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FOGADÓÓRA

» » HENDE CSABA országgyűlési
képviselő 2015. január 24-én,
szombaton fogadóórát tart 9.30–
12.00 óra között Szombathelyen,
a volt Huszárlaktanya parancsnoki épületének földszintjén az
országgyűlési képviselői irodában (11-es Huszár út 40.). Január
23-án, pénteken 8–14 óra között
sorszám kérhető a helyszínen.
» » KOPCSÁNDI JÓZSEF, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselője 2015. január 26-án
(hétfőn) 17–18 óráig a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u.
77.) fogadóórát tart.
» » DR. IPKOVICH GYÖRGY, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője 2015. január 28-án (szerdán) 16–18 óráig a
Városháza földszinti tanácskozó
termében (Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3.) fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra napján 13 órától az Ügyfélszolgálattól kérhető.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
KÖZLEMÉNYE
Az idei tél eddig enyhe oldalát mutatta. Az
ilyenkor megszokott hóesés ugyan elmaradt,
azonban csapadékból az elmúlt hónapokban
sem volt hiány. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízkárok megelőzésére
hívja fel a figyelmet. Az elmúlt pár hónapban
lehullott csapadék miatt a talaj befogadóképessége csökkent, így a vízelvezető árokrendszerek
hamarabb telítődhetnek.
A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további csapadék várható, éppen ezért fontos még idejében végrehajtani a
szükséges karbantartási munkálatokat!

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Magony Bertalan és Őri Andrea fia: Olivér,
Lipi Tamás és Pálkövi Ágnes Cecília leánya: Liza Júlia,
Varga László és Várallai Petra fia: Milán, Kiss Zsolt és
Kiss Berta fia: Gergő, Bagi Imre és Tóth Szabina fia:
Levente, Bánfi László Róbert és Németh Krisztina
Orsolya leánya: Lili, Németh Albin és Bogdán Beáta leánya: Réka, Kóbor András és dr. Herczeg Réka
leánya: Júlia Ilona, Németh Tibor és Gál Veronika
leánya: Emma, Sőre Zsolt és Gőzsy Klára Jutta fia:
Ádám Barnabás, Bakucz István és Lőrincz Lilla fia:
Benedek, Szücs Péter és Imre Andrea Erzsébet leánya: Veronika, Radakovics Zsolt és Tóth Krisztina leánya: Petra, Barcsa Krisztián és Giczi Edina fia: Patrik,
Koroknai Balázs és Hermann Andrea leánya: Szofi
Zizi és fia: Balázs Benjámin (ikrek), Koncz György és
Németh Andrea fia: Dominik, Szajkó Gábor és Horváth Georgina leánya: Natasa, Hauer Péter és Erős
Zsuzsanna fia: Ádám, Virágh Krisztián József és Őri
Annamária fia: Zétény, Kocsis István és Vargyai Lívia
leánya: Boglárka, Sütő Imre és Kovács Eszter éeánya:
Boglárka, Dr. Bariska István és Horváth Kinga Krisz-

tina leánya: Lilla, Horváth Gergely és Babos Anikó
leánya: Júlia, Zsoldos Zoltán és Böröcz Anita fia:
Levente, Németh Krisztián és Baán Ildikó fia: Bence
István, Szanyi Gábor és Rózsa Györgyi leánya: Sára,
Hankovszky- Varga Csaba és Kővári Katalin leánya:
Blanka, Nacsa Zoltán és Németh Szilvia fia: Barnabás,
Jánosi Csaba és Pásti Rita fia: Gergely, Übelher Iván és
Lujf Henriett fia: Ábel, Linn Gábor és Varga Veronika
leánya: Regina, Závár Jácint és Lóránth Anikó fia: Zalán, Németh József és Treplán Tímea fia: Dániel
HALÁLESET: Bognár Jenő Ferencné Puly Mária Ilona,
Neuwirth Flóriánné Darvas Piroska, Horváth Imréné Kányási Irén, Bukits Béláné Rozmán Mária, Varga Lászlóné Bakonyi Ilona, Sárközi Zoltánné Horváth EmmaBorsos János, Kovács Sándorné Dóka
Irén, Molnár Ferenc, Vörös Gézáné Rachmann
Margit, Németh Kálmánné Baranyai Berta, Novák
Józsefné Bárson Anna, Csuka Jenő Béla, Németh József, Kiszer István, Békefi Antal Attila, Horváth Lajos,
Németh János, Horváth Tibor, Polgár Béláné Balogh
irén Ilona, Kocsi Sándor Józsefné Csöndes Anna Katalin, Fekete Béla Gézáné Németh Mária, Szebényi
Józsefné Czibók Mária Erzsébet, Horváth Józsefné
Tóth Mária Valéria, Sömenek József, Loskay Péter
Tibor, Rózsás Györgyné Szabó Irén Aranka, Hujber
Ferenc László,Kiss József, Faludi Károlyné Batáth Lídia, Gróf Endre József, Balogh Sándor, Mika József,
Palkó Lászlóné Vörös Margit, Nagy Imre, Meggyes
A közgyűlés baloldali frakciójának vezetője az Ferencné Váradi Éva Mária, Reszneki Imréné Haalábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünk- darics Zsuzsánna, Kopácsi Lászlóné Szemes Mária
be: „2013. október 30-án tett nyilvános közlé- Magdolna, Máthé Pál, Galankó Lajosné Gregus
sem okán, „a fideszes városvezető és fideszes Anna, Rózsa Gyuláné Patkós Julianna, Tőke Károlytársai nem egyetlen alkalommal éltek droggal, a né Igyártó Ilona, Horváth László, Németh Lászlóné
drogfogyasztás életmódjuk részévé vált”, a szom- Horváth Rozlia, Csuka Istvánné Kereki Edit, Takács
bathelyi képviselő-testület több fideszes tagja Imréné Őri Elvira.
magánvádas feljelentést tett ellenem, ugyanis
álláspontjuk szerint a „szombathelyi fideszesek” fogalmába a tág értelmezése miatt ők is
beletartoznak, és a becsületüket csorbítja, hogy
úgy váltak a drog-ügy érintettjeivé, hogy ahhoz
közük nincsen. A folyamatban lévő magánvá- A közüzemi szolgáltatások leolvasása, számlázádas eljárásban a feljelentést tevők közül nyolc sa törvényi előírás. A közüzemi szolgáltatóknak
személytől bocsánatot kértem, amelyet most olyan informatikai rendszerrel kell rendelkezninyilvánosan is megteszek. Mivel az ügynek nem ük, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását
érintettje, és a becsületét nem akartam csorbí- végző rendszer zártságát, és megakadályozza
tani, ezért bocsánatot kérek Puskás Tivadartól, a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan
Takátsné Tenki Máriától, Sági Józseftől, Szakács hozzáférést. A szigorú előírásnak való megfeleDávidtól, Lendvai Ferenctől, Horváth Csabától, lés egy külön akkreditált tanúsító szervezet által
Poór Andrástól és Rettegi Attilától. A bocsánat- kiállított tanúsítvánnyal igazolható. A VASIVÍZ
kérésemet érintettek elfogadták. Ezzel a részem- ZRt. 2014. december 28-tól rendelkezik a tanúről az ügy ezen részét lezártnak tekintem.”
sítvánnyal. A tanúsítást a Hunguard Kft. végezte.
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NEM KELL FIZETNI AZ M86-ON

Fűzfa Balázs

A KULTÚRA
NAPJÁN
FOTÓ: CSEH GÁBOR

A kormány január 21-i ülésén úgy döntött, hogy az M86-os Szombathely-Szeleste
közötti útszakasza nem lesz díjköteles. Azok, akik megvásárolták már
a megyematricát, pénzüket visszakapják, ugyanis Vasban nincs más fizetős autóút.

CSAK AKKOR LESZ FIZETŐS, HA MÁR GYŐRIG AUTÓZHATUNK RAJTA

FOTÓ: ARCHÍVUM

2015. január elsején lépett hatályba a Magyar- autópályába. Ez a tervek szerint 2016 őszén vaország autóút hálózatára érvényes új díjfizetési lósul meg” – fogalmazott Hende Csaba.
rendszer. Eszerint Vas megyében az M86-os Azokat sem érheti kár, akik már megvásárolták
Szombathely-Szeleste közötti útszakaszának az útszakaszra érvényes e-matricát. Számukra
használatáért kellett fizetniük az autósoknak többféle lehetőség is kínálkozik pénzük visszaévente ötezer forintot. Ezen döntés ellen több igénylésére. „Az egyik variáció az, hogy a vásárpolitikus, köztük Hende Csaba honvédelmi lás helyén kapják vissza a pénzüket, természeteminiszter, országgyűlési képviselő és Puskás Ti- sen a megfelelő igazolás ellenében. Ezen kívül
vadar, Szombathely polgármestere is felemelte arra is van lehetőség, hogy az Állami Autópálya
szavát, valamint erőteljes civil tiltakozás is ki- Kezelő Zrt. irodájában kérjék vissza a befizetett
bontakozott. A kormány január 21-i ülésén fog- összeget. Postai úton is intézhető a visszaigénylalkozott a díjköteles utak ügyével, és a térségben lés, persze az igazoló bilétákra így is szükség van”
élők számára pozitív határozatot hozott.
– vázolta a lehetőségeket Puskás Tivadar.
„Méltányos és igazságos döntést hozott Orbán A Vas megyeiek számára további jó hír, hogy az
Viktor miniszterelnök. Mindez azt jelenti, hogy új rendszerben három ötezer forintos megyea Vas megyeieknek és a szombathelyieknek matrica megvásárlásával juthatnak el Budapestmindaddig nem kell útdíjat fizetniük az M86-os re. Azaz nem kell sem az M1-esre, sem pedig az
használatáért, amíg az teljes egészében el nem M7-esre érvényes éves matricát venniük 42 ezer
» hz
készül, és Győrnél be nem csatlakozik az M1-es forintért. 

Vajon igazából ki a kulturált és ki a barbár? – teszi
föl a kérdést Péterfy Gergely új könyvében, a Kitömött barbárban.
A regény Kazinczy Ferenc emlékét, személyiségét
idézi meg felesége, Török Sophie szavai segítségével. Ám a főszereplő mégsem a nagy nyelvújító és
irodalmár, hanem az ő barátja, Bécsben szabadkőműves társa, Angelo Soliman, egy Afrikából
gyerekkorában Európába átkerült, rendkívül kulturált és művelt, Kazinczynál néhány évtizeddel
idősebb főúri nevelő. A fekete bőrszín látványa
igencsak ritka akkor még Európában. Angelo Solimant úton-útfélen megalázzák, kinevetik, kicsúfolják – gyerekek és felnőttek egyaránt. És a nők is
csak mint titkos vágyaik beteljesítőjére gondolnak
rá. Az eszére, mérhetetlen okosságára és kulturáltságára senkinek nincsen szüksége. A fekete
bőr azonban mindenkit mérhetetlen izgalommal
tölt el. Olyannyira, hogy egyszer csavargók a nyílt
utcán leteperik Solimant, és erőszakkal „megmosdatják”, le akarják dörzsölni róla a „festék”-et…
Kazinczy Ferenc és felesége a kultúra olyan szigetét építette ki Széphalmon – egy kőhajításnyira
attól a helytől, ahol 1823. január 22-én Kölcsey
Ferenc befejezte a Himnuszt –, amely ma is példa értékű számunkra. Félbolondként tekintettek
itthon arra az emberre, aki éhezett, ám utolsó
fillérjeit élelem helyett tintára és papírra költötte. A kolerajárványt megállítani nem tudta, de a
nemzeti felemelkedést elindítani igen.
Angelo Soliman Kazinczy Ferencre hagyta a bőrét. Mert bizonyos volt benne, hogy Kazinczy a
kultúra legnagyobb alkotása, az emberi nyelv segítségével el fogja mondani országnak és világnak
azt a szörnyűséget, amely vele történt… halála
után ugyanis megnyúzták és kitömték, majd kiállították a testét mint látványosságot a bécsi Természettudományi Múzeumban…
Évtizeddel később a császárvárosiak is rájöttek
otromba embertelenségükre, és a „szobrot” a
raktárba süllyesztették (több más kitömött afrikai
emberrel és állattal egyetemben). Még néhány
évtized után Török Sophie eme „szobor” előtt tűnődve meséli el az ő „barbár” életük történetét, s
teszi föl kimondatlanul a kérdést: vajon kulturáltság és butaság labirintusaiban bolyongva lesz-e
annyi ereje a jövőnek, hogy a Ferenc kereste-taposta úton induljon tovább? A világokat teremtő,
Barbár dalt is alkotó Weöres Sándor, városunk
szülötte ezen a napon hunyt el 1989-ben. Ő bizonyosan a Kazinczy vágyta úton járt.
(a szerző irodalomtörténész, egyetemi docens)
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ÚJ KÉRDÉSSOR
A KRESZ-VIZSGÁN
Megújította és bővítette a KRESZ vizsgakérdéseket minden járműkategóriában a Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal. Januártól a
vizsgázók már az új kérdésekkel találkozhatnak.
Kikerültek az adatbázisból az elavult kérdések,
naprakész technológiákat, mostanában jellemző közlekedési szituációkat kell ismerniük
a vizsgázóknak. Nemcsak ebben változott a
kérdéssor. Nagyobb súlyt kaptak benne a konkrét forgalmi helyzetekre vonatkozó feladatok.
A KRESZ maga tehát nem változik, a jelenlegi
szabályrendszert dolgozza fel új formában a
mostani vizsgaprogram. A külső megjelenése
jobb lesz, grafikusabbak a képek, mozgóképeket is ígérnek, tehát dinamikájában is lehet a forgalmi helyzetet megfejteni, értékelni – mondta
el Tóth Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség osztályvezetője.
A változást az indokolta, hogy a legtöbb tanuló
vezető – bár a KRESZ vizsgája megvan –, csupán elméletben ismeri, a gyakorlatban nem
tudja alkalmazni a közlekedés szabályait. Ezért
módosították húsz év után a kérdéssort. A körforgalmak, a korszerűbb forgalomszervezési,
forgalomtechnikai elrendezések megjelenése
jelenthet újdonságot a járművezetőknek, erre
kell felkészíteni őket.
A megújított vizsgarendszer nem igényel plusz
felkészülést, ezért január 12. óta már az új kérdésekkel találkozhatnak a vizsgázók. A hatóság
célja, hogy a kérdés adatbázis jelentős bővítésével a tanulók még több elméleti ismerethez
jussanak, és nagyobb biztonsággal sajátítsák el
a KRESZ szabályait. A kérdéstár ingyenesen
hozzáférhető a Nemzeti Közlekedési Hatóság
honlapján (www.nkh.gov.hu), a szervezet ezzel
» sztv
segíti a vizsgázók felkészülését.

VOLÁNBÓL KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Tavaly év végén lezárult a Volán társaságok átalakítása. Hat regionális
központ jött létre az országban, közülük az egyik szombathelyi székhellyel.
Az integrációtól gazdaságosabb működést, a versenyképesség növekedését
és a szolgáltatás színvonalának javulását várják.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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2015 MÁR A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL SZÓL

A közösségi közlekedés mindenütt a világon állami finanszírozásra szorul. Ennek oka elsősorban
az, hogy a menetdíjakat szociálpolitikai elvek
mentén állapítják meg. Magyarországon a Volán
társaságok állami veszteségfinanszírozásban részesültek, ám ez az összeg évről évre növekedett,
ami arra sarkallta a tulajdonost, hogy változtasson a rendszeren. 2012-ben megkezdődött az
országban működő 23 Volán társaság átalakítása. Hat regionális közlekedési központot alapítottak egyenként húszmillió forint alaptőkével,
három-három tagú igazgatósággal és felügyelő
bizottsággal. 2014. december 31-ével zárult le a
Volán társaságoknak a közlekedési központokba
való beolvadását eredményező folyamat.
A régiós társaságok közül – árbevételét, dolgozói
létszámát, az összevont társaságok számát és járműállományát tekintve is – a szombathelyi székhelyű Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ (ÉNYKK Zrt.) a legnagyobb, amelyben
Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala
megye menetrend szerinti autóbusz közlekedést
végző Volán társaságai (Bakony, Balaton, Kisalföld, Somló, Vasi, Zala Volán) kerültek közös
irányítás alá.

– Az elmúlt két év az integrációs folyamattal kapcsolatos teendőkről szólt – mondta Papp László
vezérigazgató a Szombathelyi Televízió közéleti
műsorában. Ám az elvégzett munka akkor ér
valamit, ha valóban tenni tudunk a szolgáltatás
minőségének javítása érdekében – tette hozzá.
A társaságok központosított beszerzésekkel, vezetői létszámcsökkentéssel, menetrendi párhuzamosságok megszüntetésével racionalizálják
működésüket. Az idei év reményeik szerint már
a minőségjavítás jegyében telik. Mindehhez európai uniós pályázatokból remélnek forrást.
– A régióban számos autóbusz állomás, intermodális közlekedési csomópont és utastájékoztató
rendszer újult meg, hasonló fejlesztéseket tervezünk a jövőben is – fogalmazott Papp László. Az
a törekvésünk, hogy az utasok is érzékeljék ennek az átalakításnak az előnyeit, és egy minőségi,
a XXI. századi igényeknek megfelelő szolgáltatást tudjunk számukra biztosítani.
A menetrend szerinti helyközi feladatok ellátása
mellett, a régió 17 településén – köztük Szombathelyen – a helyi járati közlekedést is az ÉNYKK
Zrt. végzi. A közszolgáltatási szerződések 2016
» kzs
végéig szólnak. 

ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
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KITÜNTETÉSEK A KULTÚRA ÜNNEPÉN
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként hárman vehettek át díjat
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett gálán. Átadták
a Kultúra Támogatásáért díjat is. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnusz szövegét, ez a nap 1989 óta a magyar kultúra ünnepe.

bathely egyik legnagyobb felületű feltárása a
Fő téren. A „Szombathelyi történelmi-régészeti
városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója” elnevezésű projekt előkészítése
nem jöhetett volna létre az ő szakmai munkája
nélkül. A római kor és Savaria történelme iránti
lelkesedése tette lehetővé, hogy az Iseum területén közel negyven év után elindulhassanak a régészeti kutatások. 2011-től az Iseum Savariense
Régészeti Műhely és Tárház szakmai vezetője, és
aktív irányítója jelenleg is a régészeti anyag feldolgozásának. Ma már elsősorban a római kor
vallástörténetének kutatója, a szakterület meghatározó egyénisége a magyar és a nemzetközi
tudós társadalomban.

KIEMELKEDŐ
KULTURÁLIS MUNKÁÉRT
DÍJ II. FOKOZAT
Hosszú évek óta kiemelkedő színvonalú munGyürüs Ferenc
kát végző kulturális szakembereket ismertek el a
Bartók Teremben megrendezett gálán. A kultúra Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
napja akkor válik igazi ünneppé, ha számvetést műszaki csoportvezetőjeként a város emblemakészítünk arról, felelősséggel bánunk-e a kulturá- tikus nagyrendezvényeinek – Tánc Világnapja,
lis örökségünkkel – mondta köszöntőjében Pus- Quadrille Európai Táncfesztivál, Savaria Nemkás Tivadar polgármester. A díjátadót követően zetközi Táncverseny, Szentivánéji Vigasságok,
a Savaria Szimfonikus Zenekar magyar zeneszer- Városi Szilveszter – műszaki előkészítésében és
zők műveiből adott elő válogatást.
technikai lebonyolításában végez nélkülözhetetlen, magas szintű munkát. Biztosítja az AGORA
napi
tevékenységét meghatározó műszaki hátKIEMELKEDŐ
teret,
közművelődési feladatellátó tevékenységét
KULTURÁLIS MUNKÁÉRT
aktív, kreatív formában, partnerei által is elismerDÍJ I. FOKOZAT
ten végzi. Az egyéb városi rendezvények technikai
Sosztarits Ottó
segítésében aktív szerepet vállal. Feladatkörén túl
segíti az AGORA intézményhálózatának, intézRégészként több évtizede kutatja a város római ményegységeinek technikai fejlesztéseit, jövőbeni
korát. Legendás ásatásai közé tartozik Szom- tervezését.

KIEMELKEDŐ
KULTURÁLIS MUNKÁÉRT
DÍJ II. FOKOZAT
Prikazovics Ferenc

1985 óta aktív szereplője Szombathely kulturális,
szellemi és társadalmi életének. Közel húsz éven át
tagja, rendezője volt a Ferrum Színpadnak. 1993tól meghatározó személyisége a Polgármesteri
Hivatal rendezvényeinek versmondóként, moderátorként, műsorvezetőként. Számtalan protokolláris rendezvény szervezője, szerkesztője. 1994
és 2014 között a Szombathelyi Televízió szerkesztő-műsorvezetője, meghatározó személyisége volt.
1999-2007 között a Vas Megyei TIT szervezeténél is aktívan közreműködött, mint műsorvezető,
szerkesztő. Több irodalmi est szereplője, szerkesztője. 1995 óta a Mesebolt Bábszínház munkatársa,
2002 óta szakmai igazgatóhelyettese. Munkáját
mindenkor a város közössége, a bábszínházba látogató nézők érdekében végezte, végzi.

KULTÚRA
TÁMOGATÁSÁÉRT
DÍJ
Farkas Mihály

Több mint egy évtizede aktív résztvevője a város
kulturális életének. A Szentivánéji városi tűzijátékok megálmodója és kivitelezője. A hagyományos tűzijátékok megvalósítása mellett az egyik
ötletgazdája a Savaria Történelmi Karneválok
„Tüzes játékának”. Farkas Mihály és az általa vezetett vállalkozás az egyre nehezedő gazdasági
körülmények között is tartalmas, minőségi szolgáltatást nyújt, gyakran önerőből kiegészítve a
programokra biztosított költségkeretet. 2010-ben
ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel az augusztus
20-i budapesti tűzijáték lebonyolítását, tekintettel az árvízi helyzet miatt kialakult költségvetési
nehézségekre. Szombathelyi polgárként lokálpatriotizmusa töretlen, segítségére, operatív tevékenységére valamennyi városi nagyrendezvény
» sztv
megvalósítása során számítani lehet.
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TARTALÉKOSOK BEVETÉSEN
A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere nyitott, bárki jelentkezhet, aki elkötelezett a katonai pálya iránt, képes, és kész tenni
a honvédelem ügyéért. A néhány évvel ezelőtt
létrejött Önkéntes Tartalékos Rendszer szombathelyi tagjait legutóbb decemberben hívták
be, kéthetes felkészítésen vettek részt a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen.
A Magyar Honvédség csak akkor lehet képes
alapfeladatainak maradéktalan ellátására, ha a
hivatásos és a szerződéses állomány mellett az
önkéntes tartalékosok is kiegészítik a meglévő
erőket. A Vas megyei tartalékos katonák 2013
tavaszától vesznek részt a védelmi igazgatás
munkájában. Három év alatt összesen hat hónap szolgálatot kell teljesíteniük, ezen kívül veszélyhelyzetben soron kívül is szükség lehet rájuk. Így volt ez 2013 júniusában, amikor a dunai
árvízi védekezési munkálatokba vonták be az
önkéntes tartalékosokat. Akkor Szombathelyről tizennégyen utaztak, hogy segédkezzenek
Szentendre és Dunabogdány védelmében. „Az
egyik kellemes élményünk az volt, hogy homokzsákokkal sikerült megakadályozni, hogy a
víz elárassza az egyik nagy bevásárlóközpontot.
Az ott dolgozók ezt azzal hálálták meg nekünk,
hogy két hűtőláda fagylaltot és jégkrémet toltak
ki, és megköszönték a munkánkat” – elevenítette fel Kiss Zoltán tartalékos ezredes.
A jelenlegi 5500 fős tartalékos létszám élő rendszert jelent, amely minden egyes működési
területen komoly eredményeket ér el. A volt
katonákkal nagyon elégedettek a rendszer működtetői, ám a jövő az ifjabb korosztályé. Napjainkban már 15–18 százalékra tehető azoknak
a szerződéssel rendelkező fiataloknak az aránya,
akik korábban semmiféle katonai múlttal nem
» sztv
rendelkeztek.

FOLYTATÓDIK A DIPLOMAMENTŐ PROGRAM
A kormány egy évvel meghosszabbítja a diplomamentő programot,
melynek során a sikeres pályázók államilag támogatott nyelvtanfolyamokon
szerezhetik meg a diplomájukhoz hiányzó középfokú nyelvvizsgát.
Január 12-től fogadják a jelentkezéseket a februárban induló képzésekre.

FOTÓ: CSEH GÁBOR
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NYELVVIZSGA NÉLKÜL NINCS DIPLOMA – A PROGRAM NAGY SEGÍTSÉG A PÁLYÁZÓKNAK

Az országban ötvenezerre tehető azok száma, akik
nyelvvizsga hiányában nem vehették át a diplomájukat. Nekik nyújt segítséget a diplomamentő
program. A támogatás célja, hogy a diploma megszerzését követően a hallgatók a végzettségüknek
megfelelő munkakörben helyezkedhessenek el.
Azok jelentkezhetnek, akik államvizsgájukat a hazai felsőoktatásban sikeresen teljesítették, ezt igazolni is tudják, és csak a nyelvvizsga hiányzik ahhoz, hogy átvegyék diplomájukat. További feltétel,
hogy ne álljanak hallgatói jogviszonyban, és vállalják az államilag elismert nyelvvizsga megszerzését,
valamint rendelkezzenek alapfokú nyelvismerettel.
A szombathelyi egyetemen végzett hallgatók körülbelül egyharmada nyelvvizsga hiányában nem
kapja meg a diplomáját, ez jelentős szám – mondta
el Horváthné Molnár Katalin, a Savaria Egyetemi
Központ elnök-rektorhelyettese. Ez rontja a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit, hiszen ha valaki nyelv-

vizsga hiányában nem tudja átvenni a diplomáját,
egy állásinterjú alkalmával az érettségit tudja feltüntetni legmagasabb iskolai végzettségként.
A programban angol, német, és francia kurzusok
közül lehet választani. A hallgatók általában a
240 órás tanfolyam után tesznek nyelvvizsgát, hiszen egy alapszintű nyelvtudás birtokában – ami
egy középszintű érettséginek megfelelő felkészültséget jelent – ennyi szükséges a sikeres vizsgához. Ugyanakkor felkészültségüknek megfelelően 120 vagy 180 órás képzésre is pályázhatnak
a jelentkezők.
Vas megyében több mint százharmincan vesznek részt a programban, de ez a szám a jövőben
tovább bővülhet, hiszen a diplomamentés idén
is folytatódik. A februári képzésekre január 12.
óta lehet jelentkezni. A tervek szerint márciustól magasabb óraszámú nyelvtanfolyamokat is
»bb
meghirdetnek.

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZNI SZOLGÁLAT
Sok érdeklődőt vonzott a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi
Képzési Központjában megtartott nyílt nap. Az
intézmény bemutatta képzési kínálatát. Alapképzésben ápoló és mentőtiszt, szülésznő, védőnő, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint
szociális munkás szakok indulnak nappali és
levelező tagozaton. Utóbbi kettő felsőoktatási
szakképzési formában is választható, itt két év

alatt lehet szakképesítést szerezni. Elhangzott: a
képzés a gyakorlatra épít, az itt szerzett diploma
piacképes, azzal idehaza és külföldön is el lehet
helyezkedni. Ösztöndíjrendszerrel segítik a diákokat, akik akár szociális alapon is támogatáshoz
juthatnak, továbbá szinte mindenkinek tudnak
kollégiumi elhelyezést biztosítani. A jövőben további egészség- és sporttudományi képzésekkel
bővítenék az oktatási palettát.
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FELLENDÜLŐBEN AZ INGATLANPIAC

NÉPSZERŰ A KÁRTYA

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Egyre több az érdeklődő – ingatlanszakértők szerint Vas megyében túl van
a válságon a piac. A belvárosi, felújított, két- és háromszobás lakások
a legkeresettebbek, de egyre nagyobb az igény az új, környezetbarát házakra is.
A kibővített szocpolnak köszönhetően még többen vásárolnak maguknak új otthont.

EGY FELÚJÍTOTT BELVÁROSI LAKÁS NÉHÁNY NAP ALATT GAZDÁRA TALÁLHAT MANAPSÁG

Elemzők szerint tavaly már a januári forgalom is ságok, a válások és a születések mozgatják az ingatjóval erősebb volt a korábbinál, és a növekedés lanpiacot. Akik a nehezebb körülmények miatt az
egészen év végéig kitartott. Visszatért a fogyasztók előző években kivártak, most nagy eséllyel új ottbizalma is, hatvan százalékkal több lakáshitelt vet- hont keresnek maguknak. Heckenast István úgy
tek fel a családok 2014-ben, mint az azt megelőző látja, egyre nagyobb az igény a több szobás, nagy
esztendőben. Szombathelyen is egyre többen vá- nappalis, lehetőleg felújított belvárosi lakásokra.
sárolnak ingatlant, az utóbbi időben több éve el- Többen érdeklődnek az energetikailag korszerűadó lakások, házak iránt is érdeklődés mutatkozik sített, olcsón fenntartható, környezetbarát ingatla– mondta Heckenast István, a Heckenast Ingatlan nok után is.
Kft. ügyvezetője a Szombathelyi Televízió közéleti A kedvező hiteleknek és a kibővített szocpolműsorában. Hozzátette: a megnövekedett kereslet nak köszönhetően várhatóan tovább élénkül
meglátszik az árakon. Ma már tíz, vagy akár tizen- az ingatlanpiac. Július elseje után ugyanis egy
öt százalékkal is többet kell fizetni ugyanazért az gyermek vállalása esetén és használt ingatlanra
ingatlanért, mint a válság idején. Az árak tovább is kérhető a támogatás. Heckenast István megemelkedhetnek a jövőben. Szólt arról is, hogy ma jegyezte, az albérletek után továbbra is nagy a
» eb
már nem divat a generációk együttélése. A házas- kereslet a vasi megyeszékhelyen.

A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA SZOMBATHELYEN

Már közel hetvenezren rendelkeznek Szent
Márton-kártyával, amelyet bevezetése óta
hónapról hónapra aktívabban használnak a
szombathelyiek. Folyamatosan nő az elfogadóhelyek száma is. A városkártyával számos
önkormányzati cég, illetve a kártyarendszerhez csatlakozó kis- és középvállalkozás szolgáltatásait lehet öt, tíz vagy akár húsz százalékos
kedvezménnyel igénybe venni.
Koczka Tibor alpolgármester elmondta, hogy
egy a szombathelyi kulturális intézmények vezetőivel tartott egyeztetés során szinte egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy egyre többen
használják a Szent Márton-kártyát, és ez által
az elmúlt fél évben nőtt az intézmények bevétele, látogatottsága. Az alpolgármester kitért
arra is, hogy sok pozitív visszajelzést kapott a
szombathelyiektől, és többen szorgalmazták,
hogy az önkormányzat tovább bővítse az elfogadóhelyek számát.
A kártyát bevezetése óta csaknem ötvenezer
alkalommal használták a kártyatulajdonosok,
leginkább a nyári hónapokban. A kedvezményeket legtöbbször a Tófürdőn és az uszodában vették igénybe a kártyabirtokosok, ám
decemberben - köszönhetően a Savaria Filmszínház látogatói létszám növekedésének és a
Műjégpálya megnyitásának – sem csökkent a
kártyaforgalom. Az egyik Fő téri ruházati üzlet vezetője elmondta: alighogy kitette a Szent
Márton-kártya elfogadóhely matricát, másnap
már volt olyan vásárlója, aki kihasználta az
ezzel járó kedvezményt. Kiemelte még azt is,
hogy ha napi rendszerességgel nem is, de egyre gyakrabban vásárolnak ezzel a kártyával, és
bízik benne, hogy a jövőben is forgalomnövelő
hatása lesz.
2014 decemberétől a Szent Márton-kártyához
kapcsolódó információk már elérhetőek a legnagyobb közösségi portálon, ezzel is népszerűsítve a programot és az elfogadóhelyeket.  » bb
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Segítettek a hívek

Szlovén ügyek

Keretmegállapodás

Az együttműködési megállapodás megújítása, az
iskolák kérdése, a szlovén nyelvoktatás, a határátkelőhelyek és a Muravidék úthálózatának fejlesztése is téma volt a szlovén nemzetiségi szószóló és
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke találkozóján.

A város Jóléti Alapítványa számára gyűjtötték a
perselypénzt az ökumenikus imahét keretében a
szombathelyi templomokban. A szervezet célja a
betegek, a fogyatékkal élők és a nehéz sorsú gyerekek támogatása. Az alapítvány kuratóriuma a
történelmi egyházak nagylelkű felajánlása mellett
örömmel fogadja mások támogatását is az alábbi
bankszámlaszámon: OTP 11747006-20107343

Vitéz László Budapesten

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ keretmegállapodást kötött Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megye tankerületeinek igazgatóival. A jövőben a szombathelyi intézmény biztoKissné Köles Erika és Majthényi László szót ejtett sítja a tanároknak a szakvizsga letételéhez szükséges
a szlovén Rába-vidék gazdasági és turisztikai fej- feltételeket. Horváthné Molnár Katalin elnök-reklődésének szükségességéről is. A szószólók a nem- torhelyettes kiemelte: a pedagógus-életpályamodell
zetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pontok- sikerét döntően befolyásolja a szakmai minősítés.
ban véleményalkotási és javaslattételi jogkörrel
rendelkeznek az országgyűlés plenáris ülésén.

Együtt szavalt a nemzet

A szép beszéd versenye

A világ magyar nyelven tanuló iskolásai egyszerre, egy időben mondták a Himnuszt és a
Szózatot. A Magyar Kultúra Napja alkalmából
a magyarság egységének erősítését szolgálta a
hagyományteremtő verselés, amelyet Jordán Tamás vezényelt Orosházáról.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten
vendégszerepelt a Mesebolt Bábszínház. A Vigadó Nyitott ház elnevezésű programjában a Vitéz Idén is megrendezték a Kazinczyról elnevezett
László – Az elásott kincs című darabot adták elő. “Szép magyar beszéd” versenyt. A Gyermekek
Az előadást Kovács Géza rendezte, a bemutatót Házában 29 versenyző mérette meg magát, akik
2013 őszén tartották, azóta 65 alkalommal volt az általuk választotton kívül egy kötelező szöműsoron. A bábszínház idén ünnepli huszadik veget is felolvastak. Az értékelésnél számított a
születésnapját, ez alkalomból ősszel Szombat- műfaj, a tagolás, a hangsúly, az olvasó hangja és
helyre érkezik a Kemény Henrik hagyatékát be- a választott rész hossza is. Grünwald Dávid lett A több százezer szavaló között ott voltak az Oladi-
mutató, „Szervusztok, pajtikák!” című nagysza- a győztes, ő képviselheti Szombathelyt a bala- iskola kéttannyelvű hetedikesei is, akik hibátlanul
bású bábkiállítás.
tonboglári versenyen.
mondták el a nemzeti költeményeket.
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MEGÚJUL A SMIDT MÚZEUM

MEGSZÉPÜLT
A SZÉKESEGYHÁZ ÉPÜLETE
FOTÓ: CSEH GÁBOR

Felújítják a Smidt Múzeum tetőszerkezetét és homlokzatát.
Az előzetes feltárások során kiderült, hogy az épület az egykori
szombathelyi vár külső árkában helyezkedik el.

A KUTATÓK MEGTALÁLTÁK A KÖZÉPKORI VÁR FALÁT

Leverték a vakolatot a Smidt Múzeum faláról. építkeztek, hogy a meglevő várfalat megtartotA korabeli állapotoknak megfelelően állítanák ták, majd az árokba építették a pincét és a falakat.
helyre az egykori gimnázium épületének te- Gyakorlatilag a várárok területén áll az épület
tőszerkezetét és homlokzatát. Ezt a munkát előzi és most ez a várfalszakasz került elő” – magyameg a tavaly novemberben kezdődött falkuta- rázta Kiss Gábor régész. Hozzátette: most azon
tás. A közgyűlés tavaly februárban döntött arról, dolgoznak a múzeum munkatársai és a tervező,
hogy támogatja a múzeum felújítására beadott hogy miként lehetne ezt a falszakaszt láthatóvá
pályázatot, továbbá biztosították az ehhez szük- tenni. A múzeum oldalán jelenleg bokrok jelzik,
séges 16 millió forint önrészt is.
hol állhatott a középkori saroktorony. Ezt kötnék
„A kutatási eredmények megváltoztatják a Smidt össze úgy az épület homlokzati falával, hogy a láMúzeum épületéről eddig alkotott képünket. togatók számára is egyértelmű legyen, hol járnak
Szombathely középkoráról keveset tudunk, de éppen.
most ez is bővülhet. Emeletmagasságig előkerült A pincében ugyancsak megmaradt az északi fal
ugyanis a valamikor itt állt szombathelyi vár kö- árok felőli oldala. A tervek szerint ezt a nagyközépkorban épült külső fala” – mondta el Csaplá- zönség is láthatja majd, így a Romkert mellett a
ros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója.
Smidt Múzeum is fontos állomása lehet a szomA régészek szerint különös jelentőségű, hogy bathelyi vár bemutatásának. A tényleges munka
» eb
a várfalat a földfelszín felett találták meg. „Úgy várhatóan tavasszal kezdődik.

HIVATALOSAN IS A MÚZEUM KEZELI A ROMKERTET
Szerződést írt alá a Szombathelyi Egyházmegye és
a Savaria Múzeum a Romkert használatáról. A terület egyházi tulajdonban marad, ám a történelmi
emlékek felügyeletét, gondozását a múzeum végzi.
A gyakorlat korábban is ez volt, most azonban írásban is rögzítették mindezt. A szerződés lehetőséget
teremt a múzeum számára, hogy pályázati forrást
szerezzen a feltárások folytatására, a Romkert
korszerűsítésére. Savaria története szempontjából

kulcsfontosságú terület ez. A római kortól a középkorig találhatóak itt emlékek: a Borostyánkőút,
a helytartói palota, Európa legnagyobb padlómozaikja, ókeresztény- és középkori épületmaradványok egyaránt megtekinthetők. Többségük felújításra, restaurálásra szorul. Az egyházmegye és a
múzeum közös célja, hogy a XXI. századi látogatói
igényeknek megfelelően mutassák be a Romkert
nagy jelentőségű leleteit a nagyközönségnek.

Friss színt kaptak a falak, restaurálták a kőfelületeket, rendbe hozták a lábazati elemeket, megtisztították a toronysisakot – befejeződtek a Székesegyház felújítási munkálatai. A későbbiekben
a tornyokat is turisztikai látványossággá tennék.
Szent Márton születésének 1700. évfordulójára és Ferenc pápa tervezett látogatására készül
a vasi megyeszékhely. A tervek szerint a Szent
Márton-terv keretében jövőre megújul a Székesegyház, a Püspöki Palota és környezetük,
valamint a Szent Márton-templom és környéke.
Az előírások szerint a fal- és szoborkutatás után
kezdődhettek meg a templom felújítási munkálatai, ezért mindenképpen fel kellett állványozni az épületet. „Értelmetlen lett volna lebontani,
majd újra felépíteni az állványzatot, így a szombathelyi egyházmegye megelőlegezte a felújítás
költségeit” – mondta Veres András megyéspüspök a Szombathelyi Médiaközpontnak.
A 62,5 méter magas épület falait újrafestették,
restaurálták a kőfelületeket, rendbe hozták a lábazati elemeket, megtisztították a toronysisakot,
újraaranyozták a keresztet, továbbá a párkányok díszítőelemeire galambriasztót szereltek
fel. Andorka Miklós, a Szombathelyi Egyházmegye főépítésze kiemelte: a homlokzat speciális felállványozása és a negyven éve porosodó
toronysisak megtisztítása volt a legnagyobb
feladat. A munkálatok az állványzat január 16-i
elbontásával végleg befejeződtek.
Veres András szólt arról is, hogy a Székesegyház
tornya a város legmagasabb pontja, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik Szombathelyre. Szeretnénk látogathatóvá tenni, ám a belső felújításhoz további anyagi források szükségesek.  » eb
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AZ OPERA SZERETHETŐ
A Zeneakadémia és az operaház kezdeményezésére országjáró körútba kezdett Pitti Katalin.
A Liszt-díjas, érdemes művész operaénekes
célja, hogy megszerettesse a műfajt a fiatalokkal. Az opera nagykövete rendhagyó énekórát
tartott a Paragvári Utcai Általános Iskolában.
Mesélt karrierje kezdeti nehézségeiről, példaképeiről, kedvenc zeneszerzőiről és legnagyobb szerepeiről. Arról is beszélt, mennyire
fontos a kitartás és a gyakorlás a zenei pályán.
Művészként legfőbb feladatának tartja, hogy
felemelje az emberek lelkét, zenét varázsoljon
a szívükbe, élni segítsen, és energiát adjon. Azt
tanácsolta a diákoknak, hogy gyűjtsenek és tanuljanak meg minél több népdalt.
Pitti Katalin nem csak a zenéről, hanem az
életről is beszélt. Sok olyan dolog szóba került,
amit érdemes az eszünkbe vésni – mondta el
Tímár Emese tanuló, akinek nagyon tetszett az
operaénekes előadása. A pedagógusok szerint
hasznos, hogy interaktív formában tanulhatnak a diákok zenetörténetet, és nem csak az
iskolapadban hallanak a zene fontosságáról.
Mindannyiuk számára nagy élmény egy világhírű művésszel találkozni.
Pitti Katalin 1977-2001 között a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Világhírű
szoprán, több mint ötven bemutatóban láthatta, hallhatta őt a közönség. Csajkovszkij
Anyegin című operájában Tatjana szerepében
debütált. Desdemonától Violettán át Aidáig
az operairodalom minden jelentős nőalakját
megformálta. Az operaház pályázatán nyerte
el az opera nagykövete címet 2013-ban. Azóta
számos általános- és középiskolában járt már,
hogy népszerűsítse a fiatalok körében ezt a kevésbé ismert zenei műfajt.
Vallja: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki
» sztv
másnak is ad belőle.”

A ZENEKAR PÁRIZSBA MEGY

Nagy megtiszteltetés érte a Savaria Szimfonikus Zenekart.
A szombathelyi muzsikusok a milánói Scala balettkarával együtt
lépnek fel Párizsban. Január 30. és február 8. között nyolc alkalommal
adják elő közösen a Giselle című balettet.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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A SCALA BALETTKARÁT KÍSÉRNI NAGY MEGTISZTELTETÉS, ÉS ALAPOS FELKÉSZÜLÉST IGÉNYEL

Tizenhat év után lép újra a francia közönség elé Bartók Teremről is kértek fotókat. Az, hogy maa Scala balettkara a párizsi kongresszusi palotá- gyar, ráadásul vidéki együttesként mi utazhatunk
ban. Az opera pályázatot írt ki a kísérőzenekarok Párizsba, óriási dolog – tette hozzá.
részére. Minden lehetséges információt bekértek A párizsi kongresszusi palota befogadóképesséa jelentkezőktől, ezek alapján közel egy hónapos ge 3700 fő. A Savaria Szimfonikus Zenekar még
mérlegelést követően döntöttek a szombathelyi sohasem játszott ennyi ember előtt egyszerre.
együttes mellett. A világhírű milánói Scala bal- A próbafolyamat nehéz, feszített a tempó, de
ettkarát kísérni nagy megtiszteltetés egy zenekar mindenki a maximumra törekszik. Úgy kell
számára.
közönség elé lépni, hogy a zenészek tökélete– Az, hogy egyáltalán pályázhattunk, és részt sen tudják a darabot, ismernek minden egyes
vehetünk a produkcióban, elsősorban a tavaly hangot. A karmester Patrick Fournillier, a Scala
végrehajtott tizenkét fős létszámbővítésnek kö- karnagya lesz.
szönhető – fogalmazott Mérei Tamás igazgató. – Ez a koncertsorozat az egyik legjelentősebb az
– Emellett szerepet játszhatott a kedvező dön- 52 éves, immár nemzeti besorolású zenekar életésben Vásáry Tamás személye, az Iseumi Játé- tében. Vigyék messzire Szombathely hírét, mukok nagyszabású programja, illetve az, hogy a tassák meg, milyen magas színvonalú városunk
BBC-vel és a Sonyval készítettünk lemezfelvételt. zenei élete – mondta Puskás Tivadar polgármes» kzs
Szigorú feltételeknek kellett megfelelni, még a ter a produkció sajtótájékoztatóján. 

ROMANTIKUS ÉS BORZONGATÓ TÖRTÉNET
A Giselle című romantikus balett Adolphe
Adam francia zeneszerző műve. A XIX. században élt komponistának ez a leghíresebb alkotása. Ősbemutatóját 1841-ben tartották. Olaszos,
vidám, filigrán hangulatának köszönhetően hamar népszerűvé vált.
A hősnő a darab első felében életvidám, szerelmes parasztlány, akit félrevezet, elárul és elhagy
egy gazdag, nemes úr. Giselle szerelmi bánatában

megőrül és öngyilkos lesz. A zenemű második
részében misztikus lényként, túlvilági árnyként
jelenik meg a színpadon. A címszereplő alakja
a német mondavilágból ismert villikre emlékeztet. Ők olyan esküvőjük előtt meghalt menyas�szonyok, akik nem tudnak megnyugodni, kísértetként lebegnek az éjszakában. Keresztutaknál
várakoznak az ifjakra, hogy táncba vigyék őket.
Akit sikerül elcsábítani, azt halálra táncoltatják.

kultúr a
SZOMBATHELYI 7 2015. január 24.

AZ IGAZSÁG - EGY FÉNYKÉPEZŐGÉPEN KERESZTÜL

Kiállítás nyílt Benkő Sándor fotóiból a képtárban

Benkő Sándor fotóművészt egy évvel ezelőtt kereste meg a Szombathelyi Képtár igazgatója egy kiállítás ötletével.
A fotós rögtön egy új kollekcióban gondolkodott. Nem témát, hanem egy gondolatot választott vezérfonalul
– amely aztán a tárlat címe is lett: A pillanat relatív igazsága. Fotói március közepéig láthatóak.

EGYSZERŰ ALAPELVEK, ÖSSZETÉVESZTHETETLEN STÍLUS

HÁROM AZ EGYBEN

Miért is relatív az igazság? Benkő Sándor mindig legalább ugyanekkora öröm és büszkeség, hiszen filmre fényképeztünk, laboráltuk a negatívot,
azt vallotta: az objektív sosem hazudik. No de be nem akármilyen kiállítóhelyről van szó.
és papírképet készítettünk belőle. Ahhoz, hogy
kellett látnia, hogy ez – amit az objektíven keresz- Az elmúlt több mint harminc esztendő alatt mindebből fotót kapjunk, két órára is szükség
tül lát – csak az ő igazsága, nem mindenkié, tehát nagymértékben átalakult Benkő Sándor szak- volt – ha nagyon siettünk. Korlátozott volt a
szükség van rá, hogy megjegyezzük, mindez rela- mája, de mindvégig fontos volt számára az alá- nyersanyag is, a 12 vagy 36 kockából mindnek
tív. A stílusa összetéveszthetetlen, egyedi. Az sem zat. Egyszerű alapelvek szerint dolgozott ez idő jól kellett sikerülnie. Akkoriban nem tolongtak
véletlen, hogy fiatal fotósok példaképévé vált. alatt. – Nincsenek kis és nagy munkák, nincse- a fiatalok, hogy fotósok lehessenek, ez a macera
Sikereit manapság nemcsak a szakma, hanem a nek első oldalas címlapfotók és kis portrék, min- nem vonzotta őket. Ma teljesen más a helyzet.
közönség is elismeri. Tárlataival járja a vidéket, den munkát tisztességesen kell elvégezni. Ezen Elkészíthetünk akár kétszáz képet, amelyekből
távolabbi nagyvárosokat. S hogy mikor érezte túl persze lehet, hogy valamilyen témához szíve- kiválasztunk végül egyet. Baráti áron megvásámagát Benkő Sándor a pálya legtetején? Minder- sebben nyúl az ember, mint máshoz, ez a fotóri- rolhatóak a digitális fényképezőgépek, ráadásul
ről így vall. – Szakmailag 2004-ben voltam a pá- porter beállítottságától függ. Közel áll hozzám a a jobbakba szinte a fél szakmát beépítették. Nem
lyám csúcsán, amikor elnyertem a MÚOSZ saj- szociográfia, az emberi sorsok. Ez azonban nem kell törődni a beállításokkal, azokat elvégzi a gép.
tófotó-pályázatának nagydíját, azt az elismerést, jelenti azt, hogy az egyéb témákat nem dolgo- Más kérdés, hogy a képet akkor is meg kell komponálni, és lehetnek speciális igényeink a beállíamely hazánkban a legnagyobb díj. Első vidé- zom fel tisztességesen – mondja.
kiként kaphattam meg, amire rendkívül büszke Ha van valami, amit a digitális világ fenekestől tásokat illetően – mesélt a szakmáról Benkő Sánvagyok. A mostani képtárbeli kiállítás azonban felforgatott, az a fotós szakma. – Amikor még dor. No ehhez kell fotóriporternek lenni. » há

HETVENÖT FOTÓ A KÉPTÁRBAN
Többnyire riportképeket, portrékat válogatott Benkő Sándor a képtárbeli tárlatra, de sok
épület- és szoborrészlet is látható a folyosón,
méghozzá úgy bemutatva azokat, ahogy csak ő
láthatta az objektíven keresztül. Jelképes közlés
– fogalmaz ezzel kapcsolatban a művész. Külön
tematikus blokkot alkot a fotók között az a pár
kép, amely az első világháború centenáriumi
évéhez kapcsolódik, s amely téma most oly kö-

zel áll a fotós szívéhez. Szombathelyi emlékeket,
sírokat örökített meg gyönyörű fényekben, és
hozott képeket a tavalyi holokauszt-emlékév eseményeiről is. – Már jó néhány évvel ezelőtt ráeszméltem, ahogy utaztam az olasz tengerpart felé,
hogy sorra haladunk el első világháborús emlékhelyek mellett. Ott, amerre jártam egykor rengeteg magyar ember meghalt, hatalmas harcok
dúltak. Elkezdtem foglalkozni ezzel a témával,

és egy csoporttal felkutattam ezeket a korabeli
dokumentumokban is megemlített temetőket,
kápolnákat. Mellbevágó élmény volt. Mivel
ezekről oly keveset tudunk itthon, dokumentálni kezdtem, és az anyag folyamatosan bővül.
Ha csak annyit érek el ezzel, hogy a képre nézve
elgondolkodnak az emberek, esetleg el is látogatnak a helyszínek valamelyikére, és gyertyát
gyújtanak, akkor már megérte – hallottuk.
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GAZDAG MÚLT, DOLGOS
JELEN, BIZTATÓ JÖVŐ
CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Elmúlt ötven éves. Sokat látott, sokakat szórakoztatott, minden szombathelyinek van
róla egy kedves emléke. Van, akinek itt tűzték
fel a szalagját, mások itt báloztak először. Sok
ezren csodálták a profi táncosok produkcióit, csillogó gyerekszemek figyelték a színházi
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előadásokat. A sportrajongókat izgalmas röplabdamérkőzésekkel, a zenebarátokat jobbnál
jobb koncertekkel csábítgatta.
Most hatalmas lyuk tátong az oldalán. Zene
helyett munkagépek zaja hallatszik. A parketten, ahol nemrég még karcsú táncosok
ropták, törmelékhalmok gyűlnek. Átalakul,
megújul, szebb lesz, mint újkorában. Néha
rombolni kell ahhoz, hogy aztán építhessünk.
Nyárra új külsőt ölt a sportház, és frissebb,
inspirálóbb belső fogadja majd a betérőt. Már
» kzs
nagyon várjuk! 
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GYÖNGYÉLET
A HUSZÁRÉLET
Kísérleti jelleggel huszártoborzást indított
óvodások számára a Klapka György Lovas
Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület.
Az ötlet tavaly márciusban született, amikor az
Aréna óvodások egy csoportja is felvonult az
egyesület által szervezett huszárbemutatón és
toborzón a múzeumfaluban. A népviseletbe
öltöztetett, csillogó szemű gyerekek lelkesen
meneteltek, szavaltak és énekeltek. Az ovi kiváló helyszínnek ígérkezett a kísérlethez.
Bokor Gábor az egyesület huszár tagozatának
vezetője és felesége Bokorné Méhes Orsolya
foglalkoznak heti egy alkalommal, fél órában
a gyerekekkel. Játékos formában igyekeznek
megtanítani nekik az egymás iránti tisztelet, a
fegyelem és a hazaszeretet fontosságát, a huszár énekeket, játékokat.
A foglalkozás egyben képességfejlesztő is, hisz
a mozgás elmaradhatatlan része a tanulásnak. “Erőt, tisztességet!” – kiáltják kórusban
a gyerekek az óra elején, akik már tudják,
hogyan köszöntik egymást az igazi huszárok.
Mindannyian kedvüket lelik a megszokottnál nagyobb fegyelemben. Ígéretet tettek arra
is, hogy nagy becsben tartják majd a fejükbe
húzott, “huszár-gyárban” készített csákókat,
amit már vissza nem adnak. A fiúknak tetszik
a kard, amivel győztes csatába indulnának, a
lányok többsége pedig egyelőre a hosszú piros
bársonyszoknya bűvkörében él.
A pónit – amely jó időben az óvoda udvarán
viszi majd a hátán a kis huszárokat – mindannyian nagyon várják már. Sátory Károly, az
egyesület elnöke elmondta: az a céljuk, hogy
március 14-ére egy lelkes gyermek huszár csapat jöjjön létre, akik a póni húzta ágyú mögött
menetelnek majd, és vidám huszár nótákat
énekelnek.
Az érdeklődők minden évben ezen a napon
ismerkedhetnek meg a huszárélettel. Azokat
a gyerekeket pedig, aki sikeresen oldják meg
az ügyességi feladatokat, még aznap huszárrá
» nm
avatják.

EGRI BALÁZS AZ ÉV VASI EMBERE

A hagyományokhoz hűen a megyebálon hirdették ki az „Év vasi embere” díj
nyertesét. Az elismerést Egri Balázs építészmérnök vehette át.
A vele járó pénzjutalmat a nyertes jótékony célra ajánlotta fel.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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EGRI BALÁZS ÉPÍTÉSZ (KÖZÉPEN) SZAKTERÜLETE A PASSZÍVHÁZ

„A rendszerváltás óta ez volt a 17. megyebál, tör- „Esélytelennek tartottam magamat a díjra, nagy
ténete azonban egészen az 1840-es évekre nyúlik elismerés és megtiszteltetés, hogy én vehettem át
vissza. Talán ezért is kiemelkedik a különböző ezt az elismerést. Úgy érzem, hogy ezt nem puszdíjak sorából ez az elismerés” – mondta Horváth tán én, hanem a szakma kapta. Most egy kicsit
Boldizsár, a Vas Megyéért Egyesület kuratóriumi reflektorfénybe került az építészet” – fogalmazott.
elnöke a Szombathelyi Televízió közéleti műso- Hozzátette: a díj arra inspirálja, hogy a jövőben
rában. Szólt arról is, hogy huszonöt jelölt közül még jobban és hatékonyabban dolgozzon Vas
választották ki azt a tíz személyt, akikre voksol- megye építészetéért és szépítéséért.
hattak a Vas megyeiek. A kuratórium tagjai az élet Az elismeréssel járó pénzjutalmat a nyertes jóté» eb
különböző területein elismert szakemberek. Az kony célra ajánlotta fel. 
év vasi embere 2014-ben Egri Balázs építészmérnök lett. A díjat Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke és Horváth Boldizsár adta át.
Egri Balázs minősített passzívház-tervező. Több
mint húszéves munkássága alatt számos olyan
SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE: Győr, 1968.09.26.
épület tervezésében vett részt, amelyben kamatoztatta kiemelkedő szakmai tudását, kiváló szer- » »ISKOLAI VÉGZETTSÉGE: okl. építészmérnök
vező- és tárgyalóképességét, esztétikai érzékét. » »MUNKAHELYE: Mátis és Egri Kft.
» »MUNKAKÖRE: építész vezető tervező
Vezető tervezőként munkájában magas szakmai
» »MUNKAHELYEI:
színvonalat képvisel, amelyet következetesen
1993–1995 4 plusz Bt.
alkalmaz szakmai tevékenységének minden te1995–2005 Mátis és Mangliár Bt.
rületén. Építészként önállóan és társtervezőként
2005-től Mátis és Egri Kft.
számos tervpályázaton vett részt. Nevéhez fűződik az Erdészeti Információs Központ, illetve a
» »SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:
1994-től a Magyar Építész Kamara tagja
jelenleg építés alatt álló Brenner János Általános
1998–2002 Vas Megyei Területi Építész Kamara –
Iskola és Gimnázium, valamint a Savaria TISZK
elnökségi póttag
épületének megtervezése. Tervezett továbbá szá2003-tól Szombathely MJV Településrendezési és
mos társasházat és lakóépület is, melyek között
Építészeti Műszaki Tervtanács tagja
szép számban passzívházak is szerepelnek. Az
2004–2011 Megyei Területi Építész Kamara Kht.
elmúlt időszak egyik kiemelt városi beruházáfelügyelőbizottsági póttag
sában, a Csónakázó-tó környezetének rende2011-től Vasi Építész Nonprofit Kft. – ügyvezető
zésében társtervezőként vett részt, valamint egy
2011-től Kőszeg és Vonzáskörzete Többcélú Közkenemzetközi nagyvállalat ipari gyártócsarnokát is
reseti Társulás Építészeti Műszaki Tervtanács tagja
megtervezte Szombathelyen.

EGRI BALÁZS

Egy hét 1 mŰtárgy
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A ROMÁK ÉLETÉRŐL FIATALOKNAK

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Megjelent T. Molnár Zsuzsanna: A berekből a csillagerődbe című ifjúsági regénye.
A könyv a cigány holokauszt témakörét dolgozza fel történetmesélős formában.
Az írás a szerző osztrák határ melletti településén, Szakonyfaluban élő családoknál
szerzett tapasztalatain alapul.

SZEMLÉLETES, KÖNNYEN BEFOGADHATÓ ÍRÁS EGY NEHÉZ TÉMÁRÓL

T. Molnár Zsuzsanna elsődleges célja, hogy oldja
a társadalmi feszültséget, és ismereteket nyújtson
ebben a nehezen megközelíthető témakörben.
Bár a regény a cigány holokauszttal foglalkozik,
egyúttal körképet is ad a vidéki Magyarországról,
a kalányos cigányok mindennapjairól, és megkísérli megvilágítani a faluban és a falun kívül lakó
romák egymáshoz való viszonyát is.
A szerző korábban a Répce-mente népköltészetével foglalkozott, az ide kötődő balladák, dalok
és más népköltészeti műfajok megismertetése
fűződik a nevéhez. Ebben a könyvében is részben szakonyi néprajzi gyűjtéséből táplálkozik,
valamint olvasmányai ismeretanyagából építkezve alakítja ki azt a vándorcigány környezetet,
ami jellemző volt a regény főszereplőivé választott kalányosokra. A szerző könyve történelmi hátterének megismeréséhez átnézte a roma
törvényeket a XIX. század végétől egészen 1945.
február 22-ig, Vajda Gábor miniszteri beszédéig. A szerző saját bevallása szerint erős érzelmi
indíttatással közelített témájához, melynek alapját gyermekkorának Zala megyei cigánysághoz
kötődő élményei és emlékei, valamint a roma
származású Holdosi József író, tanár barátsága,
és a cigányság sorsát, hagyományát feldolgozó
regényeinek szellemisége adta. Az író bele is
épít roma szövegeket a regényébe, amelyeknek
magyar fordítását is leírja, ezzel alakítja ki azt a

vándorcigány környezetet, ami megadja a könyv
egyéni hangulatát.
Bár a regény fő motívuma a cigány holokauszt
témája köré szerveződik, a regény ennél tágabb ismereteket ad, bemutatja hogyan éltek a kalányos
cigányok az 1940-es években, hogyan hurcolták
el őket a zsidókkal együtt. A regény egyes részei
aprólékosan kidolgozottak, különös részletességgel jelenik meg az elrepedt teknő kijavításának folyamata, de ugyancsak élethűen ábrázolja a szerző
azt a történetet, amikor a gyűjtögetésből hazatérő
családtag előveszi azt a néhány kanál lisztet, amiből aznap levest főznek a család számára.
A szerző ifjúsági regénynek szánta a kötetet, műfaja jól közelít a mai fiatalokhoz. Tömör, érthető
mondatok sorjáznak egymás után, rövid fejezetek követik egymást. Bokányi Péter irodalomtörténész a regény méltatásakor elmondta, hogy T.
Molnár Zsuzsanna könyve teljes egészében megfelel a hagyományos történetmondó elbeszélés
típusának, poétikai értelemben követi a hagyományos magyar próza irányvonalát. Erre részben
kötelezi a téma maga, hiszen egy ilyen szociografikus jellegű, illetve erős néprajzi hátterű történet és
maga a cigány holokauszt szomorú történelmi
ténye megköveteli a komoly beszédet. Ezt a könyvet egy kicsit mindannyiunknak ismerni kellene,
mert feltárulhatnak előttünk azok a történelmi
» bb
tények is, amelyek alapján íródott. 

TRUMMEAU
A hónap műtárgya egy idegen nevű bútordarab, a trummeau (ejtsd: trümó), amely a Smidt
Múzeum állandó kiállításának empír termében áll. A francia eredetű név alacsony kétajtós
szekrényt jelöl, nevének írásmódja kétféleképpen szerepel a szakirodalomban: rövid, illetve
hosszú m-mel.
Szigorú vonalvezetésű, rendkívül elegáns bútordarab a XIX. század elejéről, az 1810 körüli
időből. Tölgyfából készült, mahagóni borítással. Téglatest alakú, a tárolóhelyet felül egy
előreugró fiók, alatta pedig két ajtó mögött egy
polc szolgáltatja. Mind a fiók, mind az ajtók zárhatók, a kulcslyukakat szép, tekergőző szalagot
formázó rézveretek díszítik. A fiók előlapján és
a bútordarab oldalain a fiók vonalában sötétre
pácolt sáv fut, amelyben félkörívek alatt és között növényi motívumos díszítés látható. A díszítés apró, finom elemei intarziának nevezett
berakásos technikával készültek rézből, illetve
égetéssel árnyalt jávorfából. A szekrénytest két
szélén egy-egy kiugró fekete sáv fut, amelyet
felül kariatidák, alul delfines-akantuszleveles
motívumok díszítenek. A kariatidák fejükön
hordják az előreugró fiók terhét ugyanúgy,
ahogy az ókori görög építészetben az oszlopok
helyett szerepeltetett nőalakok. Ruhájuk redőzött, felsőtestük szabad, fejükkel és kezükkel
tartják a dúsan hajtogatott drapériát, amelyre
a fiók „nehezedik”. A díszítés tagjai aranyozott
masszából készültek. A trummeau négy karmos oroszlánlábon áll, amelyek közül az első
pár előre, a hátsó pár kifelé fordul. A szekrény
érdekes díszítőelemei a korszak bútorművészetét kiválóan prezentálják, amely az antik világ formakincsét és hagyományait eleveníti fel,
jellegzetesen arany és fekete színeket használ.
Ezek a részletek együttesen adják meg az empír
bútorok ünnepélyes, grandiózus összképét.
» Kiss Ágnes művészettörténész

Smidt Múzeum

15

Heti ajánló
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FARSANGOLÓ
A GYERMEKEK HÁZÁBAN

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

JANUÁR 12–31. Ovis tárlat. Bemutatkozik a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda Mackó csoportja.
JANUÁR 24. 9.00 Kézműves kuckó.
JANUÁR 27–FEBRUÁR 13. Farsangoló. Kézműves
foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportoknak.
JANUÁR 28–FEBRUÁR 14. Óperenciás. Kiállítás a
meseillusztrációs rajzpályázatra beérkezett alkotásokból.
JANUÁR 31. 9.00 Kézműves kuckó.
JANUÁR 22–28. 20.25 Eszeveszett mesék (16) 122’
spanyol–argentin vígjáték
JANUÁR 28. 15.00 EZÜSTKOR FILMKLUB
AGORA – Savaria Filmszínház
Swing (12) 117’
Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/312-280
Részletes moziműsor: www.savariamozi.hu

A farsang január hatodikával, Vízkereszttel kezdődik, tele ünnepekkel és szórakozással.
A néphagyományban ez a rövidebb-hosszabb
ideig tartó időszak az evés, ivás, lakodalmak,
disznótorok, jelmezes felvonulások ideje. A farsang a tavaszvárás örömünnepe, melyben a
mulatságok, a finomságokkal bőségesen megrakott asztalok a természetet is hasonló bőségre
kívánják késztetni.
A farsang szavunk vélhetően bajor-osztrák jövevényszóból származik, ami eredetileg a böjt
előtti napokat jelölte. A farsangi napokat a
magyar nyelv jellegzetes táji megnevezésekkel
is megjelöli, pl. zabálócsütörtök, szárazszerda.
A legtöbb népszokás a farsang három utolsó
napjához kötődik (farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd).
A farsang időszakában elmaradhatatlanok voltak a falusi táncmulatságok, a házról házra járó
farsangi köszöntőt mondók és a vénlánycsúfoló dramatikus játékok. A maszkos alakoskodás
gyakori jelmezei voltak a jegyespár, betyár, koldus, medve, ló, gólya, kecske.
A farsang jellegzetes étele a fánk, aminek mágikus erőt tulajdonítottak, de kedvelt és gyakori
étel volt a rétes is, mely szerencsét hoz, ha jól
nyúlik.
Az AGORA – Gyermekek Háza január 27. és
február 13. között Farsangoló című kézműves
sorozatával és február 14-i Farsangi játszóházával e néphagyományok átörökítését, a népi
kultúrában szunnyadó tudás és értékek megőrzését, közvetítését vállalja fel.
Ez idő tájt nálunk is áll a bál! Jönnek óvodások és iskolások csoportostól, hogy közösen
készítsük el a farsang valamely fontos kellékét.
A táncmulatságokhoz, felvonulásokhoz műhelyünkben készülnek a rojtos-foltos trombiták,
maskarázáshoz az aranyos, ezüstös álarcok,
tündérszárnyak, manósipkák. A tavaszt várva
és a telet búcsúztatva, a konyhánkba bekukkantva minden farsangoló láthatja, hogy nyílik
» AGORA - Gyermekek Háza
a virágfánk.

JANUÁR 26–28. 18.00 A bolygó neve: Halál – Rendezői változat (18) 153’ amerikai sci-fi horrorfilm

JANUÁR 22–27. 14.00; JANUÁR 28 13.00 Hős6os
3D (6) 102’ amerikai animációs film
JANUÁR 22–27. 16.00 és 18.15; JANUÁR 28. 17.15
és 19.30 A mindenség elmélete (12) 123’
JANUÁR 22–27. 20.30; JANUÁR 28. 21.45 Birdman
avagy (A mellőzés meglepő ereje) (16) 119’

Vas Megyei TIT
Szombathely, Kőszegi u. 2. II. em. Tel.: 94/509-500
vasitit@t-online.hu; www.vasitit.hu

JANUÁR 28. 15.30 Hölgy Klub. Az elérhető egészség – Fókuszban a táplálkozás. Előadó: Márffyné
Palkó Beáta
JANUÁR 29. 17.00 Francia Klub. A francia chanson nagy alakjai – zenés megemlékezés. Előadó:
Bödei Ágnes

IV. számú Idősek Klubja
JANUÁR 27. 13.30 óra Irodalmi Kávéház. Emlékezés a magyar kultúra napjára.

Mesebolt Bábszínház
JANUÁR 22–25. 14.30; JANUÁR 26. 16.15; JANUÁR
27-28. 14.00 Parkoló (16) 92’ magyar játékfilm

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

JANUÁR 25. 10.00 Babszem Jankó – A Ziránó Színház vendégelőadása. Írta és rendezte: Veres András.

Savaria Múzeum
Szombathely, Kisfaludy S. út 9. www.savariamuseum.hu
Tel: (94) 500-720, (94) 501-948

JANUÁR 22–25. 16.15; JANUÁR 27-28. 15.45
Swing (12) 117’ magyar zenés vígjáték
JANUÁR 22–25. 18.30 Elrabolva 3 (16) 109’ francia akciófilm

JANUÁR 31. szombat 15.00-18.00 MűTárgyEsetek.
A hónap műtárgya: a 100. magyar olimpiai aranyérem.

15.30 Sportágbemutató. 16.00–17.00 Vendég: Hegedüs Csaba olimpiai bajnok, a Magyar Birkózó
Szövetség elnöke. 15.00–18.00 Tárgyalkotó foglalkozások.

progr amok
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MOZGÁSRA MINDIG LEGYEN IDŐ!

ITT A LOVEJOY-ÜSTÖKÖS!

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Akik valami oknál fogva szeretnék, hogy életük részévé váljon a sport,
általában a futást választják kezdésnek. Nem tudom, milyen megfontolásból!
Azt gondolják olcsó? Mert nem. Vagy azt, hogy semmi nem kell hozzá?
Ez sem igaz. Hogy megy egyedül? Igen, de csak később.

Én magam is utáltam futni. Még egy km sem ment
egyhuzamban. Aztán megkaptam az első futócipőmet, és megtáltosodtam. Irdatlan ronda volt, mint
általában a futócipők, de a Fő térttől kifutottam a
Csónakázó-tóig, ott tettem egy kört, ami nem egészen 1,5 km, majd irány haza. Hogy csináltam? Sokszor elgondolkodom ezen.
Azóta hat év telt el, ami a cipőmön is nyomott hagyott, mégis olyan szépnek látom, mint még soha.
És ez a futásban az egyik legjobb dolog, ha egyszer
lefutottál egy távot, már tudod, mire vagy képes! Ez
az én történetem.
De térjünk vissza azokhoz, akik most kezdenek. Jó
hír, hogy az időjárás sem lehet kifogás!
Kiss-Geosits Beatrix, a SEK Egészségfejelsztési Intézet főiskolai docense szerint ugyanis, még a téli
hidegben is érdemes inkább a kinti mozgás mellett
dönteni. És mivel Szombathely a parkok városa, van
választási lehetőség bőven. Nem kell egyszerre futni,
az is sokat számít, ha sétálunk, gyalogolunk, esetleg
kocogunk. A lényeg, hogy a természetben legyünk.
Bíróné Ilics Katalin főiskolai adjunktus szerint fontos, hogy télen, aki kint mozog, fut, megizzad. Ezért
ne öltözzön túl, de sálat, sapkát, kesztyűt, viseljen az
aktívan eltöltött harminc percben.
Kocsis Csabáné mestertanár a fokozatosságra és
a rendszerességre hívja fel a figyelmet. Azaz, olyan
célokat tűzzünk ki, amit el is érhetünk.
És a mozgás sokszor nem távolság és idő kérdése.
Csak akarni kell, és észrevenni a lehetőséget. Például lépcsőzzünk lift helyett, vagy ne buszozzunk,
inkább gyalogoljunk.
Fontos az is, hogy mindenki a saját személyiségének
megfelelő környezetet és mozgásformát válasszon.

Mert akik szeretnek közösségbe járni, vagy kön�nyen megfáznak, azoknak célszerűbb fitneszterembe menni. Számos lehetőségből szemezgethetünk, a
társak pedig jó húzóerők lehetnek egy-egy gyenge
pillanatunkban.
Gimnasztikát otthon is végezhetünk, de lényeges,
hogy helyesen tanuljuk meg az alap mozdulatokat.
Mert nincs annál rosszabb – állítják egybehangzóan a szakértők –, ha valaki rosszul végzi. Ez többet
árthat, mint használ.
Aki nem szeretne ebbe a hibába esni, edzőt is segítségül hívhat.
Vannak, akik a gépekre esküsznek, mások kisebb
kiegészítőkkel, labdával, ékpárnával még otthon tévénézés közben is átmozgathatják testüket. Ugyanis
ízületeinket, izmainkat folyamatosan karban kell
tartani, mert azok hajlamosak elfelejteni a mozgást.
A sport mindenkié, kortól függetlenül, és ha tudatosan űzzük, érdemes egy héten három alkalommal
időt szakítani rá.
Az egyetlen rossz hír, hogy negyven év fölött már
észnél kell lenni, mert nagyobb lehet a sérülés lehetősége. Ennek oka a csonttömeg csökkenése, ami
azonban megfelelő étkezéssel befolyásolható.
Egy biztos: a táplálkozás és az életvitel ugyanolyan
fontos, mint a mozgás. Ha pedig szeretnénk egészségesen élni, fontos, hogy megtaláljuk ezek egyensúlyát, harmóniáját.
És legyünk akármilyen fáradtak, egy rohanós,
stresszes nap után is érdemes egy félórát sportolni.
Mert utána hihetetlenül energikusnak érezhetjük
majd magunkat. Aztán újult erővel folytathatjuk a
vasalást, ami úgyis megvár minket – mondja Kocsis
» Némethy Mária
Csabáné, nagy tapasztalattal.

Üstökös tartja izgalomban a csillagászat iránt
érdeklődőket. A C/2014 Q2 (Lovejoy) puszta
szemmel éppen észrevehető bolyhos csillagként látszik, igazi természetét csak komolyabb
távcsővel deríthetjük fel. Senki se keressen zöld
fényben ragyogó csóvás égi vándort az égen,
szabad szemmel ugyan meg lehet figyelni, de
a színe nem érzékelhető.
Az üstökös az ausztrál Terry Lovejoy amatőrcsillagász ötödik felfedezése. 2014. augusztus
17-ei felvételein találta a Hajófara csillagkép
déli részén. A nagyon hosszú keringési idejű üstökös január 7-én került a legközelebb a
Földhöz, körülbelül hetvenmillió kilométeres
távolságban haladt el. A számítások szerint
napközelségét csak idén január 30-án éri el,
193 millió kilométerre közelítve meg központi
csillagunkat. Az utóbbi évek legfényesebb üstökösét tiszta égen akár szabad szemmel is meg
lehet pillantani.
Aki a következő napokban-hetekben lemarad a látványról, akkor végleg lemondhat róla,
mert a Lovejoy nyolcezer év múlva kerül ismét
Földközelbe.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ a pótolhatatlan égi élmény
megtekintésére vár minden érdeklődőt január
26-án, hétfőn és 27-én, kedden, 17.30-kor a
Természettudományi és Műszaki Kar Kövesligethy Radó csillagvizsgálójában. A távcsöves
megfigyelés célpontja a Lovejoy-üstökös, a
Hold, a Vénusz, a Mars és a Jupiter a holdjaival.
Találkozó: C-épület tetőtér (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. – új bejárat). A derült időről
a látogatóknak kell gondoskodni!
» forrás: Magyar Csillagászati Egyesület
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KALENDÁRIUM
JANUÁR 24.
1526 – Paksi Balázs győri püspök megerősíti
Szombathely város kiváltságait
1901 – megtörtént a városi csatornahálózat végleges átvétele
JANUÁR 25.
1342 – Az első ismert városi oklevél (Perint első
említésével).
1847 – Brenner János, ezen a néven negyedik
volt a családban építész Született: 1847.01.25.
Szentgotthárd
1990 (25 éve) – felavatták Szily János egykori
püspök bronz reliefjét a Püspöki Palota falán,
újra megnyílt a Sala terrena (a palota díszterme)
JANUÁR 26.
1889 – Géfin Gyula pap, teológiai tanár, egyház- és helytörténész Született: 1889.01.26.
Celldömölk
1895 (120 éve) – bált rendeztek a Berzsenyi-szobor javára
1905 (110 éve) – országgyűlési képviselő-választást tartottak Szombathelyen, jelöltek: Éhen
Gyula (Szabadelvű Párt) és Blaskovits Sándor
nyert: Blaskovits Sándor
1925 (90 éve) – Mészáros József festőművész
Született: 1925.01.26. Szombathely
1978 – a városi tanács Szombathely díszpolgárává választotta Dési Huber Istvánnét, Dési
Huber István festőművész özvegyét
JANUÁR 27.
1955 (60 éve) – új gimnázium nyílt a későbbi
Hámán Kató Leánykollégium épületében (ez
az első koedukált iskola a városban, külön lány
és fiú osztályokkal) (ma: Szily János u.)
1968 – megtette első útját az első Vas megyei
Diesel-elektromos mozdony
JANUÁR 28.
1920 (95 éve) – megalakult a Vas vármegyei Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz)
1977 – felavatták a Kun Béla utcai (ma: Károly
Róbert u.) Fiatal Házasok Otthonát
JANUÁR 29.
1835 (180 éve) – Waisbecker Antal orvos, flórakutató Született: 1835.01.29. Kőszeg
1930 (85 éve) – sor került Mécs László költő
szerzői estjére Szombathelyen
1931 – hangosfilm-bemutatót tartottak a Sabaria moziban
JANUÁR 30.
1894 – a 11. számú huszárezred tiszti-bált rendezett a tiszti kaszinóban
1925 (90 éve) – megjelent a Vasmegyei Tanítók
Lapja
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu

ÍRJ, S KI VAGY, ELMONDOM...

A helyesírásról a Nyelvleckében

Kazinczy Írói érdem című epigrammájának kezdő sorát azért alakítottam át,
mert a stílus egyénítő erejét nemcsak az élőbeszédben érvényesítjük
s érezzük át, hanem az írott szövegekben is szem előtt kell tartanunk.
Igaz, ma már egyre kevesebbet írunk kézírással.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Terjedőben van az oralitás, a hagyományos írás- szabályokat és egyezményes jeleket használnak.
beli műfajokat (levél, napló) átmeneti formák A magyar betűíró, ami azt jelenti, hogy az írás legváltják fel, ilyenek például a blogok, a közösségi kisebb egységei a betűk. A betűk hangokat jelöloldalakon olvasható kommentek. Milyen szere- nek, minden hangot külön-külön, ezért mondpet tölt be napjainkban a helyesírási ismeretek juk, hogy írásunk hangjelölő (az angolra ezzel
tanulása? Fontos-e a szabályok ismerete, a kész- szemben egészen más jellemző, hiszen ugyanazt
ségek begyakorlása? Tekintélyromboló-e, ha a hangot többféle betűvel vagy betűkapcsolatvalaki tele helyesírási hibával fejti ki véleményét tal jelöli, illetve ugyanazt a betűt többféle hang
egy blogban? Miért van szükségünk helyesírásra? jelölésére használja). Helyesírásunk fontos tuEzekre a kérdésekre szerettem volna választ kap- lajdonsága még, hogy latin betűs és értelemtükni tanítványaimtól a Nyelvlecke című műsorban. röző. A szó írott alakjában általában feltüntetjük
Hallgatóim egyértelműen megerősítették, hogy a szóelemeket akkor is, ha a kiejtésben változás
helyesen írni ma is ugyanolyan fontos, mint ko- történik: kert + je, az alkalmi kapcsolatok, szóös�rábban, ma is az intelligencia, az általános mű- szetételek írásában is különbséget teszünk: drága
veltség része, a kultúra megőrzésének záloga. Igaz kő vagy drágakő, a köznév – tulajdonnév elhatáugyan, hogy a szóbeliséghez képest másodlagos, rolását is jelöljük: Kovács, kovács, elválasztáskor
s mesterséges képződmény az írás, közlendőnket figyelembe vesszük a szóhatárokat: egyet-ért stb.
gyakran kell írásban kifejeznünk. Még gyakrab- Négy alapelvet kell követnünk, a szóelemzés, a
ban kell mások által megfogalmazott és leírt szö- hagyomány, az egyszerűsítés és a kiejtés elvét.
veget olvasnunk. Megtörténhet, hogy a legjobb A helyesírás nagyjából harminc évente változik, a
szándékunk ellenére sem azt értik meg írásunk- legutóbbi, vagyis a 11. kiadás 1984-ből való, ideje
ból, amit közölni szerettünk volna, illetve mi sem tehát a 12.-re koncentrálnunk. Milyen fontosabb
azt olvassuk ki egy szövegből, amit annak meg- változások várhatók? Jó hír, hogy rugalmasabb,
alkotója tervezett. Hogy mindezt elkerülhessük, megengedőbb lesz: egyaránt leírhatjuk, hogy
közösen elfogadott és mindenki által alkalmazott dühhel vagy dühvel, 1-jén vagy 1-én, ésszerű
szabályokra van szükség. A helyesírás közmegál- helyett viszont észszerűt kell írnunk, Mariannal
lapodáson nyugszik, a szokáshoz, a beszélt nyelv- helyett Mariann-nal. És ezzel még nincs vége,
hez igazodik, alapelveit, szabályait a Magyar Tu- akit érdekel a változás, nézzen utána a következő
dományos Akadémia szakmai testülete hivatott oldalon http://www.magyarhelyesiras.hu/erderögzíteni. A helyesírás egy adott nyelvre vonat- kessegek.php.
kozik, a különböző nyelvekben egymástól eltérő 
» Czetter Ibolya
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ELADÓ A JÁKI ÚTI TELEK

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS
A VÁROSHÁZÁN
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő
szombathelyi 10305 hrsz.-ú, Jáki út 37. szám alatti ingatlan
nyilvános pályázat keretében történő értékesítésre

A szombathelyi 10305 hrsz.-ú, 2999 m2 alapterületű, Jáki út 37. szám alatti ingatlan a város dél-nyugati részén, a Brenner Tóbiás krt., Körmendi út, Jáki
út, Tinódi L. S. utca által határolt területen helyezkedik el. Megközelíthető a Jáki útról személy- és
tehergépjárművekkel. Helyi járatú busz megállója
háromszáz méteren belül elérhető. Az ingatlan
közvetlen környezetében orvosi rendelő, pláza,
élelmiszerüzlet, a Jáki úti részen családi házak vannak. A Körmendi út felől telephely határolja.
Az ingatlanon korábban önkormányzati tulajdonú,
többlakásos épületben alacsony komfortfokozatú
lakások voltak, melyeket lebontottak. Az elbontás
ténye, rendeltetésváltozás az ingatlan-nyilvántartásban még nincs feltüntetve. Jelenleg a területen
felépítmény nincs, ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint 14 lakásos társasház.
A terület trapézszerű. Utcafronti része cca. 35 m.
Mélysége átlag 85 méter. Ideiglenesen drótfonatos
kerítéssel kerített. Növényzete nincs.
A terület minden közműre rácsatlakoztatható.
A Szombathely Megyei Jogú Város Szabályozási Tervében Lk (kisvárosi lakóterület) övezetbe
sorolta. Maximális beépíthetőséggel. Építménymagasság 5,5 méter lehet. Legkisebb kialakítható
teleknagyság 600 m2. Az övezet jellemzői: sűrű
beépítésű, több önálló rendeltetési egység, elsősorban lakórendeltetésű épületek helyezhetők el.
A korábbi épületek elbontásával a korábbi önálló
rendeltetésű egységek számát öt új egységgel lehet bővíteni (egyéb kritériumok fennállása esetén). A területen a telek területének húsz százalékát zöldfelületként kell kialakítani.

A pályázat nyertese az lesz, aki összességében a leg
előnyösebb ajánlatot nyújtja be azzal, hogy az ingatlan vételárára minimum 24 000 000 forint + ÁFA
összegű ajánlatot kell tennie.
A biztosíték összege 6 096 000 forint (hatmillió-kilencvenhatezer forint), amely szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé (foglalóvá) alakul át. A biztosíték összege a pályázat nyertese
által fizetendő vételárba beszámít.
A pályázati ajánlatot írásban, magyar nyelven,
zárt borítékban, három példányban (egy eredeti
és kettő másolati példányban) Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala V. emelet
516-os irodában személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2015. február 9-én 10 óráig
kell benyújtani.
A pályázatok felbontására 2015. február 9-én
11 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal (Városháza) V. emelet 516. számú irodájában. Az
ajánlatok felbontásánál csak a kiíró és az ajánlattevők, továbbá a kiíró által meghívottak lehetnek
jelen. Az eljárásról jegyzőkönyv készül.
Az ajánlatokat a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a februári rendes ülésén bírálja el. A pályázat nyertesét a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás és a vételár megfizetésének módja és
határnapja szempontja alapján bírálja el.
Információ és felvilágosítás az ingatlan értékesítésével kapcsolatban ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatalában kérhető:
Vagyongazdálkodási Iroda: (94) 520-290, (94)
520-204, (személyesen: Kossuth L. u. 1-3. V. em.
516. iroda)

Lecserélték a szavazatkijelző táblát a Városháza nagytermében, és megújult a szavazórendszer is. A közgyűlés munkáját a január végi
ülésen már egy korszerű szoftver segíti. Mintegy kétmillió forintból újul meg a napokban
a szombathelyi városháza nagytermének informatikai rendszere. Korszerűsítették a szavazórendszert, így áttekinthetőbb és könnyen
követhető lesz a szavazás menete. A beruházás
időszerű volt, hiszen az elmúlt tizenöt évben
nem került sor informatikai fejlesztésre, így az
eddigi rendszer korszerűtlenné vált.
Puskás Tivadar polgármester elmondta, hogy
a modern rendszer a képviselők és az ülésvezető munkáját is segíti. Áttekinthetőbbé
válik a kijelző, visszakereshetők lesznek a
közgyűlési előterjesztések, egyszerűsödik a
jegyzőkönyvkészítés. Keringer Zsolt, a szervezési osztály megbízott vezetője kiemelte,
hogy maga a rendszer egy teljesen új szoftverkörnyezetben készült, és új funkciók is elérhetőek lesznek vele. Hozzátette, hogy a régi
szavazórendszer cseréje azért is indokolt volt,
mert az előző program nem volt képes olyan
funkciókra, amelyekkel a közgyűlés munkáját
hatékonyabbá lehet tenni. Emellett nem csak
a programot korszerűsítették, kicserélték a
szervert és a számítógépes hálózatot is felújították. A modern informatikai környezet jelenleg próbaüzemben működik, de a január
29-i közgyűlésen már élesben bizonyíthat az
» bb
új szavazórendszer.
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REMEK ÉVKEZDÉS
Magabiztos sikerrel kezdte az NB I-es futsal bajnokság 2015-ös évadját a Swietelsky-Haladás
VSE csapata. A szombathelyiek a Vasas SC otthonában léptek pályára és 7:3 arányú győzelemmel
tértek haza. Pedig a derbit a vasiak az ötödik, míg
a fővárosi házigazdák a hatodik helyről várták.
Ennek ellenére az előre megjósolt nagy csata elmaradt, Marcos Angulo legénysége már az első
félidőben eldöntötte a három bajnoki pont sorsát,
ugyanis húsz percnyi tiszta játékidő után már 5:1re vezettek Gyurcsányiék. A második játékrészben az angyalföldiek ugyan beleerősítettek, ám
a szombathelyiek könnyedén verték vissza minden felzárkózási kísérletüket. A vasi együttesből
különösen Öreglaki Norbert volt elemében, aki
háromszor is bevette a hazaiak kapuját. A vasi
gárdában bemutatkozott két új igazolás is, a Rába
ETO együtteséből érkezett Hegyesi Zsolt és Dürgő Péter. Előbbi egy góllal tette le a névjegyét a
vasi zöld-fehér csapatban. A Swietelsky-Haladás
VSE gárdája a győzelemmel bebiztosította ötödik
helyét. Egyre biztosabbá válik, hogy a szombathelyiek az alapszakaszt követően a felsőházban
folytathatják majd a pontvadászatot.

NÉPES MEZŐNY
Komoly érdeklődés mellett rendezte meg a
Szombathelyi Darts Club SE a sportág városi bajnokságának első fordulóját. A viadalon összesen
harminchatan indultak, ami valószínűleg annak
is köszönhető, hogy az elmúlt hetekben megrendezett PDC, illetve BDO világbajnokságot is élőben közvetítették a különböző sportcsatornák.
A szervezők nagy örömére szinte valamennyi
korosztály képviseltette magát az erőpróbán, ami
az utánpótlás szempontjából biztató jel. A Foki
Gábor vezette rendezői stáb a versenyen egy új
lebonyolítási formát alkalmazott: az indulókat
nyolc csoportba osztották, és csak a csoportküzdelmek után következett az egyenes kieséses
szakasz. Ennek köszönhetően valamennyi induló sok játéklehetőséghez jutott. A viadalon a
legjobb szombathelyi versenyzők közül többen
nem vettek részt, ugyanis egy országos erőpróbán képviselték a vasi színeket. Távollétükben
Pósfai Miklós diadalmaskodott úgy, hogy a döntőben Vlóbert Krisztiánt győzte le. A két bronzérmes Mányoki Krisztián és Kakuszi Bálint lett.
A következő darts versenyt február 13-án és 14én rendezik Szombathelyen. Akkor nem csak a
városi bajnokság második fordulóját tartják meg,
hanem diákolimpikonok és a régiós Ligabajnokság kitűnőségei is nyilat ragadnak majd.

HETES HELYETT NYOLCAST
Gadó András Európa-bajnokságra készül

A szombathelyi sportoló a tavaly megnyerte az erős emberek könnyűsúlyú
kategóriájának országos bajnokságát, ez pedig azt jelenti, hogy már három
különböző sportágban bizonyult Magyarország legjobbjának.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Ha egytől tízig kellene osztályoznom, akkor senyzőkkel kellett összemérnem a tudásomat,
a 2014-es évet hetesre értékelném – kezdte akiknek csak erről a sportról szól az életük.
mérlegkészítéssel a beszélgetést a Concordia HA MÁR A SÉRÜLÉSEKET EMLÍTETTE, EBBŐL A SZEMTrans-Galaxy SE sportolója. – A legnagyobb PONTBÓL MILYEN ÉVEN VAN TÚL?
örömöt számomra az jelentette, hogy egy har- Sajnos van egy visszatérő vállsérülésem. Ez egy
madik sportágban sikerült magyar bajnokságot gyulladásos probléma, amit még mindig érzek.
nyernem. Karate és erőemelés után az erős embe- Éppen most várok egy ultrahang-, aztán pedig
rek vetélkedésében is szereztem egy aranyérmet. egy MR vizsgálatra. Az eredményeket ismeretében tudom majd a jövőmet tervezni. Abban
A könnyűsúlyú ob-n végeztem az első helyen.
TAVALY IS MEGOSZTOTTA A VERSENYÉVADJÁT?
viszont nagyon bízom, hogy nem kell megopeIgen, volt erőemelés és erős emberek sportja is. rálni a sérült vállamat.
A tavaszi szezont teljes egészében a felkészü- AMENNYIBEN NEM LESZ MŰTÉT, ÚGY MILYEN VERSENYlésnek szenteltem, és úgy gondolom, hogy ez PROGRAMOT SZERETNE ÖSSZEÁLLÍTANI?
jó döntés volt. Nyáron inkább az erős emberek A legfontosabb verseny a könnyűsúlyú erős emvetélkedéseit helyeztem előtérbe, később a rossz berek Európa-bajnoksága lenne, ahol országos
idő beköszöntével már inkább az erőemelésé a bajnokként hazánkat tudnám képviselni. Ezt a
viadalt augusztus végén Ukrajnában rendezik
terep, az ugyanis teremsport.
MILYEN VOLT AZ ÉREMTERMÉS?
meg. Ezen kívül, ha minden igaz, akkor ebben a
Összességében jónak mondható. Hazai és külföl- sportágban is megszervezik a Bajnokok Ligáját.
di versenyeken is dobogós helyezéseket értem el. Ez a tervezett versenysorozat nagyon érdekel.
Talán a Tirolban megrendezett védőruha nélküli Ősszel pedig ismét jönne az erőemelés.
erőemelő világbajnokságon elért harmadik he- SZOMBATHELYEN MILYEN VERSENYEKEN LÁTHATJA
lyezésemet értékelem legtöbbre, de a már említett MAJD A KÖZÖNSÉG?
országos bajnoki címemre is igen büszke vagyok. Nyáron harmadik alkalommal szeretném megMELYIK VOLT A 2014-ES ESZTENDŐ LEGJELENTŐSEBB
rendezni a strandon a hagyományos fekvenyomó bajnokságot, amely mára országos hírnévnek
VIADALA AZ ÖN SZÁMÁRA?
Egyértelműen az Egyesült Államokban meg- örvend. Már csak a remek hangulata miatt is kár
rendezett WPC profi erőemelő és fekvenyomó lenne kihagyni. Emellett jó lenne júliusban tető
világbajnokság. Miamiban a nyolcadik helyet si- alá hozni egy páros csapat Európa Kupát, amekerült elérnem, ezt mégis komoly eredménynek lyen egy másik magyar versenyzővel duóban
tartom. Egy sérülés ugyan hátráltatott, de így is indulnánk. Ez egy nagyon látványos, színvonalas
elégedett lehetek. Abban az elit mezőnyben meg verseny lenne. És persze jó volna ismét szerepelni
» hz
kell dolgozni minden apró sikerért. Olyan ver- a Joskar-Ola Napok programjában is. 
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RESZKESS, RYAN RICHARDS!

ZORAN KRISZTANOVICS

Krisztanovics készül a körmendi center semlegesítésére

FOTÓ: CSEH GÁBOR

A 33 esztendős Zoran Krisztanovicsot a súlyos sérülést szenvedett
Milan Majsztorovics helyettesítésére igazolta le a Falco-Trend Optika KC
kosárlabdacsapata. A 204 centiméter magas, 115 kilogramm súlyú
szerb center szerződése az idény végéig szól.

» »ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: szerb
» »CSALÁDI ÁLLAPOTA: nős (2 gyermek apja)
» »FOGLALKOZÁSA: kosárlabdázó
» »MAGASSÁGA: 204 centiméter
» »SÚLYA: 115 kilogramm
» »POSZTJA: 4-5
» »CSAPATA: Falco-Trend Optika KC
» »KORÁBBI CSAPATAI:
Novi Becej (2002-2005)
Cluj Napoca (2005-2006)
Sopron (2006-2007)
Cluj Napoca (2007-2008)
Capitals Groningen (2008-2009)
Cluj Napoca (2009-2012)
Kryvyi Rih (2012-2013)
Oberwart Gunners (2013-2014)
Craiova (2014)

KÁLMÁN LÁSZLÓ
– Nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhatok a
Falco csapatában – kezdte a beszélgetést a „Zoki”
becenévre hallgató 33 esztendős középjátékos. –
Szerencsére igen hamar elfogadtak a vezetők és
a játékostársak is. A sárga-fekete klub egyébként
már a bajnokság előtt is megkeresett. Nagy dilemma volt, de akkor a román Craiova csapata
mellett döntöttem az ott kosarazó barátaim tanácsára. Utólag most már belátom, hogy jobb
lett volna azonnal a Falcót választani, de ilyen az
élet. Az embernek vannak jó és rossz döntései is.

olyan anyagi lehetőségeik vannak, hogy akár
európai sztárokat igazolhatnak, sőt volt NBA-játékosokat is. De a másik három bajnoksággal
bőven felveszi a versenyt a magyar. Itt egyáltalán
nem könnyű bekerülni a csapatokba, mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért és ennek köszönhetően növekedhet a színvonal is.

JÓKOR ÉRKEZETT A FALCO CSAPATÁBA, MIVEL ÍGY PÁLYÁRA LÉPHET A KÖRMEND ELLENI MEGYEI RANGADÓN
IS. MIT VÁR A RÁBA-PARTIAK ELLENI DERBITŐL?

Tudom, hogy mit jelent a klub és a szurkolók
számára a Körmend elleni mérkőzés. Tisztában
vagyok a megkülönböztetett jelentőségével. Azt
várom, hogy a hazai közönség támogatásával a
Úgy gondolom, hogy sikeres és jó szezont töltöt- csapatunk kiharcolja a győzelmet.
tem a soproni gárdában. Jól éreztem magam itt A KÖRMENDI EGYÜTTESBEN PATTOGTAT AZ A RYAN RIés nagy kihívásnak is tartottam, hogy Szerbián CHARDS, AKI TALÁN A MAGYAR BAJNOKSÁG LEGJOBB
kívül is bizonyítsak. Emlékeim szerint a Falcó- FORMÁBAN LÉVŐ JÁTÉKOSA. HOGYAN KÉSZÜL A PONTval kétszer is összecsaptunk a bajnokságban és GYÁROS MEGÁLLÍTÁSÁRA?
mindkét derbit a szombathelyiek nyerték. Akkor Az a célom, hogy a lehető legkevesebb pontot
is jó volt a magyar bajnokság, de úgy gondolom, tudja dobni Szombathelyen. Ezt nem lesz kön�hogy azóta tovább emelkedett a színvonal. Ter- nyű elérni, hiszen Richards az utóbbi időben
mészetesen Kálmán Lacira is emlékszem, ját- rendre 30-40 pontot termel meccsenként. Meg
szottam ellene. Remek játékos volt, egyértelmű- akarom mutatni, hogy jobb játékos vagyok ezen
en a bajnokság öt legjobbja közé tartozott.
a poszton, mint ő. Tudatosítani akarom benne,
A SOPRONI ÉVEK UTÁN PATTOGTATOTT HOLLANDIÁ- hogy ellenem játszani nem éppen kellemes doBAN, UKRAJNÁBAN, ROMÁNIÁBAN ÉS AUSZTRIÁBAN IS. log. Persze ehhez a csapat segítsége is kell, elvégAZOKHOZ A BAJNOKSÁGOKHOZ VISZONYÍTVA, MILYEN- re a védekezés közös munka. De összességében
az a lényeges, hogy legyőzzük a Körmendet, és
NEK TARTJA A MAGYAR PONTVADÁSZAT SZÍNVONALÁT?
Szerintem az ukránoké teljesen más kategória, erre szerintem minden esélyünk meg is van.
» Horváth Zoltán
jóval erősebb a többinél. Az ottani kluboknak 
AKÁR ÚGY IS FOGALMAZHATNÁNK, HOGY VISSZATÉRT
MAGYARORSZÁGRA, UGYANIS A 2006-2007-ES SZEZONBAN A SOPRON EGYÜTTESÉT ERŐSÍTETTE.

Már a bajnokság előtt is szerettük volna megszerezni Zoran Krisztanovicsot, ám akkor nem
jött össze a dolog. Ismertem korábbról, tudtam,
hogy mit várhatok tőle. Amikor a 2006-2007es szezonban a Sopron együttesében pattogtatott, még játszottam is ellene. Ahhoz képest,
hogy rövid ideje van nálunk, nagyon jól beilleszkedett a csapat játékába és a közösségbe is.
Ugyan a figuráinkat még csak nagyjából tudja,
de idő kérdése, és mindennel tisztában lesz.
Képzett, rutinos, jó játékos, aki megalkuvás
nélkül képes a csapat érdekeit szolgálni. Szerintem a Falcónak is nagy hasznára lesz majd.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy maximálisan
beépítsük a játékunkba. A Körmend elleni megyei rangadón komoly szerepet kaphat, mert
a Rába-partiak centere, Richards az utóbbi
időben számolatlanul szórja a pontokat. Az
ő féken tartása nagy jelentőségű lehet a derbi
alakulása szempontjából. Zoran szerződése a
szezon végéig szól, így még nagyon sok mérkőzésünkön számítunk a segítségére. Az eddigi
tapasztalataim alapján úgy gondolom, nem fog
csalódást okozni.
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Igazgatósága

csörlős vonszolóval és/vagy
forwarderrel rendelkező
fakitermelő vállalkozókat keres
egész évi munkavégzéssel.
Érdeklődni:
Németh János fahasználati műszaki vezető
+36-30/862-2810
Németh Ádám termelési előadó
+36-30/919-5293

ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁR AK

Január 24. (szombat)
20.00–8.00
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Fő tér 31.
Tel.: (94) 312-583
Január 25. (vasárnap)
19.00–08.00
FAGYÖNGY GYÓGYSZERTÁR
Szűrcsapó u. 23.
Tel.: (94) 508-110
Január 26. (hétfő)
20.00–08.00
MARGARÉTA GYÓGYSZERTÁR
Margaréta u. 3.
Tel.: (94) 500-222
Január 27. (kedd)
19.00–08.00
SZENT MÁRTON
GYÓGYSZERTÁR
Szent Márton u. 18.
Tel.: (94) 318-438
Január 28. (szerda)
20.00–08.00
BENU GYÓGYSZERTÁR
INTERSPAR
Újvilág út 1. (Interspar)
Tel.: (94) 313-300
Január 29. (csütörtök)
19.00–08.00
PANACEA GYÓGYSZERTÁR
Dolgozók útja 35.
Tel.: (94) 324-500
Január 30. (péntek)
20.00–08.00
PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR
Semmelweis utca 4–6.
Tel.: (94) 500-440
Január 31. (szombat)
20.00–08.00
ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁR
Dolgozók útja 1/a
Tel.: (94) 508-008

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban
Szombathely, Pálya utca 10–16.
Tel.: 94/510-555 • www.sebomuszaki.hu
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A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte
minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. Az EPCOS által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az
elektromos jelek feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket a hibás működéstől és a kieséstől. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként ezen kulcsfontosságú termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében,
folyamatosan várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörökbe:
GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos
működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.
Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.

GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése,
kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.
Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy jelentkezzen vállalatunk
portáján (Szombathely, Szent László király utca 6. illetve Szombathely, Csaba út 30.)
elhelyezett pályázati lap kitöltésével vagy juttassa el önéletrajzát
a HRSzombathely@epcos.com e-mail címre.
EPCOS Kft • A TDK Group Company • www.epcos.com

MEGNYITOTTUNK!
Szeretettel várja
meglévő és új vendégeit a

ReVital

Szépségszalon!
Szombathely
Akacs Mihály u. 71/B
(Derkovits lakótelep)

Tel.: 30-353-4033

LEENDŐ ELSŐSÖK
TÁJÉKOZTATÓ NAPJA
A

B O L Y A I B A N

2015. január 31. (szombat) 10.00 óra

SZOMBATHELYI NEUMANN JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szombathely, Losonc u. 1. • Tel.: 94/313-399
Honlapcím: www.neumann-szhely.sulinet.hu
Iskolánk a belváros peremén, forgalmas főútvonal mentén,
mégis csendes zöldövezetben várja diákjait.
Az angol és informatika tanítása 1–8. osztályig kiemelt képzési területünk.
A szülők és a gyermekek igénye szerint nyelvvizsgára és ECDL vizsgára
készítjük fel tanulóinkat. A német nyelv 1–8. osztályig szerepel a tanrendünkben.
A tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt gondot fordítunk.
Környezeti és egészségnevelésünkre nagy hangsúlyt fektetünk.
Elismerésül elnyertük az „Örökös ökoiskola”címet.
Munkánkat segíti szabadtéri tantermünk és oktatóparkunk.
Diákjaink számos sportág alapjait sajátíthatják el. Pl.: tánc, úszás, labdajátékok.
3. osztály végéig, igény szerint, heti 2x1 órában úszást biztosítunk a kicsiknek.

Nyílt napunk: 2015.03.19. 8.00-kor.

Szeretettel várunk minden kedves szülőt és gyermeket
az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tájékoztató napjára, ahol részletes tájékoztatást kapnak
az iskola programjáról és a beiratkozás módjáról.
Jövendő kisdiákjaink pedig egy vidám, játékos délelőtt részesei lehetnek.

www.bolyai.nyme.hu • Telefon: 94/513-680
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Csak Törzsv ásárlói
kárty a felmutatása
esetén:
gual
• Minden Desig
felsőruházat

SSzombathely,
z
Fő tér 30. Tel.: 94/328-757

–25%

• Minden más
felsőruházat, a már
akciós árúak is
Nem érvényes a alsóneműkre, kiegészítőkre.

: Hófehérke Divatáruház

–10%

ÚJ SZAKMA
A HERMAN

Érvényes: 2015.01.24– 01.31. További részletek az üzletben.

OTTÓ

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN!

VÍZIKÖZMŰ KEZELŐ KÉPZÉS
„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 18 évben, 85 millió darab kuplungtárcsát,
75 millió darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden
tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2015-ös évben
újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben, valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk pályakezdők, illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód: SZI2)

(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot szerzett kollégákat keresünk)
Akinek feladata lesz: gépkezelés, átszerelés, szerszámkorrekció
Elvárásaink: műszaki szakmunkás/szakközépiskolai végzettség (előny),
3–4 műszak vállalása, pontos és önálló munkavégzés, gyártásában szerzett tapasztalat,
tolómérő használat, műszaki jelölések ismerete
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés), fejlődési- és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály
9700 Szombathely, Zanati út 31.
Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

A Herman Ottó Szakképző Iskola – a VASIVÍZ ZRt. együttműködésével
– új, Nyugat-Dunántúlon egyedülálló víziközmű kezelő szakmunkás
képzést indít 2015. szeptemberétől.

HOL?
A képzés során az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlati oktatás
a VASIVÍZ ZRt. modern berendezésekkel ellátott telephelyein zajlik.

MIÉRT JÓ?
Életszerű tanulás, a legjobbaknak biztos állás!
A VASIVÍZ ZRt. szándéka a víz- és csatornakezelő szakon végző, legjobb eredményt elérő diákok továbbfoglalkoztatása.
Modern környezet • A legújabb technológiák • Korszerű berendezések

GYERE TE IS A HERMANBA TANULNI
ÉS A VÍZMŰHÖZ DOLGOZNI!
HERMAN OTTÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM
Szombathely, Ernuszt K. u. 1. Tel.: 06-94/512-420
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
Web: www.hermanszombathely.hu

