Mivel? Hogyan? Kivel?
Optimizmus. Az Alfa és az Omega. Legyen életcélunk, lássuk magunkat több
évre előre, az akadályokra pedig tekintsünk megerősítő elemekként. Mielőtt
álomra hajtjuk a fejünket, arra gondoljunk, hogy mi mindent megtettünk ma,
és ne a megmaradt feladatokat, elhalasztott lehetőségeket, hibás döntéseket lássuk. Tömény, az elméletben jól hangzó,
a gyakorlatban sokszor nem működő
mondatok. Mégis meg kell próbálni. Magunkon.
Bagdy Emőke másfél órán át, szünet nélkül, szemléletes példákon keresztül, nagy
beleéléssel magyaráz. Néhol kicsit elcsépeltnek érzem, de amikor épp álomra
hajtanám a fejemet, előjön valami újjal,
valami kacagtatóval. Azt is mondja, hogy
akárcsak a háznak, a lelkünknek, a bensőnknek is szüksége van szellőztetésre,
heti takarításra. Ilyenkor jön jól egy társ,
barát, barátnő, aki nem megoldásokat
kínál és kioktat, hanem hallgatásba burkolózik. Úgy tudunk legegyszerűbben
megszabadulni szennyesünktől, ha papírra vetjük gondolatainkat. De nem kipedikűrözve, hanem úgy, ahogy abban a
pillanatban megszülettek, amikor például
a férj rossz fát tett a tűzre, vagy amikor a
kolléga tizedszerre is belekezdett élete történetének elmesélésbe.
Ahogy este pozitív gondolatokkal illik lefeküdni, úgy reggelenként jó érzéssel ildomos felkelni. Az agyunk képes szelektálni,
csak arra kell ügyelnünk, mit szippantunk
fel, teszünk a hátizsákunkba. Rajtunk múlik. Minthogy az is, képesek vagyunk e nevetni, a másikra és magunkra mosolyogni.
A tudomány azonban nem tud mindenre
választ adni, ezért kell hinnünk magunkban, a reménységben, a spiritualitásunkban. Honnan jöttem és hova tartok? Mi
végre vagyok ezen a világon? Bagdy Emőke szerint egyszer mindenki szembesül
ezekkel a kérdésekkel. Meg tudjuk vála» eb
szolni? 

Weöres Sándor Színház
Szombathely, Akacs M. u. 7. Tel.: 94/319-289 www.wssz.hu
Jegyiroda: Szombathely, Király u. 11. Tel.: 94/318-738

December 4. (szerda) 18.00 Stúdiószínpad.
Kötelező olvasmány – Bereményi Géza:
Vadnai Bébi. A beszélgetést vezeti: Lévai Balázs. Közreműködik: Jordán Tamás.

AGORA – Művelődési és Sportház
Szombathely, Március 15. tér 5. Tel.: 94/312-666
www.agorasavaria.hu

November 30. (szombat) 19.00 Ungaresca
Táncegyüttes műsora.

December 1. (vasárnap) 19.00 Korda
György életműkoncert. Korda György 55
éve alkot, dolgozik, énekel, és minden kérésnek eleget tesz, ha a közönségről van szó.
December 6. (péntek) 19.00 Magna Cum
Laude koncert.

kórusa, az 1874-ben alapított H.P.D. JEKA
Samobor ad hangversenyt Szombathelyen.
Vezényel: Josip Degl’Ivellio.

Szombathelyi Képtár
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 12. Tel.: 94/508–800
keptar@int.szomabthely.hu; www.keptar.szombathely.hu

December 2. (hétfő) 16.30-19.00 A Genius
Savariensis Szabadegyetem 5. állomása. Előadások: Zágorhidi Czigány Balázs: A győri
püspök mezővárosa, valamint Kiss Gábor:
A középkori város topográfiája.
December 5. (csütörtök) 17.00 Szántó Piroska Kossuth-díjas festőművész, grafikus,
író kiállítása születésének 100. évfordulója
alkalmából. A kiállítást megnyitja: Salamon
Nándor nyugalmazott képtárigazgató. Közreműködik: Németh Judit, a Weöres Sándor
Színház színművésze. Magyarországon a
Szombathelyi Képtár őrzi Szántó Piroska festőművész leggazdagabb és legnagyobb festmény és grafikai anyagát. Az 1913. december
7-én született alkotónak centenáriuma alkalmából, a több mint 250 darabos hagyatékából 22 festménye és 83 grafikája lesz látható.
December 5. (csütörtök) 17.00 Karácsonyi
Tárlat, Vas megyei képzőművészek kiállítása. Megnyitja: Czenki Zsuzsanna, a Savaria
Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatóhelyettese. Közreműködnek a Bartók Béla
Zeneiskola növendékei.

Don Bosco Művelődési Ház
Szombathely, Szalézi tér 7. Tel.: 94/313-193

November 30. (szombat) 18.00 Zenebarátok
Szombathelyi Kórusegyesület Szent Márton
Kórusa 30 éves jubileumi hangversenye. Vezényel: Horváth Imre karnagy. Közreműködik: Mészárosné Lengyel Szabina.

AGORA – Gyermekek Háza
Szombathely, Jászai Mari u. 4. Tel.: 94/512-370
www.agorasavaria.hu

November 30. (szombat) 9.00-12.00 Kézműves délelőtt. Téma: Adventi házikó készítése

Berzsenyi Dániel Könyvtár
Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Tel.: 94/513-530
www.bdmk.hu

December 4. (szerdán) 16.00 Milisitsné
Tátrai Beatrix egészségfejlesztő, mentálhigiénikus, védőnő. Táplálkozási zavarok: lelki
bajok – testi tünetek – Séta a tányér körül
című előadása.

Bartók Terem
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc utca 3. Tel.: 94/313-747

November 30. (szombat) 18.00 A Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
meghívására Horvátország egyik legrégebbi

Heti Ajánló
SZOMBATHELYI 7 2013. november 29.

AGORA – Savaria Filmszínház
Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/312-280
www.agorasavaria.hu

November 30 – december 3-ig 14.45-kor;
november 29-én 12.45-kor Vad Magyarország (0) 60’ Magyar természetfilm

November 29 – december 2-ig és december 4-én 14.15 és 18.00 A nagy füzet (16)
109’ Német–francia–magyar–osztrák háborús filmdráma

November 30 – december 4-ig 21.30-kor
és 22.45-kor; november 30 – december
3-ig 15.45-kor is; november 29-én 15.00kor és 22.30-kor Dolma lányai (12) 67’ Angol–nepáli–magyar dokumentumfilm

December 3-án 15.45-kor és 21.30-kor;
november 29 – december 2-ig és december 4-én 16.15-kor és 21.55-kor Barátunk,
Superman (12) 97’

December 6. (péntek) 19.30 Reel Rock 8
Filmtour program 1. rész: The Sensei, Spice
Girl. 21.00 Reel Rock 8 Filmtour program 2.
rész: The Stonemasters, High Tension: Ueli
Steck and the Clash on Everest

AGORA – Szalon
Szombathely, Fő tér 10. Tel.: 94/509-641 www.agorasavaria.hu

December 3-án 19.30-kor; november
29 – december 2-án és december 4-én
20.00-kor Last Vegas (16) 105’ Szinkronizált
amerikai vígjáték

December 5. (csütörtök) 16.30 Tóth Györgyi előadása – NaNe egyesület. Miért válik valaki áldozattá? Mi az oka, hogy valaki
gyakran áldozattá válik, és bent is ragad ebben a szerepben? Van-e olyan, hogy áldozat
szerep?

Mesebolt Bábszínház
Szombathely, Ady tér 5. (I. emelet) Tel.: 94 / 501-728
www.meseboltbabszinhaz.hu

December 3. 17.30-kor Hannibál tanár úr
(12) 90’
November 30 – december 4-ig 12.15kor, 13.30-kor; november 29-én 13.45-kor
Bogyó és Babóca – 13 mese (0) 70’ Magyar
animációs film

December 1. (vasárnap) 10.00 Rákos Péter:
Mumus a padláson. 4 éves kortól. Bence tetőtéri albérletében felbukkan egy mumus. Aztán megjelenik két másik mumus is: ők egy
elveszett mumusgyereket keresnek. A három
látogató fenekestül fordítja fel Bence amúgy
is rendetlen otthonát, miközben lassan fény
derül a mumusok titkaira és különleges képességeire, továbbá azt is megtudjuk, hogy
a mumusok élete sem könnyű – különösen
akkor, ha a fülük még nem érte el a nyolc fityisz hosszúságot.

szorgoskodó
méhecskék
A szombathelyi családok, kisgyermekek
egyre népszerűbb helyszínévé válik az
AGORA – Savaria Filmszínház aulája az
utóbbi időben, hiszen kéthavonta, vasárnaponként mozis, népzenés, táncos játszóház várja őket.
A mozis játszóház az idei évben utoljára
2013. december 1-jén, vasárnap délelőtt
10.00 órakor nyitja ki kapuit, és ismét
közös játékra, szórakozásra csábítja a látogatókat. A hideg téli napokat feledtetve,
az adventi időszak kezdetén a játszóház
„kéz- és szívmelengető” témája a méz és a
szorgoskodó méhecskék hada.
A nagyobbacskáknak a Mézengúz című
amerikai animációs filmet, az apró korosztálynak a közkedvelt Bogyó és Babóca
című filmeket vetítjük. A Boglya zenekar
zenéjére a táncos programokon mindenki átmelegítheti fázós tagjait, kedvére
ugrándozhat, táncolhat. A kézműves kínálatunkban ez alkalommal papírvirág,
méhecske és méhviasz gyertya készítése
szerepel. A Bóbita Játszóház játszószőnyege és logikai foglalkoztató asztalai pedig
készségfejlesztő, ügyeskedő foglalkoztatóval várnak mindenkit.
Az idei év végéig az ünnepi készülődésre
és ráhangolódásra még több lehetőséget
a Karácsonyi kézműves játszóház kínál,
amelyet 2013. december 21-én az AGORA
– Gyermekek Házában rendezünk.
» Kiss Andrea

szakági vezető, AGORA- Gyermekek Háza
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Tisztelik a
hagyományokat

Köszönet az együttműködésért
Évértékelő partnertalálkozót tartott a Szombathelyi Médiaközpont.
Az eseményen elhangzott: a televízió, a városi hetilap és a hírportál
a jövőben is hatékony tájékoztatással segíti a megyeszékhelyen
és azon kívül is a gazdasági szereplők munkájának népszerűsítését.

Disznóölésre invitálta a Reguly, a Váci és
a Reményik iskola tanulóit, vezetőit, tanárait a szombathelyi horvát és német nemzetiségi önkormányzat. Immár negyedik
alkalommal szerveztek hagyományos disznóölést a Vasi Skanzenben. A diákok nagy
érdeklődéssel állták körül a sertést. A gyerekek végigkövethették az állat levágásától
a feldolgozásáig tartó folyamatot. Megnézhették, hogyan darabolják fel a húst, és sok
más mellett hogyan készül a véreshurka.
Megtudhatták azt is, hogy egyes nemzetiségeknél milyen eltérő szokások vannak disznóöléskor. Jurasits Ferenc, a Szombathelyi
Horvátok Egyesületének elnöke elmondta,
például nem mindenhol a pörzsöléssel
kezdődik a munka, a horvátok forró vizet
és gyantát használnak először.

FOTÓ: Cseh Gábor
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Műsoros esten látta vendégül parnereit a Szombathelyi médiaközpont

Sok gyerek csak otthon vagy az iskolai
menzán találkozik disznóhússal. A szervezők fontosnak tartják, hogy az iskolások
tisztában legyenek azzal, hogyan kerül az
étel az asztalra.
A néphagyomány és a biológia óra miatt is
jó, hogy ilyen tapasztalatokat szerezhettek
a diákok - hangsúlyozta Sátory Károly, a
Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola igazgatója.
Képgaléria:

Meglepetés produkció a belvárosi étterem
el az anyagok, hanem az újságba is megírják,
előtt, és szórakoztató programok a nagyés a hírportálra is fel tudják tölteni a legfontoteremben. A Be-Jó Táncegyüttes, a Lorisabb információkat. Ez egyrészt hatékonyság
go Táncsport Egyesület, valamint Nagy
a kommunikációban, másrészt pedig takaJonathán bűvész műsorával mondott körékoskodás a pénzügyi forrásokkal. Koczka
szönetet a Szombathelyi Médiaközpont
Tibor hangsúlyozta, a fejlődés sok-sok munka
partnereinek az éves együttműködésért.
eredménye, de mindenekelőtt köszönet jár a
A város közgyűlése január végén döntött
partnerek bizalmáért és az együttműködésért.
arról, hogy a Szombathelyi Televízió méSzakmailag és gazdaságilag is jó évet zárt a
diaközponttá alakuljon. Így a feladatok és
Szombathelyi Médiaközpont – mondta el az
a tájékoztatási felületek is bővültek Szomügyvezető, és reményét fejezte ki, hogy a tebathelyi 7 városi hetilappal, majd a Szomlevízió, a városi hetilap és a hírportál legalább
bathelyi 7 hírportállal.
ennyire tudta segíteni a partnerek munkáját.
A Szombathelyi Médiaközpont ügyvezetője, Hozzátette, a Szombathelyi 7 hírportál, a 34
Koczka Tibor pohárköszöntőjében elmond- ezer példányban megjelenő hetilap és a digita, a Médiaközpont legfőbb célja a hatékony tális átállás után még nagyobb körben fogható
tájékoztatás. Az SZTV stábjai naponta 8-10 televízió széles körben tájékoztatja a lakossá» np
eseményről, témáról tudósítanak, a szerkesz- got Szombathelyen és a megyében.
Képgaléria:
tő-riporterek nemcsak a televíziónak készítik

jótékonykodni mindig jó
Huzamos kórházi kezelésre szoruló súlyos
beteg gyermekek szüleikkel ingyenesen tartózkodhatnak a Ronald McDonald-apartmanházakban. Az ezeket működtető Gyermeksegély Alapítvány javára gyűjtöttek
adományt a szombathelyi gyorsétteremben
is. Színészek, sportolók mellett a Szombathelyi Médiaközpont munkatársai is segítették az akciót. 675 mobiltörlőt értékesítettek
a nap során, ennek bevételét is a jótékony
célra fordítják.
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A COLONART KFT
KFT. ÉS A SZIGETSZENTMIKLÓSI SZIGET SZÍNHÁZ KÖZÖS PRODUKCIÓ
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gömöry zsolt – pataky atti la
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m Pintér Tibor
foÝszereplésével

FOTÓ: FORGÓ BÉLA
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26 Edda slágerrel

Levendula

Fényt a hangulathoz...
AJÁNDÉK- ÉS VIRÁGBOLT

Szombathely,
Arena Savaria
Sportcsarnok

2013.
20
013 december 77. 19 óraa
Jegyek kaphatók:
IBUSZ, Líra Könyváruház
www.jegy.hu
www.edda-musical.hu

E DDA MUSICAL
LOV

E

Szövegkönyv: Oravecz János RendezoÝ : Pintér Tibor

» Egyedi dísztárgyak
» Különleges gyertyák
» Édesség
» Levendulás ajándéktárgyak
» Igény esetén díszcsomagolás
Szombathely, Külsikátor 1. • Tel.: 30/540-9429
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Az év partija
(1) Rapport,R (2676) – Bruzon Batista, L
(2685) [C53]
Entrefaros GM 2013 Camarinas ESP (4.2),
08.10.2013
Az ellenfél az egyik legerősebb kubai sakkozó. A verseny sajnos nem indult jól Ricsi
számára, ezért ebben a partiban mindenképpen nyerni szeretett volna. 1.e4 e5 2.Hf3
Hc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Kisebb meglepetésként
érhette a megnyitásválasztás az ellenfelet, mivel Ricsi repertoárjában eddig nem
szerepelt az olasz megnyitás. 4...Hf6 5.d3
a6 6.h3 d6 7.Fb3 h6 8.Hbd2 Fe6 9.Fc2 Fa7
10.Hf1 A nyitás lényege, hogy világos késlelteti a sáncolást, ameddig csak lehetséges.
Amennyiben sötét most rövidre sáncolna,
azonnal indulhatna a királyszárnyi támadás g4-el. 10...d5 11.Ve2 d4 12.Hg3 Vd6
13.Fd2 0–0–0

Új ötlet. Látszólag sötétnek semmi gondja,
de néhány erőteljes lépés után kártyavárként
omlik össze sötét királyállása.14.c4 g5 15.Fa4
He7 Fenyegetett Fxc6 16.b4 c5 17.Bb1

Világos támadása nagyon gyorsan bontakozik ki a b-vonalon.17...Kb8 18.b5 Ka8
19.bxa6 bxa6 A b-vonal kinyitása óriási
hiba. Ricsi, ahogy kell, azonnal meg is bünteti az ellenfelet. 20.Hf5 Hxf5 21.exf5 Fd7
22.Fxd7 Bxd7 23.Hxe5 Be8 24.f4 Már nincs
mentség. A nagy átlón előbb-utóbb megjelenik a vezér és a legrosszabb esetben is lenyer egy tisztet. 24...gxf4 25.Fxf4 Hd5

26.0–0! Higgadt, csendes lépés. A huszárt
vagy az egyik bástyát mindenképpen be kell
áldoznia sötétnek, hogy elkerülje a mattot,
ezért inkább feladta 1–0.

Már majdnem világsztár
Rapport Richárd a legszűkebb elit kapuján kopogtat

Minden kétséget kizáróan generációváltás zajlik a sakkozóknál.
A sportág új világbajnoka, a norvég Magnus Carlsen csupán
23 esztendős. Az új elit egyik meghatározó tagja lehet
a Haladás VSE 17 esztendős kitűnősége, Rapport Richárd is.
FOTÓ: Cseh Gábor
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– Szerintem egyértelműen pozitív az egész
sportág számára, hogy a világbajnoki döntőben Carlsen legyőzte az indiai Anandotkezdte a legfrissebb hír értékelésével Rapport Richárd. – Az tényleg nagy szenzáció,
hogy ilyen fiatalon felért a csúcsra. Nekem is
jóval nagyobb motivációt jelent ez, mintha
mondjuk Anand maradt volna az első számú játékos. Carlsen minden kétséget kizáróan a valaha élt egyik legjobb sakkozó. Nagy
dolog lenne őt legyőzni. A játéka egyébként
nem olyan lenyűgöző számomra, mert az ő
stílusa nem látványos. Mindig győzelemre
játszik, de erőlteti a száraz pozíciós játékot.

tot nyertem januártól idáig. Óriási sikerként élem meg azt, hogy az idei teljesítményem alapján ismét meghívtak Wijk aan
Zee-be, ahol majd az A-csoportban, azaz
tényleg a legjobbak ellen játszhatok. De én
olyan vagyok, hogy mindig a közeli múlt
eseményeivel foglalkozok. Most például a
legutóbbi Bundesliga-forduló él elevenen
bennem.

– Mi volt ennek a fordulónak a különlegessége?

– Legfőképpen az, hogy csapatot váltottam.
A Werder Bremen együtteséből átigazoltam
a Hockenheim gárdájába. Ez egy fiatalos
– Ezzel szemben Rapport Richárd milyen já- feltörekvő klub. Szerencsére jól sikerült a
tékot játszik?
bemutatkozásom, ugyanis kettőből kettőt
– Én sokkal támadóbb szellemben sakko- nyertem.
zok. Konkrétabban lépek fel általában. A – A német bajnokság tényleg nem gyenge, de
végső konklúzió azonban az, hogy tényleg mondjuk a magyar férfi válogatott sem. Mimindketten győzelemre törünk.
kor kerül be a nemzeti csapatba?
– Ha minden igaz, akkor szinte baráti vi- – Ezt nem az én feladatom eldönteni. Jelenleg a magyar ranglistán a negyedik helyen
szonyban van a sportág új uralkodójával.
– Na azért ezt én nem nevezném barátság- állok, ebből akár következtetéseket is le
nak. Tényleg előfordult már, hogy odajött lehetne vonni. De a lényeg az, hogy a jáhozzám és érdeklődött a dolgaim iránt. Na- tékommal szeretném elérni azt, hogy egy
gyon jól esett ez a gesztusa. Remélem, hogy idő után a válogatottból is kihagyhatatlan
hamarosan az asztal másik oldalán talál- legyek. Családommal és a menedzsmenkozhatok majd vele.
temmel közösen azt a célt fogalmaztuk
– Ahhoz, hogy rendszeresen összemérhesse
meg, hogy jó lenne nagyon rövid időn
a tudását a norvég klasszissal, be kellene
belül bekerülni a világranglistán az első
kerülnie a legszűkebb elitbe. Hogyan halad
húsz játékos közé. Én mindent ennek, azaz
a cél felé? Milyen volt az idei éve?
pontosabban a sakkozásnak rendelek alá.
– Mindenképpen pozitívan értékelem a Bízom benne, hogy sikerül a terveinket va» Horváth Zoltán
2013-as esztendőt. Körülbelül 80 élőpon- lóra váltani.
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Egy élet a sport szolgálatában

Gerencsér Tibor

Gerencsér Tibornak a Szilveszter Kupa a legkedvesebb „gyermeke”

FOTÓ: Cseh Gábor

Idén Gerencsér Tibor vehette át a Szent Márton-napi gála keretében
a Szombathely Sportjáért – Életműdíjat. A sportvezető több mint
négy évtizedes áldozatos munkája elismeréseként részesült a jeles
elismerésben.

1947. december 6-án született Vépen. Huszonöt éves korában, 1972-ben kapcsolódott be a vasi megyeszékhely sportéletébe.
A Városi Labdarúgó Szövetségben előbb elnökségi tag, majd főtitkár, végül pedig 1988ban elnök lett. Alapító tagja a 10 sportágat
összefogó Szombathelyi Szabadidősport
Szövetségnek, amelyben immár tíz éve az
elnöki posztot is betölti. Nevéhez fűződik
a „Szilveszter Kupa Labdarúgó Torna” elindítása, de méltán lehet büszke a mintegy 80
csapatos városi kispályás labdarúgó bajnokság évenkénti megszervezésére, lebonyolítására is. Munkája elismeréséül 2003-ban
megkapta a Gyermek – Ifjúsági és Sportminisztérium Dicsérő Oklevelét, 2006-ban
pedig Szombathely Önkormányzata a „Püskösthy Csaba-díjjal” tüntette ki.

Claudius Kupa
sztárvendéggel
– Óriási öröm számomra, hogy Szombathely idejére szervezni kellene egy olyan sportesevárosa ily módon ismerte el azt a több mint 40 ményt, amely a játékosok és a közönség száesztendős munkát, amit a sportban végeztem mára is vonzó lehet. Idén már huszonnyolca– kezdte kissé meghatottan Gerencsér Tibor. dik alkalommal rendezzük meg. Igaz, hogy az
– Ugyanakkor sajnálom azt, hogy bizony elre- évek folyamán sokat változott a rendezvény,
pültek az évek. Jó lenne az időben visszamen- de még ma is igen népszerű.
ni és mindent újrakezdeni, de sajnos ez nem – A Szilveszter Kupa mellett a városi kispályás
lehetséges. Így viszont jó visszaemlékezni arra, labdarúgó-bajnokság is óriási népszerűségamit eddig különböző pozíciókban tenni tud- nek örvend.
– Ez a bajnokság már működött, amikor én
tam a vasi megyeszékhely sportjáért.
– Azt mondják, hogy a sport az örök fiatalság
elkezdtem a sporttal foglalkozni. Ennek elsősorban a továbbfejlesztését tartottuk lényezáloga. Ez igaz az ön esetében?
– Jó lenne, ha igaz lenne. Ha jobban belegon- gesnek. Eljutottunk oda, hogy most már egy
dolok, akkor egy súlyos betegségtől eltekintve jó ideje rendszeresen 70-80 együttes indul
a sportnak köszönhetően mindig fiatalnak ebben a versengésben. Többségük minden
érezhettem magam. Ehhez azonban az is hoz- kiírásban pályára lép. Fontosnak tartom, hogy
zátartozik, hogy én nemcsak sportvezetőként itt a csapatok díjazás formájában több mint
dolgoztam, hanem 25 éven át játékvezetőként egymillió forintot kapnak vissza. Természeis tevékenykedtem. Utóbbi fizikálisan is ke- tesen ebben labdák, sporteszközök is vannak.
– Úgy tűnik, hogy Szombathelyen remekül műmény feladat volt.
– Az a negyven esztendő, amit Szombathely sport- ködik a szabadidős sport.
jában eltöltött, igen-igen hosszú idő. Mi az, ami- – Ez nemcsak úgy tűnik, hanem úgy is van.
A szombathelyiek szeretnek sportolni a szare a legbüszkébb ebből a négy évtizedből?

– Szerencsére sok olyan dolog van, amire
büszke lehetek, amire szívesen emlékezhetek.
Széles a paletta, sok mindennel foglalkoztam.
A labdarúgással kezdtem, de a későbbiekben
a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség
vezetőjeként további tíz sportággal is foglalkoztam. De ha egyet kellene kiválasztanom,
akkor az a Szilveszter Kupa lenne. Ennek a
teremfoci-tornának az elindítása hozzám köthető. Annak idején volt egy kollégám, akivel
elgondolkodtunk azon, hogy a téli ünnepek

badidejükben. Hogy erre csak egy friss példával
szolgáljak: rendezni akartunk egy téli labdarúgó teremtornát, de a vasi megyeszékhelyen nem
találtunk kiadó termet, mert mindegyik szinte
maximális kihasználtságon működik. Kénytelenek leszünk Vépen megtartani ezt az eseményt, de ez nem baj, mert ebből is látszik, hogy
Szombathelyen él és virul a sport. Abban bízom,
hogy a munkatársaimmal együtt még sokáig
tudunk dolgozni Szombathely sportjáért.  » hz
Képgaléria:

Idén tizenegyedik alkalommal rendezi meg
a Szombathelyi VÍZMŰ SC az úszók nemzetközi Claudius Kupáját. Minden eddiginél nagyobb mezőny vág neki a versenynek,
több száz gyermek száll medencébe. A legnagyobb létszámban a hazai VÍZMŰ SC
képviselteti magát a Claudius Kupán, ahová
az ország egész területéről várnak sportolókat. A szervezők a legmodernebb időmérő
berendezéseket alkalmazzák, az eredményeket az interneten is nyomon lehet követni.
Tavaly Darnyi Tamás volt a viadal sztárvendége, idén Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok érkezik a fedett uszodába. Ráadásul a
világ legszebb úszónőjének tartott magyar
sportolónő maradandó emlékeket is őriz a
vasi sportlétesítményről.
„Életem első 50 méteres versenye jó 10-15
esztendeje itt volt Szombathelyen. Én addig
Pécsett csak 25 méteres medencében tudtam készülni. Így aztán édesapám aggódott
is amiatt, hogy végig tudom-e úszni ez a távot. Szerencsére sikerült, bár arra nem igen
emlékszem, hogy hányadik is lettem. De ha
nagyon rossz lettem volna, akkor ma bizonyára már nem ezt a sportágat űzném. Amúgy régebben Maxim Dóra személyében
egy nagyon komoly szombathelyi ellenfelem is volt. Vele nagy-nagy csatákat vívtunk,
és az edzőtáborokban is egy szobában laktunk. Remélem, hogy decemberben, ezen
a számomra igen kedves helyszínen, sokan
látogatnak majd ki a XI. Claudius Kupára.”–
vezette fel a versenyt a Jakabos Zsuzsanna.
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Nagy karácsonyi nyereményjáték!
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Kedves Olvasóink,
K
a Szombathelyi7 városi hetilap 3 fordulós nyerem
ményjátékot indít útjára advent első hétvégéjén. A
kö
következő
hetekben minden alkalommal 5 kérdést
tes
ess
teszünk
fel Önöknek, amelyre a megadott válaszok
közül kell kiválasztani a helyes megfejtést. Azon olvasóink között, akik mindhárom fordulóban helyesen válaszoltak, értékes
nyereményeket sorsolunk ki.
A három forduló megfejtését együtt 2013. december 16-ig kell beküldeni: elektronikus úton a hirdetes@sztv.hu, vagy levélben a Szombathelyi Médiaközpont címére (9700 Szombathely, Gén Gyula u. 22.).
Kellemes időtöltést, sok szerencsét kívánunk!
NYEREMÉNYEK:
• Neckermann Utazási Iroda: 1 éjszaka 2 főre félpanziós ellátással a
nyertes által választott bármely magyarországi Danubius szállodában.
• Body Solution Studió – LPG: 10.000 Ft értékű LPG vákuumos
nyirokmasszázs, testkezelés
• Omlett Étterem: 10.000 Ft értékű vacsorautalvány
• Tolnay Vendéglő-Pizzéria: 10.000 Ft értékű vacsorautalvány
• Írókéz szaküzlet: 10.000 Ft-os vásárlási utalvány
• Sárga Zebra Optika Kft.: 10.000 Ft-os vásárlási utalvány
• INTERSPORT: 1 db NIKE futball labda
... és még sok egyéb tárgynyeremény!

G Y Ó G Y S Z E R T Á R I

Ü G Y E L E T

• 2013. november 29. (péntek) 20.00–08.00
CALENDULA GYÓGYSZERTÁR

1. Mikor jelent meg a Szombathelyi7 városi hetilap első száma?
1 2012. április 12-én

2 2013. április 12-én

x 2013. április 1-jén

2. Hogy hívják a Madagaszkár című lmben a zebrát?
1 Alex

2 Mason

x Marty

3. Milyen gura van az Írókéz szaküzlet logójában?
1 indián

2 cowboy

x macska

4. Hol van a Neckermann szombathelyi utazási irodája?
1 Király u. 1/a, a sétálóutca elején
2 Savaria Plazaban
x Tesco hiperkmarketben
5. Hány példányban jelenik meg a Szombathelyi7 városi hetilap?
1 34.000 példány

2 30.000 példány

x 33.000 példány

MÉZESKALÁCS TORTA
A Kerekes Cukrászda receptje

Szombathely, Szelestey L. u. 4–6. Tel.: +36 (94) 509-405

Rákóczi u. 51.
Tel.: 94/ 363-350

• 2013. november 30. (szombat) 20.00–08.00
ELEFÁNT GYÓGYSZERTÁR
Szombathely, Zanati út 20. Tel.: +36 (94) 508-552

• 2013. december 1. (vasárnap) 19.00–08.00
SZENT RITA GYÓGYSZERTÁR
Szombathely, Vasút u. 3. Tel.: +36 (94) 318-078

• 2013. december 2. (hétfő) 20.00–08.00
LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR

Szombathely, Zanati út 70. (Tesco) Tel.: +36 (94) 501-607

• 2013. december 3. (kedd) 20.00–08.00
ISIS GYÓGYSZERTÁR

Szombathely, II. Rákóczi F. u. 1. Tel.: +36 (94) 322-123

• 2013. december 4. (szerda) 20.00–08.00
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Szombathely, Fő tér 31. Tel.: +36 (94) 312-583

• 2013. december 5. (csütörtök) 20.00–08.00
STROMFELD GYÓGYSZERTÁR

Szombathely, Stromfeld A. u. 15/A. Tel.: +36 (94) 801-230

Tészta: 5 evőkanál méz, 10 dkg
vaj, 12,5 dkg barnacukor, 2 egész
tojás, 25 dkg liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna, fahéj, mézes fűszerkeverék, citromhéj, narancshéj
ízlés szerint, 2 dl tej.
Almatöltelék: 3 evőkanál kristálycukor, 5 db alma kockára vágva, fahéj, fél citrom leve, citromhéj, 4 dkg puding, 1 dl víz.
Vaníliakrém: 6 dl tej, 4 evőkanál
cukor, 1 vaníliarúd, 2 tasak puding, 30 dkg felvert tejszín.
Elkészítése: A mézet és a vajat sziruppá főzzük, kihűtjük. Hozzáadjuk a tojással felvert barnacukrot,

majd a száraz anyagokat, a végén
pedig a 2 dl tejet. 40 percig 165
fokos sütőben sütjük. Almatöltelékhez az almát megpucoljuk, kockára vágjuk, cukorral, fahéjjal, citromlével, citromhéjjal felfőzzük,
majd a pudingporral és a vízzel
besűrítjük. Vaníliakrémhez a tejet
a cukorral és a pudingporral felfőzzük, hűtjük, és a tejszínhabbal
lazítjuk.
Összeállítás: a tésztát három részre vágjuk, először az almatölteléket, majd a vaníliatölteléket töltjük
be. A vaníliatöltelékkel kívülről is
megkenjük, ezzel díszítjük.
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P Egy igazi háziasszony életének egy jelentős részét a konyhájában tölti el. A konyha, mint az étkezések fő helyszíne, a családi
élet egyik központi helyisége is egyben. Ezért is nagyon fontos,
hogy a saját konyhánk olyan legyen, amely teljes mértékben alkalmazkodik elképzeléseinkhez, egyedi igényeinkhez.
P Az Önök döntését az egyedi igények figyelembe vételével,
szaktudásunkkal, ötleteinkkel, ingyenes 3D-s látványtervekkel
segítjük, hogy konyhája, gardróbja és fürdőszobája stílusos és harmonikus legyen.
P A Nívó Konyhastúdió egyedi méretű, MINŐSÉGI konyhabútorok, komplett lakberendezési munkák tervezésével,
igényes kivitelezésével foglalkozik; immáron 1995-óta élvezi az
Önök megtisztelő bizalmát!
P Üzletünkben rendkívül széles anyag- és formaválasztékból
tudják vásárlóink kiválasztani a nekik tetsző konyhabútort, a bútorok frontjai többféle anyagból készülnek, laminált, fóliás MDF,
több mint 3000-féle festett, furnéros vagy akár valódi fa frontos
modellek egyaránt megtalálhatóak kínálatunkban és a legújabb
technológiákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A bútoron
kívül a konyhai gépek széles választékát is megtalálhatják vásárlóink. A kiegészítő termékek kínálatánál is a megbízhatóság, a jó
minőség az elsődleges szempont.
P Kérjük, látogasson el hozzánk, legyen Ön a következő elégedett Ügyfelünk. Kellemes környezetben, udvarias kiszolgálással
várunk minden Kedves Érdeklődőt Szombathelyen, a Zrínyi u. 1.
szám alatt!

www.jankovicsbutorhaz.hu
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vasi körtekrémmel töltött
Réteskosárka karamellizált
gesztenyével
A Pannónia Étterem receptje
Hozzávalók (4 főre): 1 csomag réteslap, 4 db körte, 1
dl tejszín, 3 ek akácméz, 1 dl étolaj, 8 dkg vaj, 15 dkg
gesztenye, 5 dkg kristálycukor, 1 dl édes fehérbor.
Elkészítés: A körtéket megtisztítjuk, magházukat
eltávolítjuk és leszereljük. A lereszelt körtéket vajon megpároljuk a 3 evőkanál mézzel és a fehérborral, hozzáadjuk az 1 dl tejszínt. Ha elkészült
turmixoljuk. A rétes kosárhoz a lapokat 15x15 cmes lapokra vágjuk amiket étolajjal vékonyan megkenünk, majd kibéleljük velük a sziliokonformákat.
200 fokos sütőben 7–8 perc alatt aranybarnára
sütjük. A karamellizált gesztenyéhez a gesztenye
héját eltávolítjuk és tejben puhára főzzük ha ez kész
vajból és cukorból karamellt készítünk amiben a
gesztenyéket megforgatjuk és hagyjuk kihűlni. Ha a
réteskosár megsült, belekanalazzuk a körtekrémet
és a tetejére helyezzük a gesztenyét.

