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áldott
Húsvétot!

visszakerül a kereszt
Épülhet az összekötő utca
Települési és megyei Érték

Önkormányz ati hírek
2
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FOGADÓÓRA
» » KOCZKA TIBOR alpolgármester,
az 1. sz. választókörzet önkormányzati képviselője április
9-én (csütörtökön) 15–17 óra
között a Herényiek Házában
fogadóórát tart.
» » ÁGH ERNŐ, a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselője április 8-án (szerdán)
15–16 óráig a Sorokmajor
Közösségi Házban fogadóórát
tart.

KÖNYVTÁRI
NYITVA TARTÁS
Berzsenyi Dániel Könyvtár a húsvéti ünnepekre való tekintettel rendhagyó nyitva tartással
várja olvasóit: április 4-én, szombaton (nagyszombat) rövidített nyitva tartás lesz, a földszinti hírlapolvasó 8–13 óráig, az emeleti terek
10–13 óráig látogathatók. Április 5-én, vasárnap (húsvét vasárnap) és április 6-án, hétfőn
(húsvét hétfő) a könyvtár zárva tart.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Őri Tamás László és Csóbor Tímea fia:
Bence, Kiss Gábor Lajos és Bodorkós Mónika fia:
Dávid, Török Roland és Fabsitz Dóra fia: Nolen,
Béres Zoltán és Csay Katalin leányai: Katalin és
Krisztina (ikrek), Pehm Balázs Imre és Kovács
Viktória fia: Gergő, Tóth László és Simon Ildikó
fia: Vajk Imre, Bruckner Imre Dezső és Uránovics Beáta fia: Boldizsár, Majlinger László és Forró Melinda fia: Ákos László, Czene Ottó és Mátis
Julianna fia: Rebeka, Bödey Kálmán és Horváth
Zsófia leánya: Karolina, Kovács Tivadar Krisztián
és Staritzbüchler Viktória leánya: Luca Viktória,
Sinkovicz László és Szabó Katalin fia: Levente
Attila, Molnár Csaba és dr. Pál Eszter fia: Mátyás,
Nagy Márió István és Szula Edit fia: Dávid Márió,
Pass Róbert és Fogl Mónika fia: Áron, Ipkovich
Gábor és Kóbor Krisztina leánya: Regina, Polgár
Tamás és Séfer Beáta fia: Donát, Gombás Péter és
Kovács Marianna fia: Olivér, Németh Balázs és
Milos Andrea fia: Zsombor
HÁZASSÁG: Pék György és Bokor Ildikó

HALÁLESET: Kálmán László István, Pap János, Geiszler Sándorné Vig Anna, Kiss Imre Ferenc, Varga
Józsefné Bozsó Klára, Herczeg Józsefné Molnár
Mária, Kiss Antalné Varga Anna, Mező Mátyásné
Horváth Margit, Reménység Sándor József, Szabó
János, Horváth József, Csákvári Ernő Endre, Takács Imre, Samu János Zoltánné Sárközi Mária,
Ujvári Gyuláné Gueth Judit, Buus Lajos, Komáromi János, Király Miklósné Badics Rozália, Varga
Imre, Molnár Gyula, Márk Miklós, Székely István,
Smidéliusz Dénesné Berke Irén, Sutyera Imréné
Támis Gizella Rozália, Ódor Istvánné Böröcz Irén,
Ince-Nagy Árpád, Balogh Ernő, Ternyei Józsefné
Horvát Julianna, Mecsekfalvy István, Szabó Mihály,
Molnár Elemérné Teveli Julianna, Marton György
Zsolt, Piri Lajos, Horváth György István, Kovács
Imréné Németh Anna, Borhy Zoltánné Nagy Mária, Gombás Alajos, Döme Lászlóné Perom Mária
Valéria, Beke Józsefné Kiss Mária Terézia, Aranyos
Csaba Béláné Borbély Márta Julianna, Gyöngyössy
Zsuzsanna, Sárközy Pálné Reisinger Mária Róza

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI
Csak ott szabad tüzet gyújtani, ahol az megengedett. Belterületen önkormányzati rendelet szabályozza a növényi hulladék égetését, tarlóégetéshez a
katasztrófavédelemtől kell engedélyt kérni. A tüzet

soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, mindig legyen
kéznél oltásra alkalmas anyag vagy eszköz, mindig
tájékozódjunk a várható időjárásról. A szabályok
be nem tartása tűzvédelmi bírságot von maga után.

KARMESTERT KERES
A FÚVÓSZENEKAR

KÖTELEZŐ ELLENŐRZÉS

Szombathely Város Fúvószenekar Egyesülete
pályázatot hirdet a fúvószenekar karmesteri
feladatainak betöltésére.
FELTÉTEL: szakirányú felsőfokú végzettség.
ELŐNY: szakmai gyakorlat.
A pályázatban a szakmai önéletrajzon kívül az
iskolai végzettséget igazoló okmányokat kérjük
mellékelni.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: április 20.
A pályázatokat elektronikus úton kérjük benyújtani a fuvoszenekar.szombathely@gmail.com
vagy a trajbi@freemail.hu e-mail címre.
» Trajbár Balázs elnök

Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület

A Vasi Füstfaragók Kft. értesíti ügyfeleit, hogy
áprilisban az alábbi utcákban végzi el a használatban lévő, valamint a tartalék égéstermék-elvezetők évente egyszer kötelező ellenőrzését.
Továbbá a tüzelőberendezések összekötő elemeinek ellenőrzését, tisztítását, a nyílt égésterű
gáz tüzelőberendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatának meglétét, valamint annak ellenőrzését, hogy a fenti tüzelőberendezéseknél a
levegő utánpótlás biztosított-e.
Nádasdy Ferenc utca – Éhen Gyula tér – Vasút
utca – Szelestey László utca – Garay János utca
Rumi Rajki István utca – Benczúr Gyula utca –
Kaposi János utca – Vadrózsa utca – Nefelejcs

utca – Haladás utca – Vízöntő utca – Levendula utca – Szegfű utca – Muskátli utca – Veres
Péter utca – Vajdahunyad tér – Görgey Artúr
utca – Nagyszombat tér – Tolnay Sándor utca
– Csikor Elemér utca – Szerb Antal utca – Várkonyi István utca – Mészáros József utca – Senyefai utca – Németh László utca – Bertalanffy
Miklós utca – Szabó Imre utca – Hóvirág utca
– Tulipán utca – Rezeda utca – Csók István
utca – Brigád utca – Kert utca – Béke tér – Szabadnap utca
Újvári Ede utca – Gyöngyös utca – Vak Bottyán
utca – Jurisics Miklós utca – Béri Balogh Ádám
utca
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KÉSZÜLHETNEK A FERENCZY ISTVÁN UTCA
FEJLESZTÉSÉNEK TERVEI

Horváth István Sándor

HÚSVÉTI
JELEK
FOTÓ: CSEH GÁBOR

Az érintett városrészen jelentős forgalmi változásokat eredményezhet
a Körmendi út–Szent Gellért út kereszteződésében lévő körforgalom,
valamint a Ferenczy István utca között tervezett összekötő útszakasz
megépítése. Egyszerűbbé teszi a Jáki úti temető megközelítését,
és csökkenti majd a Jáki és az Alsóhegyi út gépjárműforgalmát.

ÁGH ERNŐ ÉS LENDVAI FERENC A MEGHOSSZABBÍTÁSRA VÁRÚ ÚTON

Ágh Ernő, a választókerület önkormányzati kép- az út kivitelezésére is, amelynek elkészülte gazdaságviselője kezdeményezésére tűzte napirendjére az fejlesztési hatásokat is eredményezhet a térségben.
önkormányzat gazdasági és városstratégiai bizott- „Szombathely ezen városrészének nagyon fontos
sága a Ferenczy István utca bővítésének ügyét. Ez lenne ennek az útnak a megépítése” – fogalmazta
a fejlesztés már régi terve az önkormányzatnak, de meg Ágh Ernő. Ez egy fontos csomópontot, a Szent
eddig jogszabályi előírások nem tették lehetővé a be- Gellért és a Körmendi úti körforgalmat kötné össze
ruházást. Ugyanis korábban itt volt a szeméttelep, és a temető előtti csatlakozó utcákkal. Ez a beruházás
a rekultivációt követően harminc évnek el kell telnie azért is fontos, mert egyszerűbbé válik a temető
ahhoz, hogy a területet újra hasznosítani lehessen.
nagyobb kerülő nélküli megközelítése, ami nem„A gazdasági és városstratégiai bizottság meghozta csak az autósok, hanem a kerékpárosok számára is
a döntését a Ferenczy István utca tervezésével kap- jobb feltételeket biztosít a közlekedéshez. A körforcsolatban” – tudtuk meg Lendvai Ferenc tanács- galommal együtt ugyanis elkészült az út mintegy
noktól, a bizottság elnökétől. A testület támogatta, ötöde, amelyen már van kerékpáros sáv is.
hogy megkezdődjön az előkészítő munka, a tervek A még hátralévő rész az elkészülte után jelentősen
elkészítésére, valamint a megvalósításra 16,5 millió tehermentesíti majd a Jáki utat és az Alsóhegyi
forintot biztosít a városfejlesztési alap. Ennek kerete utat. A bizottsági tagok a döntésnél számításba
összesen 105 millió forint, amelyből 30 millió fo- vették azt is, hogy a közeljövőben a Haladás a Kirintot különítettek el tervek készítésére. Ennek egy rály sportlétesítményben játssza a mérkőzéseit, így
részéből valósulna meg a Ferenczy István utca terve- sokak számára ennek a megközelítése is könnyebb
zése. A tanácsnok bízik abban, hogy lesz majd forrás lehet az új úton keresztül. 
» edz

Szent Ágoston a húsvéti eseményekkel kapcsolatban azt állítja, hogy három egészen hihetetlen dolog történt. Elsőként Jézus feltámadását
említi, mint emberileg felfoghatatlan eseményt.
Másodikként arról ír, hogy mennyire hihetetlen az, hogy emberek egyáltalán hittek Jézus
feltámadásában. Majd pedig harmadszorra
azt fejtegeti, hogy mennyire elképzelhetetlen,
hogy az apostolok igehirdetését, azaz a tanulatlan emberek tanítását hallgatva voltak emberek, akik hittek Jézus feltámadásában. Szent
Ágoston gondolatmenetét folytatva negyedikként hozzátehetjük: mennyire hihetetlen, hogy
kétezer évvel az események után is vannak emberek, akik hisznek abban, hogy Jézus valóban
feltámadt a halálból.
Teljesen jogos, hogy az eseményekre magyarázatot és bizonyítékot keresünk. E vágyunkkal nem vagyunk egyedül. Jézus holttestének
eltűnésére magyarázatot kerestek egykor a sír
őrzésével megbízott katonák és a zsidó vallási
vezetők. A másik oldalon állnak a temetéskor
elmaradt balzsamozást vasárnap hajnalban elvégezni szándékozó asszonyok és az apostolok,
valamint a tanítványok, de ők is ugyanerre a
kérdésre keresik a választ. Mindenki azt szeretné tudni, hová tűnt a keresztről való levételt
követően sziklasírba helyezett Jézus teste. Haláláról meggyőződtek, semmi kétség nem fért
ahhoz, hogy ennyi szenvedés és kínzás után
meghalt. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy
testét elhelyezték a sziklasírban. Hová tűnt
mégis? Mi történhetett?
Magyarázat és bizonyíték helyett jeleket találunk. A legfontosabb jel maga az üres sír. És jel
az elhengerített kő, a feltámadást hírül hozó
angyal, a sírban maradt gyolcslepel. Az evangéliumok sajátos vonása, hogy a jeleknek célja
van. Isten az emberek számára jeleket hagy hátra. A jeleknek az a célja, hogy az emberek hig�gyenek, eljussanak a hitre. Itt találkozunk egy
érthetetlen, hihetetlen dologgal: ugyanazokat
a jeleket, például az üres sírt látva a katonák
nem hisznek, az asszonyok és később az apostolok viszont igen.
Mennyire nehezen akarjuk meglátni, észrevenni a jeleket. Mennyire nehezen akarunk hinni a
jeleknek. Mennyire nehezen értjük meg, hogy
a kereszt a megváltás jele, a feltámadás a mi
üdvösségünk jele. Mennyire nehezen akarunk
hinni. Krisztus feltámadása az újjászületés forrása számunkra. Hiszek-e a feltámadásban?
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Pályázati forrásból légszennyezettséget és meteorológiai paramétereket rögzítő közönségtájékoztató rendszert üzemelnek be a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán.
Szombathelyen három helyszínen mérik a légszennyezettségi adatokat: a Városi Sportcentrum területén fix mérőállomás működik, míg a
másik két helyszínen, a Dési Huber István Általános Iskola hátsó udvarán, valamint a Százszorszép Bölcsőde gazdasági bejáratánál évente
négyszer, két héten át egy mobil mérőkocsi végez méréseket. A fix mérőállomás 2013. április
óta működik, a mobil mérőautók 2014. januártól mérnek. A cél a helyi és a határon átterjedő légszennyezettség folyamatos ellenőrzése.
A paraméterek a szennyeződés keletkezésének,
illetve terjedésének meghatározására nyújtanak
hasznos információkat. A szállópormintából
időszakonként kimutathatók a a poliaromás
szénhidrogén-vegyületek és a nehézfémtartalom is.
„A városvezetés fontosnak tartja a környezetvédelmi problémák megoldását. Ebben jelenthet
előrelépést az, hogy a mért adatok nyilvánosságra kerülnek. Többször kapunk különböző
lakossági bejelentéseket por- és levegőszen�nyezés kapcsán, ezentúl egyértelműen, rögtön
látjuk, hogy mi a helyzet valójában” – mondta
Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai
Bizottság elnöke.
A program szerves részét képezi a lakossági tájékoztatás, hamarosan a városházán is láthatóak lesznek a fix mérőállomás által rögzített légszennyezettségi adatok. Ezek az információk a
város honlapján is elérhetőek lesznek.
A nyilvános adatok előnyt jelenthetnek olyan
önkormányzati döntések meghozatalában is,
amelyek a helyi gazdasági, természeti, egészségügyi és szociális környezet fejlesztését szolgálhatják, továbbá újabb vállalkozások betelepülését segíthetik elő.
» eb

AZ ÓPERINT UTCAI KERESZT HISTÓRIÁJA
A megyei levéltárban őrzött 1857. évi kataszteri térkép bizonysága szerint
a mai Óperint utca nyugati végén már több mint 150 évvel ezelőtt létezett
egy kereszt. Akkoriban ez a térség még nem Szombathelyhez, hanem Óperint
községhez tartozott, amelynek katolikus közössége állíttatta a fafeszületet
a falu főutcájának tengelyébe.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

NYILVÁNOS LÉGSZEN�NYEZETTSÉGI ADATOK

A KÉPESLAP SPIEGLER TIBOR TULAJDONA
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VISSZAKERÜL A KERESZT AZ ÓPERINT UTCAI KÖRFORGALOMBA

Szombathely rohamos városfejlődése és területi
terjeszkedése az 1880-as évek közepére elérte a
város nyugati szomszédságában elterülő Óperintet, és fokozatosan magába olvasztotta a települést.
A község hivatalosan 1886. január 1-jén csatlakozott Szombathelyhez, s ezzel az egykori falu
egyszeriben egy új városrésszé vált. Az addigra
már erősen leromlott állapotú, a kidőlés határára
jutott feszület láttán Szombathely akkori plébánosa, Horváth István fejében fogalmazódott meg a
gondolat, hogy helyébe egy szebb, a városias igényeknek megfelelő, kőből faragott alkotást készíttessenek. Az egyházmegyei levéltár munkatársai
által fellelt iratok tanúsága szerint a plébános 1886.
május elején kért engedélyt a megyés főpásztortól
„egy erős vasráccsal ellátott díszes kőkereszt” felállítására, „Isten nagyobb dicsőségére és a hívek
lelki épülésére.” A 330 forintra rúgó költségek fedezéséhez maga a plébános is hozzájárult, saját vagyonából adakozott a nemes célra. Hidassy Kornél
püspök jóváhagyását követően gyorsan peregtek
az események, és a hónap végére siker koronázta
a kezdeményezést. A Vasmegyei Lapok című korabeli lap tudósítása szerint a keresztet május 30án, húsvét utolsó vasárnapján, a szentmisét követő
ünnepi körmenet keretében szentelték fel.
A kovácsoltvas kerítéssel övezett feszület a városrész egyik díszévé, jellegzetes elemévé vált. Számos képeslap örökítette meg a később felépült
evangélikus templom előterében látható kőke-

resztet, amely több mint hat évtizeden keresztül
elválaszthatatlanul hozzátartozott a városlakók
által megszokott korabeli utcaképhez. Második
világháború utáni sorsáról pontos adatokkal nem
rendelkezünk, egyelőre nem tisztázott még, hogy
mikor és milyen indokkal távolították el eredeti
helyéről. Környékbeli lakosok emlékezete szerint
a kereszt az 1950-es évekig itt állt, amikor valószínűleg ideológiai okokból mozdították el innen,
a Fő téri Szentháromság szoborhoz hasonlóan.
A kommunista államhatalom ugyanis igyekezett
a keresztény jelképeket és a vallásos ünnepségeket, körmeneteket eltüntetni a közterületekről.
A kereszt ezután a szaléziak templomkertjében
nyert menedéket, ahol szerencsésen átvészelte az
elmúlt több mint fél évszázadot, és kissé megkopottan, de sértetlenül várja, hogy visszahelyezzék
az Óperint utcába, oda, ahová állíttatói eredetileg
is szánták. Ezzel véget érhet e közterületi szakrális
jelkép száműzetése, és a továbbiakban nem egy
eldugott helyen rejtőzne, hanem méltó módon
egy frekventált csomópontban lenne látható, ahol
visszanyerhetné eredeti funkcióját. A kőkereszt
értékét, jelentőségét növeli, hogy a legrégebbi
szombathelyi közterületi alkotások közé tartozik,
és a talapzatán megörökített 1886-os évszám a várostörténeti szempontból mérföldkőnek számító
eseményre, Óperint és Szentmárton községek
Szombathelyhez csatolására is emlékeztet.
» Melega Miklós
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ÚJ JÁTSZÓTERET KAP AZ OVI

SPORTHÁZBÓL KÖZÖSSÉGI TÉR

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Májusra elkészülhet a Micimackó Óvoda új játszótere. A Gazdasági
és Városstratégiai Bizottság 5,4 millió forintot szavazott meg erre a célra.
A balesetveszélyes játékokat tavaly bontották el, azóta a gyerekek csak
sétálni tudnak az udvaron.

FEJLESZTŐ UDVARI JÁTÉKOKAT KAPNAK A GYEREKEK

Egy éve üres a Micimackó Óvoda udvara, nincse- lesztését végzi. Fontos lenne, hogy ezt a munkát
nek játékok, a homokozó is elhanyagolt. Fogyasz- a szabadban is folytathassák. Készül egy speciális
tóvédelmi ellenőrzés során derült ki, hogy a má- akadálypálya, de az ide tervezett játékok többsége
szókák, hinták balesetveszélyesek, és nem felelnek nem sokban különbözik majd a hagyományos játmeg az európai uniós szabványnak, ezért elbon- szótéri eszközöktől: lesz homokozó, hinta, csúsztották azokat. Az Aranyhíd Nevelés-Oktatási In- da és mászóka is, amelyek az ide járó gyerekek
tegrációs Központ – amelynek egyik intézmény- esetében nemcsak a felszabadult játékot szolgálegysége az ovi – már akkor benyújtotta kérelmét ják, hanem a mozgáskoordináció és egyensúlyéra játékok pótlására. A terület bejárása alkalmával zék fejlődését is elősegítik. „A gyerekek a nevelők
egyértelműen látszott, hogy elkerülhetetlen a felügyelete mellett játszhatnak majd, kihasználva
felújítás, az üres udvaron ugyanis legfeljebb csak az egyes eszközök adta lehetőségeket a készségek,
sétálni tudnak a gyerekek – mondta el Lendvai képességek bővítésében” magyarázta Tóthné SiFerenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság pos Judit, az Aranyhíd igazgatója.
elnöke. A testület keddi ülésén úgy döntött, hogy Az új játékok telepítésén túl elvégzik a szükséges
az oktatási ágazat intézményi karbantartási kere- parkrendezési munkálatokat is, metszik a fákat,
téből rendelkezésre bocsátja a szükséges összeget rendbehozzák a növényzetet. Egy hónap múlva
a játékok beszerzésére és telepítésére.
már látványos szakaszba érkezik a felújítás, máAz Micimackó Óvoda értelmileg akadályozott, jusban pedig várhatóan birtokba vehetik az óvo» kzs
autista és mozgássérült gyerekek nevelését, fej- dások az új játszóteret. 

ÖSSZEFOGÁSSAL BUSZVÁSÁRLÁS
Négymillió forintból új, gyermekeket szállító kisbuszt vásárol az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ. A régi jármű műszakija lejárt, és
rossz állapota miatt a javíttatása már nem lett volna
gazdaságos. A mindennapi munka során viszont
nagy szükség van rá, mert az ide járó mozgássérült
gyermekeket az intézmény kisbusszal szállítja haza

és a különböző terápiák helyszíneire. Az új gépjármű megvásárlásához szükséges pénzt nagy összefogással, magánszemélyek, cégek támogatásával
sikerült összegyűjteni. Az önkormányzat ehhez 1,7
millió forintot adott. Az erről szóló megállapodást
Berkes Marianna, a Napház Alapítvány elnöke és
Puskás Tivadar polgármester írta alá.

Az elmúlt ötven évben számos nagyrendezvénynek, koncertnek, kulturális- és sportprogramnak adott otthont az AGORA – Művelődési és Sportház. Időközben az épület műszaki
állapota megromlott, mára halaszthatatlanná
vált egy átfogó felújítás. Az önkormányzat két
évvel ezelőtt 685 millió forint uniós pályázati
támogatást nyert a létesítmény multifunkcionális közösségi térré alakítására, amihez közel
330 millió forint saját forrást adott. „A mai
modern városok fejlesztésében nagy szerepe
van a kultúrának. A beruházásnak köszönhetően olyan közösségi centrum jön létre a
városközpontban, amely – ahogy a múltban,
úgy a jövőben is – meghatározza majd a város
szociokulturális életét”– fogalmazott Illés Károly alpolgármester a Szombathelyi Televízió
közéleti műsorában. Hozzátette: a központ az
egész életen át tartó tanulás informális, felnőttképzési formáinak helyszíne is lesz. Továbbá
kreatív mobilterem, nyelvi labor és alkotóműhely is helyet kap az épületben. A jövőben itt
működik majd az AGORA – Gyermekek Háza
is. Ennek köszönhetően a közművelődési
funkciók egy térben és egyazon időben lesznek
elérhetők egymás mellett. Az előteret is teljesen átépítik: a földszinten fogadóhelyiséget,
irodákat, információs pontokat alakítanak ki.
A színháztermet szintén átalakítják, a vizuális
és akusztikai felújítás érdekében készül az új
álmennyezet és oldalfalpalást. A külső felújítás
után az épület eredeti formája megmarad, de
az üzemeltetése sokkal gazdaságosabbá válik:
az ingatlan teljes korszerűsítése, energiahatékonyságot növelő felújítása, valamint nyílászárócseréje és gépészeti felújítása is megtörténik.
A sokfunkciós, modern közösségi központ
Szombathelyen kívül 38 környékbeli települést
is kiszolgál majd. A ház átépítése várhatóan július végéig befejeződik.
» eb

5

Rövid Hírek
6

2015. április 4. SZOMBATHELYI 7

Antall-szobor Brüsszelben

Színjátszás angolul

Kalandra fel!

Veres Gábor szombathelyi szobrászművész al- 130 általános és középiskolás diák részvételével A tavaszi karbantartási munkálatok befejezékotása az Antall Józsefet ábrázoló mellszobor, rendezték meg a 13. regionális angolnyelvű drá- sével, szombaton nyitotta meg kapuit a Kaamelyet kedden avattak fel az Európai Parla- mafesztivált. A szervezők szerint sokat fejlődtek landváros. A jegyek ára nem változott, Szent
ment brüsszeli székházában, a néhai magyar a tanulók az évek során, egyre érthetőbben és Márton-kártyával 390, anélkül 590 forintért
miniszterelnökről elnevezett épületszárnyban. határozottabban beszélnek angolul. A rendez- válthatnak jegyet a látogatók. A város legnaEz volt az Antall-kormány hivatalba lépésének vény jó alkalom arra, hogy kötetlen formában gyobb játszótere csúszdákkal, labirintussal, élés Európa újraegyesítésének 25. évfordulója is kipróbálhassák és bemutathassák nyelvtudá- ménypályával vár kicsiket és nagyokat egyaránt.
alkalmából rendezendő programsorozat nyi- sukat a diákok. Az előadásokat szakmai zsűri
tóeseménye. A szobrot Antall József özvegye bírálta el, a legjobbak minősítő oklevelet kaptak.
Megfelelt az erdei iskola
leplezte le, aki azt is bejelentette, hogy az Antall József Tudásközpont április 8-án megnyitja
Közlekedési vetélkedő
brüsszeli irodáját.

Segítség egyetemista
kismamáknak

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága középiskolásoknak
rendezett kerékpár, segédmotor-kerékpár és
Baba-mama szobát avattak a Savaria Egyete- személyautó kategóriában vetélkedőt. A rendezmi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző vény célja a fiatalok helyes közlekedésre nevelése
Karán. Az egyetem Berzsenyi téri épületében volt. A versenyzők nemcsak ügyességüket, techátadott helyiség kialakítására azért volt szükség, nikai érzéküket bizonyíthatták, hanem közlekemert a kar levelező tagozatára több kismama is dési ismereteikről is számot kellett adniuk. A kajár, és nekik korábban gondot okozott az óralá- tegóriájukban legjobban teljesítő diákok az egri
togatások ideje alatt a gyermekük elhelyezése.
országos döntőben is bizonyíthatnak.

Az erdők nemzetközi napján minősítő oklevelet vehetett át a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Stájer-házi erdei iskolája. 2002-ben hozták létre azzal a céllal, hogy már gyerekkorban elkezdődhessen a környezeti nevelés. Azóta több
ezer diák tanult a Kőszegi-hegység állat- és
növényvilágáról az itteni foglalkozásokon. Az
erdei iskola program részeként a szombathelyi
Saághy-központ parkjában is rendszeresen fogadnak gyerekcsoportokat. Az első, három évre
szóló minősítés lejárt, az erdei iskola most ismét
megfelelt a központi előírásoknak.

Kultúr a
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AUGUSZTUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN LESZ A KARNEVÁL

II. SAVARIA FILMSZEMLE
ÉS WORKSHOP

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Javában tartanak az idei karnevál előkészületei. A januári közgyűlés döntése
értelmében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezi a történelmi fesztivált
a karneváli közalapítvány közreműködésével. A fő helyszínek és programok
változatlanok, de a fellépők között több szombathelyi és Vas megyei előadó
tűnik majd fel. Újdonság lesz a Történelmi Témapark szakmai napja.

TAVASSZAL DIÁKKARNEVÁLT IS RENDEZNEK A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKBAN

Egy hónapja alakult meg a Savaria Történelmi
Karnevál Közhasznú Közalapítvány héttagú
kuratóriuma Csapláros Andrea vezetésével. A
turisztikai kft.-vel közösen azonnal megkezdték
a szervezőmunkát, amelyben továbbra is számítanak a rutinos szakemberekre – számolt be a
Szombathelyi Televízió Műhely című magazinműsorában a kuratórium elnöke.
„Hetente találkozunk a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokkal rendszeresen egyeztetünk.
Megtörtént az átadás-átvétel, ami fontos lépés
volt ahhoz, hogy elkezdődhessen a munka. Ami
a közgyűlés döntése nyomán a kuratórium, az
alapítvány elsődleges dolga, vagyis a költségvetés,
a programok összeállítása – már gőzerővel zajlik.”
A rendezvény a hagyományokra épül, ezúttal
háromnapos programsorozatra várják majd a
látogatókat. A legnépszerűbb helyszínek (témapark, kalandvár, romkert, vásár, bor- és sörtér,
tematikus udvarok) ezúttal is nyitva állnak a látogatók előtt, lesznek régi ismerősök és új szereplők. A korábbi karneválok szervezői továbbra is
részt vesznek a munkában, folytatják a nevükhöz
köthető programhelyszínek tartalommal való
megtöltését, a tapasztalatukra számít az új kuratórium. Ugyanakkor színesíthetik a megszokott
eseményeket a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
szakembergárdája által javasolt ötletek. „Nagyon

jó az együttműködésünk, ami csak hasznára válhat a 16. történelmi karneválnak” – méltatta a közös munkát Csapláros Andrea. A fellépők között
több szombathelyit és Vas megyeit láthat majd a
karneváli közönség. Újdonság, hogy pénteken a
Történelmi Témaparkban – a korábban megfogalmazott igények alapján – szakmai napot szerveznek a hagyományőrző csoportok, történelemtanárok és diákok számára.
"Az őskorral, a római korral és a középkorral
foglalkozó szaktekintélyek mondják majd el a
csapatoknak, hogy min kellene változtatni, mit
csinálnak jól. Ténylegesen szakmai nap lesz, történelemtanárokat is meghívunk erre, és a diákságot jobban be tudjuk vonni az ismeretszerzésbe”
– hangsúlyozta a kuratórium elnöke. Terveink
szerint április végén, május elején lesz a ferences
kertben egy diákkarnevál, ahol kipróbálhatják az
ottani látványosságokat, és egyéb szórakoztató
programokat is szervezünk számukra.
A kuratórium 34 millió forinttal gazdálkodik,
amelyből húszmillió a Nemzeti Kulturális Alapból elnyert pályázati forrás, ezt az összeget a programszervezésre fordítják. Emellett a következő
időszakban a turisztikai kft. külön a marketingköltségek támogatására nyújt majd be pályázatot.
A Savaria Történelmi Karnevált a nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 28-29-30-án rendezik. » fgy

A Szombathelyi Médiaközpont pályázatot ír ki
független filmesek, alkotócsoportok számára.
Időkorlát-megkötés nélkül lehet nevezni a 2014.
január 1. után készült alkotásokkal a következő
kategóriákban: kisjátékfilm, dokumentumfilm,
némafilm.
A pályázati regisztráció határideje: április 30.
A regisztráció a savariafilm.sztv@gmail.com
címre beérkező jelentkezési lap alapján történik.
A pályaműveket a regisztráció beérkezését követően kell feltöltenie a pályázónak a jelentkezési
visszaigazolásában szereplő formátumban, a
megküldött kód segítségével a jelzett FTP-fiókba.
A zsűri első, második és harmadik helyért járó
pénzdíjakat, valamint további különdíjakat
oszt ki.
A jelentkezési lap és a szállásigénylő regisztrációs lap letölthető a http://savariafilmszemle.hu/
weboldalról.
A fesztivál ideje alatt (június 12-13.) A kép és
a zene összhatása címmel workshop várja a jelentkezőket.
A II. Savaria Filmszemlére némafilmeket
is küldhetnek az alkotók, és filmzeneírók
is pályázhatnak!
A film terjedelme tetszőleges, azt zenével és zene
nélkül is fel kell tölteni a regisztrálást követően megadott fiókba, a küldött kód segítségével.
A jelentkező filmzeneíróknak elküldjük a filmek
megtekintéséhez az elérhetőséget. A zeneszerzőket külön díjazza a zsűri! A bátrabbak a filmszemle napján (június 13-án délelőtt) a Savaria
Filmszínházban élőben is lekísérhetik az általuk
kiválasztott pályázati filmet. A rögtönzők legjobbjait is külön díjazza a zsűri. Beküldési határidő: április 30. A filmzeneírók előzetesen jelentkezhetnek a savariafilm.sztv@gmail.com
e-mail címen, és a válaszlevélben kapják meg a
pályázati filmek elérhetőségét!
A filmek megzenésítésére egy hónap áll a zeneszerzők rendelkezésére, vagyis a kész alkotásokat május 30-ig kell feltölteniük a megadott
FTP-fiókba.
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ISMERJÜK FEL SAJÁT ÉRTÉKEINKET!
2012-ben született meg a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló törvény, ma már számos elem gazdagítja a listát. Erről V. Németh Zsolt,
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár
beszélt a Szombathelyi Televízió közéleti műsorában.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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lyázatot, melyen 22 vasi település összesen harmincmillió forintot nyert arra, hogy megalkossa
vagy bemutassa települési értéktárát. A megyei
közgyűlések pedig tíz-tízmillió forintot kaptak
arra, hogy segítsék ezt a tevékenységet, illetve
létrehozzák a megyei értéktárakat. Így egy-egy
település számára elérhető közelségbe kerülhet
a siker akkor is, ha nem ér fel az értékpiramis
csúcsára, a hungarikumok közé. Kitüntetett szerepe van akár a megyei, akár a helyi értékeknek
is, hiszen a busójárás például egyike a hungarikumoknak, és bár az a bunyevácok szokása, valamennyien büszkék vagyunk rá. De Viszákon
a rönkhúzás néphagyománya erősíti a helyiek
önazonosságát. Vagy mindenki büszke a magyar
táncházmozgalomra, tudjuk, hogy a kalotaszegi
legényes Európa legnagyobb formagazdagságú
férfitánca, ugyanakkor Gencsapátiban a gencsi
verbunk az, ami az ott élőknek mindennél előbbre való táncnem. Helyesen akkor járunk el, ha
ezekre az értékekre is reflektorfényt irányítunk.
HOGYAN BŐVÜLHET AZ ÉRTÉKEK SORA?

VAS MEGYEI ÉRTÉK A JÁKI TEMPLOM

MIKÉNT ÉPÜL FEL A HELYI ÉRTÉKEKTŐL A HUNGARIKUMOKIG A HAZAI JAVAK GYŰJTEMÉNYE?

különlegességükkel, minőségükkel a magyarság
csúcsteljesítményét jelentik. Ilyen például Puskás
Öcsi életútja is, mely most az egyetlen hungarikum sport területen. A világörökség-helyszínek a
törvény erejénél fogva tartoznak ide. A leggazdagabb pedig az agrár- és élelmiszer-gazdasághoz
kötődő tételek sora.

A törvény értelmében kibontakozik egy értékpiramis, aminek alján a települési értékek találhatók. Ide sorolhatók a magyar alkotótevékenységgel, hagyománnyal, a termelési kultúrával, a
természeti környezettel vagy éppen az épített
örökséggel összefüggő szellemi vagy anyagi ter- MENNYIRE GAZDAG MA A MAGYAR ÉRTÉKTÁR?
mék. Külön meg kell említeni a külhoni magyar A hungarikumok gyűjteménye jelenleg 45 elemértékeket is. Ágazati értékekről is beszélhetünk, ből áll, a kiemelt nemzeti érték száma 115. Hogy
melyek nem egy településhez kötődnek. Például mely tételek kerülhetnek a sorba, arról bizottsáilyen az Európa-szerte ismert huszárhagyomány, gok döntenek.
vagy a világszerte elismert Kodály-módszer. Ezek KIEMELT FIGYELMET KAPNAK A RANGSORBAN A HUNfölött állnak a nemzeti értékek, amelyekkel – a GARIKUMOK, DE A HELYI ÉRTÉKEKRE IS JUT A REFLEKmagyarságra jellemző tulajdonságaik által – kül- TORFÉNYBŐL?
földön is azonosíthatják hazánkat. A piramis Fontosnak tartjuk azt, hogy a helyi értékeket
tetején a hungarikumok helyezkednek el. Ezek számba vegyük, ezért írtunk ki nemrég egy pá-

Ha valaki a közvetlen környezetében valamit
értéknek gondol, bátran keresse fel a helyi (Vas
megyében már létrehoztak 61 települési értéktárat) vagy a megyei önkormányzatot, lehetőleg valamiféle szakmai ajánlással támassza alá
a javaslatát, amiről azután az értéktárbizottság
dönt. Szerintem lényeges, hogy olyan elemekkel
gazdagítsuk a sort, amelyekről tudjuk, hogy élő
hagyományként őrizhetők. A fenti példánál maradva: nem az fontos, hogy az Őrségben a rönkhúzás ötven évvel ezelőtti hagyományát mutassák be. Lényegesebb, hogy mai eszközökkel
a mai szituációkat jelenítsék meg, vagyis szekér
és fejsze helyett természetes, hogy az utánfutó és
a motorfűrész kap szerepet. Az, hogy a kalocsai
minta megjelent a cipőkön vagy nadrágokon – is
igazolja mindezt.
MIT TESZNEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MINÉL TÖBBEN
MEGISMERJÉK A HUNGARIKUMOKAT?

Egyrészt létezik a hungarikumvédjegy, ennek a
Földművelésügyi Minisztérium a tulajdonosa.
Ez rákerülhet a hungarikummá minősített termékekre; ugyanakkor vissza is lehet vonni, ha
egy termék méltatlanná válik a rangra. Annak
örülnénk, ha ennek a mintájára a megyék is létrehoznák a saját, minősített termékkínálatukat.
Úgy tudom, erre Vas megyében törekednek is.
» fgy


VAS MEGYEI ÉRTÉKEK:
• Jáki templom
• Cáki pincesor
• Körmendi Batthyány-kastély a várparkkal
• A Batthyányak szellemi öröksége és Boldog
Batthyány László életműve
• Kemestaródfai Miród-forrás
• Pankaszi szoknyás harangláb

• Nicki műgát
• Gencsapáti Szentkút és az Ördögkő hagyománya
• Gencsapáti tánchagyomány a gencsi verbunkkal
• Gencsapáti tojásfestés hagyománya és motívumvilága
• Gencsapáti Legénycéh hagyománya

Helyi Érték
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SZOMBATHELYI
ÉRTÉKTÁR

SÜTŐ ÉVA: SABARIA ANNO - SZOMBATHELYI ÉRTÉK LEHET

A GENCSAPÁTI SZENTKÚT A VAS MEGYEI ÉRTÉKTÁR EGYIK ELME

A SZOMBATHELYI ÉRTÉKTÁRBIZOTTSÁG TAGJAI:
AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG

Rácz Károly – gazdálkodó

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Zágorhidi Czigány Balázs – a kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodájának vezetője

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Németh Zsolt – mesteredző

IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS

Andits Tamás – főorvos

SPORT

Mátis Barna – okleveles építészmérnök, tele- TERMÉSZETI KÖRNYEZET
püléstervező
Varga László – erdész, erdei iskolai referens
Gáspár Péter – építész tervező

Kovács István – az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke

Mátis Barna, a szombathelyi értéktárbizottság elnöke arról számolt be, hogy hamarosan
a városi testület is dönt a már beérkezett javaslatokról. Napokon belül elkészül a honlap,
amin a helyi értékekről részletes leírásokból,
gazdag illusztrációs anyagból tájékozódhatnak majd az érdeklődők. A javaslatok között
szerepel a Smidt Múzeum udvarán álló villamoskocsi, ám a bizottság az egykori teljes
villamosútvonal felvételét javasolja az értéktárba. A Herényi Virágút valószínűleg úgy
kerülhet az értékek közé, ha a bizottság biztosítottnak látja a rendezvény hosszú távú
fennmaradását. A Rumi Rajki Műpártoló
Kör javaslatára lehet helyi érték Sütő Évának
a városháza folyosóján látható gobelinje, ami
egy középkori fametszet alapján készült városábrázolás. Szent Márton kútja, a domonkos
rendház korabeli képe, a régi piactér a várostoronnyal, illetve a barokk kori városközpont
látható madártávlatból a Sabaria anno című
alkotáson. A Szépítő Egyesület az Oladi kilátó
felvételére tett javaslatot. Ezt azonban azzal a
megjegyzéssel jelentetik meg az értéktár honlapján, hogy rossz állapotú az épület, felújításra szorul, és bíznak abban, hogy később – helyi értékként – pályázati forrásból lehet majd
az állagán javítani. Az ötödik eddig felmerült
ötlet pedig a Paragvári-Petőfi utca sarkán álló
ház, ám ennek helyi értékké nyilvánítására
» fgy
kevés esélyt lát a bizottság. 
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ERŐVONALAK
Egy magas, szőke, belevaló lány – aki valami
megmagyarázhatatlan vonzalmat érez Japán
iránt – kapott szabad kezet, hogy kifesse a
szombathelyi egyetemi központ pingpongtermének falait.
Tízéves lehetett, mikor kiderült tehetsége, azóta rendszeresen rajzol. Korábban Budapesten élt, aztán hét évvel ezelőtt Szombathelyre
költözött a család, ő pedig a művészeti szakközépiskolában bontogatta tovább a szárnyait:
bár textil szakon végzett, mert a színek vonzották, de ott is sokat rajzoltak. Öntudatosságáról árulkodik, hogy a Nyugat-magarországi
Egyetemre kerülve (ahol számára már a grafika
áll az első helyen) rögtön bemutatkozott: megszervezte élete első kiállítását saját és szaktársai
alkotásaiból. Tavaly óta százhetven képet készített, munkáit rendszerezi, és azok saját internetes oldalán is megtekinthetők.
Leginkább az energiát igyekszik képre vinni,
mert – ahogy fogalmaz – amikor rajzol, az ő fejében filmként jelenik meg az alkotás, és a lendületes vonalvezetésével igyekszik a mozgás
élményét kelteni. A toll a kedvenc munkaeszköze. Szívesen tervez logókat, illusztrációkat
készít, képregényeket szerkeszt, és foglalkoztatja a rajfilmkészítés, a tetoválás is. Egon Schiele műveit, a kortárs alkotók közül Ai Weiwei
munkáit kedveli, érdekli a street-art és a graffiti
műfaja is. De mindent befogad, magába szív, és
ha éppen úgy adódik, beépíti saját munkáiba.
Sok minden érdekli, sok hatás éri, ezeket
többnyire meg is rajzolja, ő ezzel fejezi ki magát. Roxána most azt találta ki, hogy másokat
meghallgatva, személyre szólóan örökíti meg
az érzéseiket, segít fájdalmaik, kétségeik kivetítésében, ezáltal talán közelebb viszi őket a
» nm
problémáik megoldásához. 

ÁLMAIDBAN AMERIKA VISSZAINTEGET?

Rendhagyó diáknap Andy Vajnával Szombathelyen

Az ország sokszínűségének a bemutatása a célja annak a rendezvénysorozatnak,
amelyet Álmaidban Amerika visszainteget? címmel indított az Egyesült Államok
budapesti nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma középiskolásoknak. Szombathelyen két intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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KOCZKA TIBOR, FODOR ISTVÁN ÉS ANDY VAJNA AZ AMERIKA NAPON

Vidám hangulatban telt a tavaszi szünetet meg- pítsák tudásukat az Egyesült Államokról és kulelőző nap a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. túrájáról. A tanárok szerint fontos, hogy ne csak
Voltak, akik a kaszinóvá változott osztályterem- a nyelvet, hanem az adott ország hagyományait,
ben pókerben, mások a sportpályán próbálták szokásait is megismerjék a diákok.
ki tudásukat és szerencséjüket, és szép számmal Az amerikai kultúra sokszínűségéről tartott előaakadtak olyanok, akik angolul slágereket énekel- dást a nagykövetségről érkező diplomata. Steve
tek zongora- és gitárkísérettel. Ez idő alatt egye- Lindsey szerint szerencsésebb lenne, ha nemcsak
bek mellett kutyás bemutató, süteményverseny, a tévéből és a reklámokból, hanem testközelből is
futballmérkőzés és slam poetry várta a Keres- megismernék a fiatalok az országot. Emlékeztekedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola tanu- tett: az egyetemek több tanévre előre meghirdetik
lóit. A hagyományos diáknapot ezúttal amerikai a külföldi diákoknak szóló programjaikat, de jó
köntösbe öltöztették az iskolákban: ízek, színek, lehetőséget adhat egy-egy nyári kurzus is. A dipszavak, dallamok emlékeztettek a világ egyik lomata – saját élettörténetén keresztül – beszélt
toleranciáról, munkáról, kitartásról.
legizgalmasabbnak tartott országára.
Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége Andy Vajna producer, a nemzeti filmipar megés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által újításáért felelős kormánybiztos az álmokról
meghirdetett program célja, hogy a diákok és a és az álomgyárról mesélt a fiataloknak. Mint
pedagógusok betekintést nyerjenek a budapes- mondta: az életben nem elég a szerencse, a siti nagykövetség munkájába, tájékozódjanak az ker titka a rengeteg munka. „A saját fejetek után
amerikai továbbtanulási lehetőségekről, gyara- menjetek!” – adta útravalóul a diákoknak.  » eb

Egyszer volt
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KÉK SÉTA AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJÁN

KALENDÁRIUM
FOTÓ: CSEH GÁBOR

„Huszonévesen rádöbbentem, hogy más vagyok. Az óvodában azt gondoltam,
a csoporttársaim mások. A középiskolában nagyon idegennek éreztem magam,
mintha nem teljesen odavaló lennék. Aztán rájöttem, hogy tényleg más vagyok.
Autista vagyok. Különleges ember vagyok.”

A MEGÉRTÉS ÉS AZ ELFOGADÁS ÉRDEKÉBEN SÉTÁLTAK

A fenti idézet részlet Temple Grandin, autizmus- böző. Az enyhe fokú autisták például képesek jól
sal élő amerikai nő önvallomásából, aki később kommunikálni, írni, bizonyos területeken külödoktori címet szerzett pszichológiából és zoo- nösen tehetségesek, kiváló a memóriájuk, képelógiából. A szöveg sejteti, miként érzik magukat sek beilleszkedni a társadalomba. A súlyosabb
az autisták a világunkban: mintha egy másik állapotúak is fejleszthetők, de sokuk a felnőtt
bolygóról érkezett, idegen lények lennének. Az életben is gondoskodásra, támogatásra szorul.
ő története azt példázza, hogy megfelelő fejlesz- Április 2. az autizmus világnapja, ez alkalomból
téssel, kitartó munkával az autisták is teljes életet immár harmadszor szerveztek sétát Szombathelyen. A résztvevők az autizmus színét viselték: kék
élhetnek.
Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ruhában, kék lufikkal a kezükben meneteltek a
amely elsősorban a csökkent mértékű társadal- Fő tértől a Weöres Sándor Színházig. A program
mi kapcsolatokban, kommunikációs képessé- célja volt felkelteni a figyelmet, és szimpátiát ébgekben, a normálisól eltérő viselkedési és érdek- reszteni az autisták iránt. Hiszen számukra külölődési mintákban nyilvánul meg. Okait jelenleg nösen fontos egy el- és befogadó, toleráns társais kutatják, de a genetika valószínűleg szerepet dalom, hogy az emberek értsék: ők nem betegek,
játszhat kialakulásában. A tünetek már három- nem fogyatékosok, hanem értékes emberek, csak
éves kor előtt megjelennek. Súlyosságuk külön- épp egy kicsit mások, mint a többiek.
» kzs

JÓTÉKONYSÁGI EST KÁRPÁTALJAI CSALÁDOK JAVÁRA
Tizenharmadik alkalommal szervez jótékonysági
estet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja. A hagyományoknak megfelelően
idén is a húsvétot követő pénteken, április 10-én
19 órakor várják az MMIK-ba az adományozókat,
akik rendszerint valamely határon túli magyar közösséget segíthetnek felajánlásaikkal. A bevételből
ezúttal a máltaiak beregszászi csoportját, rajtuk
keresztül pedig az ukrajnai háborús helyzet miatt
nehéz helyzetben lévő családokat támogathatják
az adakozókedvűek. „Nagy ott most a szegénység,

nem jut elég pénz gyógyszerre, élelemre, ruházkodásra. Alacsonyak bérek, az árak pedig egyre
magasabbak. Mivel most a pénznek veszik hasznát
az ott élők, elsősorban anyagi segítséget várunk az
adományozóktól” – mondta Asbóth Mária, a szombathelyi csoport vezetője. Tízfős küldöttség érkezik
Beregszászról, bemutatkoznak, beszélnek nehézségeikről, örömeikről, hagyományaikról. A műsort a
fellépők művészeti produkciói teszik teljessé. A korábbi években több százezer forint gyűlt össze, hasonlóan sikeres gyűjtést remélnek idén is.

ÁPRILIS 4.
1875. 04. 04. vasárnap (140 éve) – egyesült a Vasmegyei Deák-kör és a Vasmegyei Baloldali-kör
Szabadelvű Párt néven, elnök: Ernuszt Kelemen
1924. 04. 04. péntek – Madách-estet rendeztek a
kultúrházban az író születésének 100. évfordulója alkalmából
1935. 04.04. csütörtök (80 éve) – Kozma Miklós
belügyminiszter átvette szombathelyi mandátumát
1950. 04. 04. kedd (65 éve) – megalakult a Felszabadulás termelőcsoport
1970. 04. 04. szombat (45 éve) – felavatták a Felszabadulási Emlékművet
ÁPRILIS 5.
1735. 04. 05. kedd (280 éve) – Herzan Ferenc
bíboros, szombathelyi püspök; született: Prága
1960. 04. 05. kedd (55 éve) – a Közlekedés- és
Postaügyi Minisztérium autóközlekedési tanintézetet létesített az Úttörő utcában (ma: Szent
László király u.)
1965. 04. 05. hétfő (50 éve) – Leonov szovjet űrhajós a városba látogatott
1975. 04. 05. szombat (40 éve) – felavatták a Bartók Termet (az egykori zsinagógát alakították át)
ÁPRILIS 6.
1904. 04. 06. szerda – megkezdte működését a
mentőintézmény Szombathelyen a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egylet keretében
1939. 04. 06. csütörtök – (nagycsütörtök) a
Schola Cantorum Sabariensis hangversenyt
adott a Székesegyházban
ÁPRILIS 7.
1766. 04. 07. hétfő – Guzmics Izidor László író,
műfordító, nyelvész, bencés teológus; született:
Vámoscsalád
ÁPRILIS 8.
1909. 04. 08. csütörtök – Szabolcs Zoltán sebész;
született: Késmárk (ma: Kelmarok, SK)
ÁPRILIS 9.
1900. 04. 09. hétfő (115 éve) – átadták a Szombathelyi Villamos Közúti Vasút második szakaszát
1930. 04. 09. szerda (85 éve) – Fedák Sári színésznő és Szilágyi Imre hegedűművész hangversenyt adott a kultúrházban
1966. 04. 09. szombat – megnyílt Horváth János
festőművész első önálló kiállítása a múzeumban
ÁPRILIS 10.
1910. 04. 10. vasárnap (105 éve) – Vikár Sándor
karnagy, zeneiskola-igazgató, született: Szalafő
1927. 04. 10. vasárnap – Kosztolányi Dezső költő megtartotta szerzői estjét a kultúrházban
1930. 04. 10. csütörtök (85 éve) – megnyílt Csébi
Pogány István festészeti kiállítása a kultúrházban
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu
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40 ÉVES A MŰVÉSZETI
ZENEI TAGOZATA
CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Grafikák, szobrok, kerámiák, táskák, ékszerek árulkodnak arról, hogy mennyi tehetséges fiatal él Szombathelyen. A Szombathelyi
Képtárban a Művészeti Szakközépiskola diákjai mutatják be az elmúlt két évben készített legjobb alkotásaikat. Ezekből kiderül az
is, mennyi technikát tudhatnak magukénak

képriport
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a szárnyukat bontogató ifjú művészpalánták. Több rajz, grafika, szobor annyira elgondolkodtató, hogy közben gyökeret ereszt
a láb. A kiállításmegnyitót követően fülbemászó dallamok a Bartók Terembe csalták
a tömeget, ahol az iskola zenei tagozatának
növendékei mutatkoztak be a szimfonikusok oldalán.
Aki a koncertről lemaradt, április 26-áig a
képzőművészeti alkotásokat még megnézheti a képtárban. Mert, ahogy Torjay Valter
művészettörténész fogalmazott: ezek a munkák a világ bármely kiállítótermében megállnák a helyüket. 
» nm
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BÚV-INVÁZIÓ HÚSVÉTRA
Úgy tűnik, idén a húsvéti nyuszi hímes tojások helyett a Földet leigázó lényecskéket hozza el – szerencsére csak az Agora–Savaria Filmszínházban.
Steven Spielberg sokszínűségéről sokat elárul,
hogy nevéhez az elmúlt évtizedekben kapcsolódtak kedves–aranyos családi vígjátékok (E. T.),
kalandfilmek (Jurassic Park sorozat), horrorok
(Poltergeist), sőt, kőkemény drámák is (Schindler
listája), és noha a karrierje korántsem makulátlan
(itt elsősorban az utolsó Indiana Jones-fiaskóra
gondolunk), mégis ő a filmtörténet egyik legmegbízhatóbb producere/rendezője. Az általa képviselt
igényes szórakoztatás megmutatkozik a kilencvenes években általa alapított DreamWorks animációs stúdió munkáiban is: évről évre szállítják a
gyerkőcöknek (és szüleiknek) a jobbnál jobb családi mozikat, és ezt a sikerszériát az itthon március
26-án startoló Végre otthon! sem fogja megtörni.
A világűr egy távoli zugából megérkeznek a Földre a búvok, hogy percek alatt leigázzanak minket.
A nagyjából derékmagasságig érő ügyefogyott
űrlények legfőbb ismertetőjele (a temérdek végtagon kívül) az Univerzumban példátlan gyávaság – hozzánk is épp csak azért ugrottak be, hogy
egy időre elbújjanak épp aktuális üldözőik elől.
A fókuszban a búvok legszerencsétlenebbje, Oh
áll, aki az általa előidézett bolygóközi katasztrófát
próbálja megakadályozni Tippel, az invázió forgatagában magára maradt barbadosi kislánnyal.
Kettejük nem éppen súrlódásmentes kalandjai
adják a vázát a Végre otthon!-nak, ami egyszerre
road-movie, kalandfilm és vígjáték.
A rövid hossz, a képi gegek és a karakterek megjelenítése mind-mind a legkisebb korosztályt
hivatott a moziba csábítani, ám a DreamWorks
– hírnevéhez méltóan – a sorok közé itt is tűzött
unos-untalan olyan poénokat, amiken elsősorban
a szülők fognak szélesen vigyorogni.
A tengerentúlon a 2015-ös év eddigi legviccesebb
animációs filmjének kikiáltott Végre otthon!-t
– mely valószínűsíthetően a húsvéti szezon slágere lesz – Szombathelyen csak az Agora–Savaria
» Csorba Csaba
Filmszínház tűzte műsorára.

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

ÁPRILIS 8–28. Ovis tárlat. Bemutatkozik a Margaréta Óvoda.
ÁPRILIS 11. 9.00 Kézműves kuckó: esőbot készítése.
ÁPRILIS 13. 14.30 Japán babák világa – a Japán
Alapítvány vándorkiállítása a Szombathelyi Magyar-Japán Baráti Társaság szervezésében.

ÁPRILIS 2–6. 15.00 és 17.00; április 8. 13.00 és
17.00 Végre otthon! (6) 94' amerikai animációs film
ÁPRILIS 2–8. 19.00 és 21.30 Halálos iramban 7
(16) 138' amerikai akciófilm

ÁPRILIS 2–4. 10.15 Csocsó-sztori (6) 106' spanyol–argentin családi animációs film

ÁPRILIS 2–6. 13.00 Bogyó és Babóca 3 (0) 70'
magyar animációs film
ÁPRILIS 3–6. 14.30, ÁPRILIS 7–8. 14.00 Liza, a
rókatündér (16) 98' magyar romantikus vígjáték
ÁPRILIS 3–6. 16.15 Mária földjén (12) 110' spanyol dokumentum–játékfilm

I. számú Idősek Klubja
ÁPRILIS 9. 10.30 Gerinctorna. Vezeti: Zsenák
Keresztes Rózsa Kinga gerincjóga-oktató.

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

ÁPRILIS 2–4. ÉS ÁPRILIS 7. 10.00 SpongyaBob:
Ki a vízből! 3D (6) amerikai animációs film
ÁPRILIS 3–6. 18.15; ÁPRILIS 7–8. 15.45 Samba
(12) 120' francia romantikus vígjáték

ÁPRILIS 2–6. 13.30 A Vatikáni Múzeum 3D (6)
70' olasz ismeretterjesztő film

Het i ajánló
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ÁPRILIS 2–6. 20.30; ÁPRILIS 7–8. 20.00 Elemi
szerelem (12) 81' francia romantikus film

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

ÁPRILIS 6. 19.30 Capella Savaria hangversenye.
Műsor: J. Haydn: C-dúr “A medve” szimfónia, No. 82, F. Schubert: D-dúr koncertdarab
hegedűre és zenekarra, W.A. Mozart: Haffner-szerenád. Művészeti vezető, és a hegedűszólókat játssza: Kalló Zsolt, Liszt-díjas hegedűművész

Iseum Savariense
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 6-8. Tel.: 94/501–709
iseumsavariense@gmail.com; www.iseumsavariense.hu

ÁPRILIS 12. 10.00–17.15 Nyílt nap az Iseumban.
EZÜSTKOR FILMKLUB

ÁPRILIS 8. 15.00 Szerelemre hangszerelve (12) 104’

Vasi Skanzen
Szombathely, Árpád u. 30. Tel.: 94/311-004

ÁPRILIS 6. (húsvéthétfő) 14.00–17.00 Nyuszisimogató – lányoknak csönkölés, fiúknak tojásba
vágás – népi szabadtéri, ügyességi játékok – folklórműsor a malomkertben – szabadtéri gyermekjátékok – tavaszi népszokások felelevenítése
a gyermekközönség bevonásával – tojásfestés,
-karcolás, agyagozás, textilműhelyben kézműves
foglalkoztató – locsolóversmondó verseny.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Szombathely, Ady tér 5.

ÁPRILIS 8. 16.30 Genius Savariensis Szabadegyetem egészségügyi kurzus. Engert Zoltán: Prosztatabetegségek. Férfibajok az urológus rendelőjében. Telegdy Enikő: Ami biztosan látszik.
Psoriasis. 15.00 órától melanomaszűrés.
ÁPRILIS 11. 18.00 Cefre Palota. Bödőcs Tibor
önálló estje.

NymE Savaria Egyetemi Központ
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. www.sek.nyme.hu

D ÉPÜLET (BERZSENYI TÉR 2.)

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

ÁPRILIS 9. 16.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó Klub.
Félévzáró klubrendezvény. Javaslatok új olvasnivalókra, kortárs ifjúsági irodalmi alkotások bemutatása, népszerű szerzők, segítség a kötelező
irodalmak világában.

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

ÁPRILIS 11. 15.00–18.00 Csápolj velünk! Családi
„bogarászás” a múzeumban.

ÁPRILIS 9. 8.00–21.00 Hiszünk a versben: slam
műhely a Savaria Slam Poetry közreműködésével, Rambo-versek, irodalmi activity, kiállítás.
17.00 órától: Amit mondani kell – Kányádi-ös�szeállítás, antológia bemutatása. 18.00 órától:
versek, megzenésített versek, a 12 legszebb slam.

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

ÁPRILIS 9. 17.00 Roma kultúra napja: Nótár Ilona: Amit a nő kíván – könyvbemutató, Ferkovics
József festőművész kiállítása. Az esten közreműködik: Baranyi Sándor – hegedű, az Aranyhíd
oktatási központ táncosai: Forgács Vanessza,
Bogdán Vanessza, Árvai Mária.

PALYA BEA: ALTATOK
Palya Bea, az ezerarcú dalszerző-énekesnő családi koncertre invitálja a tartalmas, minőségi muzsika szerelmeseit. Kislánya, Lili rég várt érkezése
kapcsán különleges hangulatú, szépséges dalok
születtek, amelyek kisebb és nagyobb gyerekeknek, de szülőknek, nagyszülőknek is egyedi zenei
élményt kínálnak. A bensőséges, meghitt dallamok mellett játékos szólamok ringatják el, majd
vidítják fel a babákat és mamákat. Különlegessé
avanzsált hétköznapi történetek, apró-cseprő
mindennapos mozzanatok, gyerekkacajok és
mamamosolyok sűrűsödnek egyedi hangulatú
zenei képekbe. Az egyszerű, letisztult hangzásvilágú és gazdag mondanivalójú dalok nem csupán
az altatás rítusában segítenek, de hétköznapi örömeink felismerésével is megajándékoznak. A család valamennyi tagjáról és tagjának szóló album
az egyszerűség és hétköznapiság gyönyörűségét
kínálja a hallgatóságnak. Az intim hangulatú verses-dalos koncerten az énekesnőt Gerzson János
kíséri néhány igazán különleges hangszeren.
„Az ötlet, hogy altatókat írjak, már nagyon régi,
sok dalkezdemény hevert papíron, gépben. De
a lendületet, hogy az Altatok könyv-lemez megszülessen, a hasamban rúgicsáló kislányom adta.
Szenvedélyes inspiráció volt ez. Várandósságom
ötödik hónapjában hajnal négykor rendre kidobott az ágy: elöntenek a szavak, írnom kell, hangszert kell ragadnom, énekelnem kell…
Kérdezték tőlem, ez vajon gyereklemez-e… Leginkább azt írnám rá, hogy 0-99 éves korig. Merthogy ez leginkább családi lemez. Vannak felnőttesebb és gyerekesebb dalok, ám én azt gondolom,
hogy a kicsik – és a nagyok is – majd egyben befogadják ezt az anyagot, és majd az a lelkükben,
fülükben megtalálja a maga helyét…”
A koncert időpontja: április 25. (szombat) 16.00
A koncert helyszíne: MMIK Nagyterem
Információ és jegyvásárlás: AGORA jegyértékesítési
pont (MMIK – Ady tér 5., tel.: 20/502-9351)
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A HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOKBÓL
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe: ekkor Krisztus kereszthalálára
és feltámadására, azaz az emberek isteni megváltására emlékezik a keresztény
világ. A népi vallásosságban a húsvéti ünnepkör tágabb értelemben
a nagyböjttel, szűkebb értelemben a nagyhéttel kezdődik és pünkösdig tart.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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VINCZE ALFONZNÉ TOJÁSFESTŐ NÉPI IPARMŰVÉSZ

A böjtben a katolikusok nemcsak a péntekenkénti hústól való tartózkodással, hanem lelkileg is
készülnek húsvétra: ennek egyik módja a péntekenként, némelyeknél a minden nap elmondott
archaikus népi imádság valamelyike. Országosan
a legelterjedtebb archaikus imádság a Mária álma.
De a Vas megyében szinte általánosan ismert
Fehér rózsa, Mária kezdetű ima is a szenvedéstörténetet idézi fel. Egy döröskei változata eképp
mondandó:
Fehér rózsa Mária,
Gyönggyel gyökerezik, arannyal bimbózik.
Kitekinték napkeletre, ott látom az anyaszentegyházat,
Kívül aranyos, belül kegyelmes.
Ott mondanak hétszer hét szentmisét.
Ott hallgattam szerelmes szent fiammal, az ártatlan
Jézusommal.
Egyszer elkapják mellőlem a kegyetlen zsidók.

Keresem utcákról utcákra.
Előtalálom szent Lukács evangelistát.
Kérdem tőle: Nem láttad az én szerelemes szent fiamat, az ártatlan Jézusomat?
Ó anyám, szép Szűz Máriám, menj el a magas Kálvária hegyére,
Ott vagy egy magas keresztfa, arra vagyon fölfeszítve,
vasdárdákkal nyitogatják, ecettel, epével itatják, tövissel koronázzák.
Ó anyám, szép Szűz Máriám! Menj el a fekete föld
színe alá,
Az Ádám magvai közé, hogy kiáltsad, hirdessed.
Aki ezt az imádságot lefektében fölkeltében elimádkozza, hét halálos bűne megbocsáttatik. Amen
A nagyhét bevezetése virágvasárnap: az ekkor
szentelt barkából még a közelmúltban is több
vasi családnál az egészség érdekében mindenki
megevett egy-egy szemet, s a számos állatok is

kaptak belőle; emellett egy ágat a szántóföld végébe is leszúrtak a jó termés érdekében.
A nagyhét szertartásai nagycsütörtökön kezdődnek: általános szólás, hogy „a harangok Rómába
mennek”, amikor a szenvedéstörténet megélésre
készülve elnémulnak a harangok, csengők. Emiatt a feltámadási körmenetig az idő jelzéséhez és
a templomba híváshoz kereplőket használnak:
több vasi faluban fiúk csoportja jár utcáról utcára kerepelve.
Elsősorban a német, a szlovén és néhány horvát
településre jellemző, hogy nagyszombaton húsvéti örömtüzet gyújtanak a falu határában.
A tojás, általános termékenység-szimbólum. A kettős születést, az újraszületést jelképezi. A keresztény
jelképiségben ahogy a tojást feltöri a benne fejlődő
élet, az abból kikelő csibe, úgy nyitotta fel Krisztus
a sírját.
A barokk kori kisszentképeken a húsvéti tojás és
a feltámadt Krisztus – például az Isten Báránya
motívummal – már együtt jelent meg.
(A tojás díszítése azonban ennél sokkal régebbi:
már az egyiptomiaknál ismert volt.)
A legkorábbi tojásfestésről Vas megyéből való az
első írott forrás. 1767-ben az úrbéri kilenc pontok összegzésekor a hermániak elmondták, hogy
régebben viaszolt, festett tojást adtak, de most a
korábbi dupláját festetlenül: „mivel sem viaszat,
sem szinezőt nem kaphatunk”.
Írott tojásnak is nevezik az ilyent, amelyiket olvasztott viasszal „írnak”, viaszolnak.
A gicével, írókával rajzolt díszítmények között
szerepelhet: tárgy (grábla, borona, hordó, stb.),
növény (pl. uborkamag, virágozás), állat (bárány,
nyúl, csirke, stb.), emberalak.
Ha a motívumokat éles szerszámmal kotorják
a tojásra, vakart, kotort, karcolozott tojások készülnek. E technika míves mesterei a gencsiek és
a gyöngyösfaluiak, akik néha politúrozást is alkalmaznak. További díszítési technikák lehetnek
még: a batikolás, a maratás, a horgolás, a gobelinezés, a gyöngyhímzés, a szalmarátét, a patkolás
és a tojáshéj áttörése.
A hímestojásra évszámok, köszöntő szövegek is
kerülhetnek.
» Horváth Sándor néprajzkutató
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NYUSZI ÜL A FŰBEN – AJÁNDÉK HÚSVÉTRA?

NAGY JÁNOS

ÖRÖMET SZEREZNI FELELŐSSÉGGEL JÁR!

REMÉNYÜNK KERESZTJE

Mikor anyu és apu azt hiszi, végre mindent elintézett, mert megrendelte
a kalácsot, a sonka a kamrában, a tojások sorakoznak, csak festésre várnak,
a gyerekek ajándékai becsomagolva…. valami mégis hiányzik…
Hát persze, a nyúl!
FOTÓ: CSEH GÁBOR

Tóth Csaba Kapocs ég és föld között c. képe előtt
És betelt az idő!...Sokak láttára
a jámbor nép hozsannáját kiáltja,
s harmadnap kimondja az ítéletét,
és keresztet raknak rá feszítsdmegek…
A drága ígéretek sírba szállnak,
a félelem bezárja ajtóinkat:
meg ne tévesszenek hamis próféták,
hogy reményünket holnap feltámasztják!
Uram, parancsolj a beteges láznak,
naponta szent reményeket aláznak!
Mikor bont követ sziklasírján a fény?
Idő, tér s magány keserű keresztjén
most könyörgünk: Atyám, bocsáss meg nekik!
mert lelkünk kihűl, ha nem melengetik!

SZÉNÁVAL KEDVESKEDHETÜNK A HÚSVÉTI NYUSZINAK

Valahol, legbelül nem csak a gyerekek, mi, felnőttek is vágyunk erre az édes kis gombolyagra.
Hisz ő a húsvét jelképe. Körülötte forog az ünnep,
ő festi a tojásokat és hozza az ajándékokat. Miért
pont a nyuszi hiányozna?
Persze a szülők rögtön mérlegelnek, és inkább
elvetik az ötletet. Túl nagy a felelősség, és különben is(!) mit kezdenének egy nyúllal az ünnepek
után? Szerencsére van megoldás!
Néhány éve jött divatba a nyuszibérlés. Az ötlet
pedig mára annyira kiforrta magát, hogy a legtöbb helyen ketreccel, táppal, használati utasítással együtt adják kölcsönbe a nyulat a kívánt
néhány napra. Így könnyen szállítható, otthon
is van hová tenni, nem a lábunk alatt ugrabugrál.
Aztán jön az első akadály: hogyan vegyük ki a
ketrecből? A legcélszerűbb a nyaka felett, a grabancánál megragadni, és a laza bőrénél fogva felemelni, eközben a másik kézzel a lábánál és a fenekénél alátámasztani, hogy biztonságban érezze
magát. A fülénél fogva nem szabad felemelni!
Második akadály: mivel etessük?
Sajnos nagyon érzékeny állat a nyúl, elég egy ros�szul megválasztott étel, és az életébe is kerülhet.
Bár minden mesében káposztával és sárgarépával szerepelnek, egyik sem tesz valami jót nekik.
Előbbinek a cukortartalma magas, utóbbi pedig
puffaszt, de kis mennyiségben adható. Ugyanakkor krumplit, hagymát, citrusfélét, csokoládét,
kenyeret és édes rágcsálnivalókat egyáltalán nem
adhatunk nekik!

És, akármilyen aranyos a legkisebb nyuszi, nem
feltétlenül a legjobb választás.
Ha ugyanis korábban még nem evett füvet, akkor az első alkalommal, főleg ha sokat kap, az
komoly gondokat okozhat. Ellenben szénával a
nap minden percében kedveskedhetünk nekik.
Ezzel a folyton növekvő első fogait is koptathatja. Friss vízről is minden nap gondoskodni
kell! Mivel elég gyors az emésztésük, érdemes a
ketrecet naponta takarítani. Jó hír viszont, hogy
a nyúl szobatiszta állat, így ha mindig a ketrecének egy bizonyos részében helyezünk el fa- vagy
szalmaforgácsot, mindig azon végzi el a kis- és
nagydolgát.
Alapvetően éjszakai állat, tehát, ha bevisszük a
házba, lakásba, készüljünk az esti neszekre, és érdemes tudni, hogy leginkább 15-20 fokos átlagDEVECSERY LÁSZLÓ
hőmérsékleten érzi jól magát.
A tenyésztésnek köszönhetően a klasszikus fehér
bundás, piros szemű nyuszin kívül rengeteg választási lehetőségünk van. Biztosan nem nyúlunk
mellé!
A lényeg, hogy a nyulak ne legyenek áldozatai az Szellő fut, szellő száll,
ünnepnek! Ha nem béreltük, hanem vettük vagy csókot ad szellőlány.
ajándékba kaptunk nyulat, az ünnepek után ak- Nap melenget, fény mesél,
kor is próbálkozhatunk kereskedésben, állatker- mikor a tél véget ér.
tekben, így gondoskodhatunk befogadásukról.
De véletlenül se hagyjuk magukra őket az úttest Néked int a hóvirág,
vagy az erdő szélén, mert a magukról még gon- s barka bontja bársonyát.
doskodni képtelen házinyulaknak ez a biztos ha- Itt a tavasz: kikelet,
lált jelentené. 
» nm s a HÚSVÉT is közeleg.

HÚSVÉT
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Egy hét 1 mŰtárgy
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NAGY JUDIT:
SZÖVÉS = ÉLETMÓD
„1980-ban, a szombathelyi Textilbiennálén megállított egy Nagy Judit szőtte gobelin, rajta két
szó: szövés = életmód. A lakonikus kijelentés
hatását még csak fokozta, hogy ez az ars poetica
egy gyűrött, vonalas noteszlapról volt olvasható,
amit ráadásul a művész egy gombostűvel tűzött a
falra – még az árnyéka is látszott-, mindez, ismétlem, gobelinben elbeszélve, ennek az ünnepélyes
műfajnak parlagias ellentéteként” – írta a híres
művészettörténész, Frank János.
Nagy Judit 1977-ben szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskola gobelin szakán. A Szövés =
életmód című munkájával 1980-ban a szombathelyi Textilbiennálé nagydíját kapta, ezzel mintegy berobbant a szakmába.
Pályája kezdetén a rovarvilág felé irányította figyelmét. Így lettek tárgyai munkáinak lepkék,
szarvasbogarak, legyek és poloskák. Ezt követték
a dinamikus mozgást ábrázoló műalkotások, melyekben a repülés sok-sok változata jelenik meg.
Szitakötők, madarak, ejtőernyők, sárkányrepülők, biplánok, moplánok, zeppelinek – egy csodálatos szárnyaló világ lebeg a megkapó és egyben
andalító táj felett. Majd következtek a gyümölcsös és virággirlados, egzotikus madarakkal tarkított, biedermeier hangulatú gobelinek, valamint a
vízimadárvilágot bemutató falikárpitok.
Nagy Judit alkotásain a míves megmunkálás mellett feltűnik és elkápráztat fantasztikus rajztudása.
A természet ábrázolása után a reálisan megfogható és szimbolikus értelemmel bíró kulcsokat
kezdi ábrázolni. Így született meg a kulcsokat bemutató sorozat.
A honfoglalás 1100. évfordulójára elkészítette
életének talán legszebb és legbensőségesebb, lendületes, mondanivalókkal teli munkáját a Himnusz-kapuk című gobelint.
Legújabb munkáiban, a tízdarabos Predestinatio-sorozatban a túlvilági dolgok felé fordul, kutatva életünk eleve elrendeltségét és a lélek útját.
Nagy Judit, Ferenczy Noémi nyomdokaiba lépve,
a szövött kárpitművészetnek, eme nemes célnak
» Cebula Anna
rendelte életét. 
művészettörténész, Szombathelyi Képtár

AZ ÉN KALÁCSOM A FERDINÁND!

Imádom a húsvét ízeit: az édes kalácsot a sós sonkával, tojással és frissen reszelt
tormával. Az almás, fügés, tejszínes tormavariációkat már rég elkészítettem,
a sonka is a szentelésre vár, a tojásfestés móka, kacagás. De a kalács!

Néhány éve rábukkantam Borbás Marcsi karcagi
receptjére. Azóta képes vagyok húsvét reggelén
egy kicsivel még korábban felkelni, hogy az asztalon Ferdinánd is legyen. Ezt a könnyű, édes
kelt tésztát reggelihez éppúgy ajánlom, mint
ebéd utáni desszertnek.
HOZZÁVALÓK: 40 dkg finomliszt, 3 db tojássárgája,
4 dkg vaj, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 2 ek kristálycukor, csipetnyi só
A TÖLTELÉKHEZ: 10 dkg vaj, 14 dkg kristálycukor,
1 csomag vaníliás cukor
A LOCSOLÁSHOZ: 1 rúd vanília vagy egy tasak va- rom, fél óra alatt a duplájára kelesztem. A tölteníliás cukor, 1-2 evőkanál kristálycukor, 1,5 dl lékhez habosra keverem a vajat a kétféle cukorral.
A megkelt tésztát vékony, nagy téglalappá nyújtejszín
ELKÉSZÍTÉS: Csészében megfuttatom az élesztőt tom, megkenem a cukros vajjal. Ezután felcsaegy kiskanál cukorral a tejben. (Ettől a résztől varom, és a tekercsből kétujjnyi szeleteket vágok.
mindig tartok. De egy ideje a cukros tejet néhány Kivajazott lábosba rakosgatom a tekercseket,
másodpercre mikróba teszem. Aztán, mikor lan- nem túl szorosan egymás mellé.
gyos, belemorzsolom az élesztőt, utána újra 5-6 Langyos helyen ismét fél óráig kelesztem, aztán
másodpercre mehet a mikróba.) A lisztet tálba előmelegített sütőben 180 fokon húsz percig süszitálom, aztán a tojássárgájával, sóval, többi cu- töm. Közben felforralom a tejszínt a vanília kikapart belsejével és a cukorral. Az édes vaníliás tejkorral és a felfuttatott élesztővel összegyúrom.
A felolvasztott vajat hozzácsorgatom, és rugal- színnel meglocsolom a tekercset. További 12-15
mas tésztává dagasztom. Konyharuhával letaka- percig sütöm, hogy megpiruljon a teteje. » nm

DEVECSERY LÁSZLÓ: RÓKÁÉK HÚSVÉTJA
Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő szélén volt…
Nem más, mint a húsvéti nyuszi háza. Olyan volt
az egész, akár egy hímes tojás. Kerek az ablaka, kerek az ajtaja, még a kéménye is kereken pöfékelte a
kerek füstöt.
Történt egyszer, hogy a legkisebb nyúllány – Nyuszi Juci – kirándulni ment a testvéreivel. Elhatározták, hogy felmásznak a hegy tetejére.
A két nagyobb – Anci és Manci – fürgén fel is kapaszkodott a tetőre. Lihegve, sietve Julcsi is követte
őket.
Megcsodálták a felhősipkás hegyeket, a délceg fenyőket és a lankás völgyeket. Julcsi, kicsit távolabb,
egy hegyi kecskét pillantott meg. Mind közelebb
merészkedett a hegytető pereméhez. A kövek
meglazultak a talpa alatta, ő pedig leesett…, zuhant lefelé…, egészen addig, míg egy kiálló ágacskán fent nem akadt. Juci sírva kapaszkodott …
Testvérei nem tudtak neki segíteni, ezért elszaladtak segítségért… Nyuszi Juci panaszos makogása
messzire elhallatszott. Éppen arra járt a róka, legkisebb fiacskájával. Hamarosan meg is pillantották a
szorult helyzetben lévő nyuszit.
– Segítsünk neki, édesapám! – szólt a kis róka.

– Nem bánom, segítsünk!
Az öreg róka addig-addig ügyeskedett, míg Juci
közelébe nem ért. Lenyújtotta hosszú farkát, amibe a nyuszilány bátran bele is kapaszkodott. Felhúzta a hegy tetejére.
– Most meg fogsz enni? – kérdezte riadtan Juci.
– Dehogy eszlek, dehogy eszlek!
– Csupán segítettünk neked! – felelte a kis róka.
A két róka elszaladt. Juci ámulva nézett utánuk.
Közben lihegve, loholva, hosszú kötéllel, megérkezett a nyuszi-család. Csodálkozva látták legkisebb
gyermeküket sértetlenül, épen, egészségesen.
Juci elmesélte, mi történt vele. Az első rémület
után mindannyiuknak eszébe jutott valami…
Elérkezett a hímes tojást ajándékozó húsvét napja.
Rókáék a pisztrángos tóhoz indultak. A lyuk szájánál majdnem elestek valamiben.
Gyönyörűséges hímes tojások sorakoztak a bejárat előtt.
– Látod, édesapám, – szólt a legkisebb rókafiú –
csodálatos dolog valakin segíteni. Lám, nyusziék
így köszönték meg a segítséget!
A rókacsalád apraja és nagyja boldogan csodálta
az ünnepet köszöntő hímes tojásokat.
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NYUGDÍJASOK KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLATA

Horváth Nikoletta

FOTÓ: VÖRÖS ANDRÁS

Vas Megye és Szombathely Nyugdíjas Szövetsége első alkalommal
rendez képzőművészeti kiállítást az MMIK-ban.

SOK LÁTOGATÓT VONZ AZ ELSŐ NYUGDÍJAS-KIÁLLÍTÁS

A tárlaton 26 szépkorú mutatja be munkáit,
többségük a maga vagy barátai, családja örömére
alkot. Gyurmaékszereket, üvegmozaik lámpát,

dekupázzsal készült húsvéti tojásokat, csuhédíszeket, festményeket, kézzel festett asztalterítőket
láthatnak az érdeklődők.

MÍTOSZOK A MAGYAR NYELVRŐL
Nincs is az életnek olyan területe, amelyen ne
keletkezhetnének mítoszok, mégpedig javarészt
olyanok, amelyeknek nem sok közük van az ősi
hitregékhez. Mivel a mítoszok nem racionális
belátáson, hanem hitbeli meggyőződésen alapulnak, nem szokás vitatni létjogosultságukat.
A nyelvi mítoszok legfőbb éltetői a hétköznapi
beszélők, ezek sajátos csoportjaiként a tanítók és
a tanárok, az írók és más közéleti személyiségek,
valamint a nyelvművelők. Az általuk terjesztett
tévhitek egy csoportját azok az általános nyelvi mítoszok alkotják, amelyek a nyelv általános
kérdéseire, nem pedig konkrét nyelvhasználati
jelenségekre vonatkoznak.
Ki ne hallotta volna azt az elfogult megállapítást,
hogy a magyar nyelv különleges, megtanulhatatlanul nehéz, más nyelvektől sok tekintetben eltérő,
egyedi logikájú, gazdag nyelv. Az igaz, hogy mivel
a magyar egy nyelvnek sem közeli rokona, aligha
lehet bárki számára könnyen elsajátítható. Nézzük
csak a hangállományunkat! Aki idegen nyelvként
tanulja nyelvünket, biztosan talál a magyarban
olyan hangot, mely anyanyelvében nincs meg, tehát
ejtése nehézséget okoz. A magyar általában kerüli a
mássalhangzó-torlódást és a hangok egymás után
fűzésének szabályai sem állítják különösebb nehéz-

ségek elé a nyelvtanulót. Egyedül talán a magánhangzó-harmónia okozhat nehézséget, de az ebben
való hibázás általában nem rontja a megértést. Kivételek persze akadnak: számos rövid, magas hangrendű szó, amelyben í vagy i van, mély hangrendű
toldalékot kap: igyál vagy vigad. A következő főnevekben ugyan nincs egy mély magánhangzó sem,
de mégis mély hangrendű ragok járulnak hozzájuk: férfiak, derekam. A nyelvtanban nehézségként
szokták említeni az esetek nagy számát. Az is gondot okozhat a nyelvtanulóknak, hogy egy magyar
szóban toldalékok egész sorát kell összefűzni: nem
biztos azonban, hogy ez nehezebb, mint a komplex,
szételemezhetetlen végződéseket megtanulni olyan
nyelvekben, mint a latin vagy a szláv nyelvek többsége. A magyar nyelv különös nehézségeként szokták kiemelni a tárgyas ragozást. Ennek elsajátítása
kétségtelenül nagy kihívás a nyelvtanuló számára.
Mindemellett a magyarban nincsenek nemek, viszonylag egyszerű az igeidőrendszer, a jelzőt csak
kivételes esetekben kell egyeztetni stb.
A mítoszok egy részének fennmaradását az is
segíti, hogy nem mindenben hamisak, hanem
részigazságokat tartalmaznak, s így bizonyos mértékig összhangban lehetnek az emberek mindennapi tapasztalataival. 
» Czetter Ibolya

HOL NEM
MESE
A kislány pufók arcán izgalom rajzolta pír csücsült,
s szemeiben lobogott a csintalanság soha ki nem
hunyó lángja. A rosszalkodás a lételeme volt, persze szándékosan bajt sosem okozott, de nyughatatlansága arra késztette: fűszerezze be kalanddal
az iskola egyhangú perceit.
Másodikban történt, hogy egy napsütéses délután
a lányka unta a napközit. Azon morfondírozott,
miképp édesíthetné meg hazaindulásig az időt.
Gondolt egy merészet, s egy osztálytársát is rászedve a közeli buszmegálló vérkeringéséhez csatlakozott. Egy darabig érdekesek voltak a puffogó
járművek, de a kaland hívó szava újabb helyszínre
vonzotta őket. Romokkal teli terepre értek: az volt
ám a Kánaán! Bújócska, felfedezés várta a lányokat.
Nem nézték az időt, nem gondolkodtak. Csak egy
pici izgalmat, kalandot, mókát akartak. Amikor
a sápadt tanító nénik megtalálták őket, hirtelen
rádöbbentek tettük súlyára. Hiszen mindenki aggódott, az egész iskola kereste őket, már majdnem
értesítették a szülőket, rendőrséget. Mit érezhetett
volna anya, apa? A kislány elszégyellte magát, elviselte a szidásokat, mert tudta: túlálmodta a dolgot.
Malacka, disznó – csúfolódtak vele a többiek.
Bizony, nádszálkisasszonynak nem mondhatták,
de azért sertéssel összehasonlítani – gorombaság.
Egy ideig tűrte, néha sírt is keveset, de egy reggelen megunta a gúnyolódást. Fogta, s finom, Újházi-tyúkhús- helyett nyaklevest adott az illetlenkedőknek. A sors pedig érdekesen csavarta tovább a
történetet, mert barátok lettek a pofozkodó felek.
A tanórák mindegyike új világ kapuját tárta ki a
diákok előtt, de a tanoncok nem szívesen sétáltak
be rajta. Főleg, ha a kapura az volt írva: matematika, fizika. Ilyenkor a legjobb ötletek a bejárat kikerülésére születtek. A lányka egy eldugott folyosón
egy pici zugot talált, ami jó búvóhelynek bizonyult.
Mesénk szemfüles, lókötő hőse egy tanórát töltött
ott. Persze hamar kiderült a turpisság, s az igazgató
csak ennyit kérdezett: Már megint ő?
Emlékek. Kincsek, talizmánok. A pufók lány ezekre gondolt pár évvel később, a kórház magányában, idegen gyermekek között feküdt. Már nem
látott se alakokat, se színeket, már nem rosszalkodott, csak emlékezett. Felidézte a megvalósult
álmokat, ezzel táplálta a betegségbe belerokkant
lelkét. Mire újra talpra állt, kijárta az iskolát. Boldog volt, ha szülei néha leszidták, de mindenért
nem korlátozták; mert örültek, hogy él a gyermek,
örültek az egészségnek, s nekik hála, a kis Niki a
nehéz időkben tudott emlékezni.
vakvagany.cafeblog.hu
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SPORTOS PROGRAMAJÁNLÓ HÉTVÉGÉRE
A hétvégén pályára lép a vasi megyeszékhely
mindkét nagy szurkolótáborral rendelkező csapata, a Falco-Trend Optika KC és a Szombathelyi
Swietelsky-Haladás is.
A sárga-fekete kosarasok Székesfehérváron
meccselnek szombaton 18 órakor az Alba Fehérvár együttesével. A középház középszakaszában a találkozó esélyese inkább a vasi gárda
lesz, ugyanis Kálmán László legénysége a csoport első helyén áll, míg a hazaiak csupán az
ötödik pozíciót foglalják el. A Falco mellett szól
az is, hogy a 2014-2015-ös szezonban eddig már
háromszor is legyőzte az Alba gárdáját; ugyanakkor a fehérváriak is jó formába kezdenek lendülni, ezt bizonyítja, hogy legutolsó meccsüket
Szegeden tudták megnyerni. Aki teheti, kiránduljon egyet Székesfehérvárra, és nézze meg a
bizonyára sok pontot és még több izgalmat tartogató mérkőzést.
A Haladás labdarúgócsapata hazai környezetben
szerepel majd. Az NB I-es tabella 12. helyén álló
zöld-fehérek az utolsó előtti Budapest Honvéd
együttesét fogadják vasárnap 16.30-kor a Rohonci úti stadionban. A derbinek óriási a tétje,
mivel mindkét gárdát még a kiesés réme veszélyezteti. A legutóbbi két találkozóján hat bajnoki
pontot begyűjtő szombathelyi csapat számára
egy újabb győzelem rendkívül sokat jelentene,
ugyanis abban az esetben tényleg komoly előnyt
sikerülhet összehozni a két sereghajtó együttessel szemben. Enyhe túlzással élve: nagyjából el lehetne felejteni a kisesés veszélyét. Remélhetőleg
minél több drukker bíztatja majd a hazai gárdát.
A focimeccs felvezetéseként akár egy jó kis női
röplabdamérkőzést is meg lehet nézni, ugyanis
a Vasi Sport Akadémia NB II-es csapata a Sugár
úti sportcsarnokban látja vendégül 15 órakor a
Kalocsa együttesét. Mindkét csapat jó játékerőt
képvisel, így várhatóan színvonalas csatát vívnak majd a felek.
A tavasz közeledtével egyre több lehetőség nyílik azok számára is, akik inkább saját maguk
sportolnának. A kerékpározás szerelmesei akár
el is kezdhetik kipróbálni azokat a túraköröket,
melyeket a városi önkormányzat kezdeményezésére jelöltek ki Szombathely környékén. Rövidebb és hosszabb kirándulások is szerepelnek
az ajánlatban, melyek közül ki-ki edzettségi
állapotának figyelembe vételével válogathat.
De természetesen jókat lehet futni például a
Parkerdőben, vagy éppen túrázni egyet a környező dimbes-dombos vidéken. Remélhetőleg
az időjárás is a kegyeibe fogadja a húsvétkor is
sportolni, mozogni vágyókat!

TÁJFUTÓK A FŐ TÉREN
Élettel telik meg a városcentrum

Kétnapos tájfutóversenyt rendeztek Szombathely központjában.
A profik és amatőrök számára kiírt viadalon több mint százan álltak rajthoz.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Nem is olyan régen a Szombathelyi Egyetemi
SE több szakosztálya tartott bemutatót a szombathelyi Fő téren, ezúttal pedig a tájfutók vették
birtokba a városközpontot. A Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület rendezte
meg az iQor Szombathely Kupa névre keresztelt
viadalt. A kétnapos versenyen több mint 120
tájfutó vett részt, köztük Koczka Tibor alpolgármester is.
„Az egyik célunk az, hogy az év minden napján élettel töltsük meg Szombathely belvárosát.
A másik fontos tervünk pedig, hogy minél több
sportolási lehetőséget biztosítsunk a megyeszékhely lakosságának. Akár azt is mondhatnám,
hogy minden egyes napra. Lehet az egyébként
bármi. A teljesség igénye nélkül: például futás,
kerékpározás, gimnasztika. A fontos az, hogy a
szombathelyiek kimozduljanak otthonaikból,
sportoljanak, lehetőség szerint a szabadban.
A rendezvényeink iránti érdeklődés azt igazolja,
hogy ezekre a lehetőségekre van igény. Látszik,
hogy jó és színvonalas rendezvényekkel még a
fiatalokat is el lehet mozdítani a televízió vagy
éppenséggel a számítógép elől. Az pedig külön
öröm, hogy szeles, rossznak mondható időben
is sok gyermek indult el ezen a tájfutóversenyen.
De természetesen nagyon várjuk a jó időt, mert
akkor azért más lesz a helyzet. Egyébként megvolt már az első kerékpáros rendezvény is, mely
azokon a körökön indult, amiket a tél folyamán
jelöltünk ki. Amint a Csónakázó-tó környéke is
rendben lesz, akkor ott is rendszeresek lesznek a
mozgási, illetve sportolási lehetőségek. Az pedig,

hogy én is elindulok ezeken a versenyeken, részt
veszek ezeken a rendezvényeken, több okból is
fontos. Egyrészt úgy gondolom, hogy az emberek a munkahelyükön is jobban tudnak teljesíteni, ha edzettek és fittek. Másrészt pedig: ha
politikus, egy alpolgármester vagy egy képviselő
rendszeresen részt vesz ilyen rendezvényeken,
azzal példát is mutat. Főként azoknak a fiataloknak, akiknek tényleg nagyon fontos, hogy
jó mintát lássanak” – fogalmazott Szombathely
sportért is felelős alpolgármestere.
A kétnapos tájfutóversenyen összesen tizenhat kategóriában mérethették meg magukat az
indulók, akik között vérbeli profik éppen úgy
akadtak, mint egészen kezdők. A legfiatalabb
induló csupán öt, míg a legidősebb hatvanhét
esztendős volt. A viadal különlegességét a helyszín adta.
„Őszintén örülök annak, hogy a Fő téren versenyezhetünk. Az, hogy két napon át itt és a Joskar-Ola lakótelepen vetélkedhetünk, nagyszerű
dolog! Én bízom abban, hogy idén a többi tájfutórendezvényen is ilyen sokan jönnek majd
össze. Úgy gondolom, hogy Szombathelyen
olyan kezdeményezések indultak el a városi önkormányzat anyagi támogatásával, melyek népszerűsíthetik ezt az ember- és természetközeli,
és rendkívül olcsó sportágat”– mondta Kiss-Geosits Beatrix, aki a Szombathelyi Egyetemi SE
színeiben indult a viadalon.
A tervek szerint folytatódik Szombathelyen a tavaly elindított parktájfutó versenysorozat, melynek több állomása is lesz. 
» hz
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NÉGY FÉNYESEN CSILLOGÓ ÉREM

KIRÁLY GÁBOR HAZATÉR

A szombathelyi sportiskolások továbbra is az ország élmezőnyébe tartoznak

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

A szombathelyi küldöttség két első, valamint két második helyezést hozott haza
a Sportiskolák Országos Szövetségének fővárosi díjkiosztójáról. Az aranyérmeket
Dévai Boglárka tornász és Halász Bence dobóatléta gyűjtötte be.

A hagyományoknak megfelelően idén is Budapesten rendezte meg a Sportiskolák Országos
Szövetsége (SIOSZ) díjátadó ünnepségét, melyen a 2014-es esztendőben legjobban teljesítő
sportszervezeteket, sportolókat jutalmazták.
Koczka Tibor alpolgármester vezetésével utazott a fővárosba egy népesebb küldöttség. Végül,
a várakozásoknak megfelelően, több értékes elismerés került Szombathelyre.
A közoktatási típusú sportiskolák között a Zrínyi
Ilona Általános Iskola a második helyen végzett.
Az elismerést Kis Gábor igazgató vette át.
„A díjakat zártkörű pályázat keretében ítélték
oda. A mi kategóriánkban 110 iskola adhatott
be pályázatot. Ennek tudatában a második hely
rendkívül előkelő. Hogy az arányokat érzékeltessem: mi 281 pontot gyűjtöttünk. Az aranyérmes budapesti iskola 751 pontot tudhatott
magáénak, míg a harmadik helyezett 150 pontot szerzett. Ez azt jelenti, hogy Szombathely
országosan jegyzett, kiemelkedő teljesítményt
nyújtó köznevelési központ. Igen nagy most nálunk az öröm. A sikerhez kellettek a tehetséges
gyerekek, a testnevelők, akik felismerték, és a
pályán tartották a gyerekeket, de fontos szereplők voltak az edzők is, akik remekül együttműködtek a testnevelőkkel. De nem szabad megfeledkezni a szülőkről sem, akik a gyerekeknek
a megfelelő körülményeket biztosítják. Összességében a 2014-es esztendőnk remekül sikerült.
A gyerekeink 13 arany-, négy ezüst-, valamint
három bronzérmet nyertek diákolimpiákon és
országos bajnokságokon. Ez a díj megkoronáz-

ta, elismerte szereplésüket” – vont mérleget az
igazgató. Az ötszáz fő alatti egyesületi típusú
sportiskolák közül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. akárcsak tavaly, idén is ezüstérmes lett.
„Az egriek végeztek az első helyen, nekik az
egyéni sportágakban nagyon sok, jó eredményre képes versenyzőjük van. Több korosztályban
jók, így rengeteg pontot tudnak gyűjteni. Idén
1200 ponttal zártak, míg mi 735-tel lettünk másodikak. Célunk az, hogy ismét visszakerüljünk
az első helyre, oda, ahol 2010-ben és 2012-ben
is végeztünk. Át kell gondolnunk azokat a területeket, melyek még előrelépési lehetőségeket rejtenek számunkra. Azt tudni kell, hogy
Dévai Boglárka és Halász Bence révén van két
remek egyéni eredményeket elérő sportolónk.
Úgy vélem, hogy nekünk a csapatsportágakban
kellene fejlődnünk még” – elemezte a jelenlegi helyzetet, és mutatott irányt ifj. Foki Róbert,
a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola
igazgatója.
Két jelentős egyéni díj is Szombathelyre került.
2014-ben Magyarország legjobb sportiskolás leánytornásza Dévai Boglárka lett, aki az ünnepség után rögtön a válogatott tatai edzőtáborába
utazott. A fiú dobóatléták között Halász Bence
bizonyult a legjobbnak, aki hazaérkezését követően úgy fogalmazott: nagy öröm számára az elismerés, mégpedig azért, mert korából adódóan
hamarosan kikerül a sportiskolai rendszerből,
és a felnőttek között kell majd bizonyítania.
» Horváth Zoltán


Szenzációs átigazolást jelentettek be a Szombathelyi Swietelsky-Haladás labdarúgócsapatát üzemeltető gazdasági társaság vezetői. A hír
szerint 18 év légióskodást követően visszatér
nevelőegyesületébe Király Gábor. A 93-szoros
magyar válogatott hálóőr 1997-ben távozott a
vasi zöld-fehérektől, amikor a német Bundesliga
I-ben szereplő Hertha együtteséhez igazolt. Azt
követően megfordult a Crystal Palace, a West
Ham, az Aston Villa, a Burnley, a Bayer Leverkusen, az 1860 Münchem és a Fulham gárdájában. A Haladáshoz az angol Fulham csapatából
tér majd vissza a nyáron. Illés Béla többségi tulajdonos elmondása szerint a 39 esztendős kapus
két évre szerződik a szombathelyiekhez, akikkel
egyelőre csak szóban állapodott meg. Az átigazolás bejelentését követően Király Gábor úgy
fogalmazott, hogy nem levezetni érkezik a Haladáshoz, mert bőven érez magában még annyi
erőt, hogy jelentős mértékben tudja segíteni szeretett egyesületét. Koczka Tibor alpolgármester a
kisebbségi tulajdonos városi önkormányzat nevében úgy vélekedett, hogy igazi példakép érkezik a csapathoz, aki az elmúlt évtizedekben nyújtott teljesítményével méltán harcolta ki magának
a szakma és a szurkolók elismerését, szeretetét.

BÚCSÚZÓUL HAZAI VERESÉG
Hazai környezetben zárta az NB I-es női labdarúgó-bajnokság alapszakaszát a Viktória-Trend
Optika FC női futballcsapata. Az már a találkozó előtt biztos volt, hogy a szombathelyieknek nincs esélyük arra, hogy a felsőházba kerüljenek. Ettől függetlenül határozottan nagy
iramban kezdtek Bánfalvi Attila tanítványai,
és sorra dolgozták ki a helyzeteket a tabella
harmadik helyén álló Astra kapuja előtt. Ám a
ziccereket sorra el is puskázták. A legnagyobb
gólszerzési lehetőséget Szakonyi hagyta ki.
A derbi 29. percében azonban megtört a jég, és
Magyarics megszerezte a vezetést a hazaiaknak.
A rendkívül jó erőkből álló vendégeknek az 58.
percben Sümegi révén jött össze az egyenlítés.
A végjátékban pedig Szabó találatát követően
már a budapestiek vezettek 2:1-re. A hosszabbítás pillanataiban Siklér kiharcolhatta volna a
döntetlen, de nagy helyzetben hibázott, így az
Astra nyerte a találkozót 2:1-re. A vereség azt jelentette, hogy a Viktória a hatodik helyen zárta
az alapszakaszt. Ennek köszönhetően a szombathelyi gárda az alsóházban folytathatja majd
a pontvadászatot, ahol a Femina, az Újpest és a
Szeged csapataival találkozik.
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Bortavasz
Dél-Burgenland 2015
Nyitott pincék hétvégéje több mint
60 dél-burgenlandi borásznál
Buszjárat
• Szombathelyről (10:00 és 12:00)
• Kőszegről (11:00 és 13:00) és
• Körmendről (10:00 és 12:00)

www.bortavasz.at

2015. május 2. és május 3., 10–19 óráig
Dr. Petz Zsuzsanna
tüdőgyógyász

Dr. Sóti László

allergológus,
gyermekgyógyász

Bejelentkezés: 06-30-901-7007
www.allergiacentrum.hu
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR AK

Április 4. (szombat) 18.00–08.00
SZENT RITA GYÓGYSZERTÁR • Vasút u. 3. • Tel.: (94) 318-078
Április 5. (vasárnap) 08.00–08.00
MARKUSOVSZKY GYÓGYSZERTÁR
Markusovszky u. 5. • Tel.: (94) 506-112
Április 6. (hétfő) 08.00–08.00
PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR
Semmelweis u. 4–6. • Tel.: (94) 500-440

N
•
N
•
N
•
N
•
N
•

Dr. Németh Nóra

Esztétikai fizioterápia
PRP (Drakula) terápia
Orvosi dermaroller kezelés
Mesoterápia, Guna biolifting
Hónalji izzadás kezelése

Arcfiatalítás a természetes
vonások megtartásával,
aknés bőr kezelése,
hegek esztétikai javítása,
stria, cellulit kezelése, alakformálás
Szombathely, Hunyadi út 9.
Tel.: 0620/327-6520
www.szepsegstudio.shp.hu

Április 7. (kedd) 20.00–08.00
STROMFELD GYÓGYSZERTÁR
Stromfeld Aurél u. 15/A • Tel.: (94) 801-230
Április 8. (szerda) 19.00–08.00
SZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁR
Szent Márton u. 18. • Tel.: (94) 318-438
Április 9. (csütörtök) 19.00–08.00
PANACEA GYÓGYSZERTÁR • Dolgozók útja 35. • Tel.: (94) 324-500
Április 10. (péntek) 19.00–08.00
ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁR • Dolgozók útja 1/A • Tel.: (94) 508-008

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban.

XXXTFCPNVT[BLJIVt4[PNCBUIFMZ 1ÈMZBVUDBt5FM

Dr. Vermes Imre

szülész-nőgyógyász főorvos
Szülészet-Nőgyógyászati
magánrendelés
Pelikán Meddőségi Központ

Szombathely, Semmelweis u. 2.
Rendelés naponta netrendelo.hu szerint
– Serdülőkori panaszok
– Hosszú távú fogamzásgátlás
– Meddőségi kivizsgálás és kezelés
– Vérzészavarok, nőgyógyászati
kisműtétek
Előjegyzés a www.netrendelo.hu
vagy a 06-30-9365-420-as
telefonszámon lehetséges
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LÖVŐ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZOMBATHELYI KIRENDELTSÉGÉNEK

Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.

kiemelt ajánlata:

a folyamatosan bővülő vevői igények kiszolgálására
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

¢ Kábelgyártó – 3 műszakban

a 2014. évi LXXVII sz. törvényben előírt

Fő partnereink:

VIZAHITELEK
DE
kötelező forintosításához:
A kölcsön összege:
2.000.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig.
A kölcsön futamideje:
36 hónaptól 300 hónapig.

Amit érdemes tudni rólunk:
¢ Stabilitás: 1991 óta folyamatos termelés
¢ Biztos jövő: folyamatos technológiai beruházások
¢ Növekedés: dolgozói létszám 2008-ban 580 fő, 2014-ben több mint 900 fő

Térjen be hozzánk és hallgassa
meg ajánlatunkat!
Ne döntsön elhamarkodo�an!

Amit nyújtunk:

Szombathely, Széll Kálmán u. 25.

Tel.: 94/501-602; 94/501-603; 06-70/4268906
www.lovoitakarék.hu • email: szombathely@lovo.tksz.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, részletes felvilágosításért keresse fel
kirendeltségünket!

¢
¢
¢
¢
¢

Határozatlan idejű munkaszerződés
Emelt pótlékok (40% műszakpótlék, munkarendi pótlék)
Erzsébet-utalvány
Bónuszrendszer (minőségi bónusz, jelenléti prémium)
100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,
Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5.

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 munkakörbe:

MŰSZAKVEZETŐ

(4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
Elvárások:
• a műszakban folyó tevékenység teljes körű szervezése, irányítása, az üzemi
• szakközépiskolai vagy technikumi végzettség,
feladatokból a műszakra jutó feladatok minőségi, mennyiségi teljesítése,
• csoportvezető vagy műszakvezető munkakörben szerzett 2-3 éves gyártási
• termelés szervezése, felügyelete,
tapasztalat,
• műszak tevékenységének, egyes munkafolyamatoknak optimális megszervezése,
• számítógépes ismeret,
• termelő berendezések működésének biztosítása,
• problémamegoldó képesség,
• felügyelete alá tartozó dolgozók munkájának nyomon követése, értékelése,
• szervező készség.
szervezése,
• együttműködés a folyamat-, minőségbiztosítási mérnökökkel, minőségellenőrökkel, gépbeállítókkal,
• együttműködés a bérelszámolással, adatszolgáltatás,
• jelentések készítése.
Jelentkezési határidő: 2015. április 15.
Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy a pályázott munkakör megjelölésével jelentkezzen a HRSzombathely@epcos.com e-mail címen.
EPCOS Kft · A TDK Group Company | www.epcos.com
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munkakörbe munkavállalókat.
• versenyképes bérezés
• kiemelkedő cafeteria csomag
• 3 v. 4 műszakos munkavégzés

-15%

*

a
ói kárty
l
r
á
s
á
v
s
*Törz tása esetén
felmuta

*

TARGONCÁS

5%*

5%

szombathelyi partnercége részére keres

Kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk! -

Érdeklődni, jelentkezni lehet: H–P: 8–16

94-509-515; 30-587-5268;
whc.szombathely@whc.hu
Partner a sikerhez!
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013

-5%*

-1
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: Hófehérke Divatáruház

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

-5%*

Női színes csípőnadrág
3990 Ft

-15%* -15%*

2290 Ft

Érvényes:
2015.04.04– 04.11.

Sok-sok kedvezménnyel és
újdonsággal várjuk az ünnep előtt
és után is kedves Vásárlóinkat!
További részletek az üzletben.

JÖJJÖN EL A 13. HERÉNYI VIRÁGÚTRA!

VIRÁG- ÉS
DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZETI
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

ÁPRILIS 25–26. (szombaton 13 órától, vasárnap 9 órától)
SZOMBATHELY-HERÉNY

„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: SZI)
• Szerelő (Ref. kód: SZI)
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociálisjuttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési támogatás), fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát (magyar és német /angol nyelven írt fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) 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.

BPW-Hungária Kft.,
a német BPW-Bergische Achsen KG szombathelyi leányvállalata
az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:
• Festő
(autófényező)
• NC forgácsoló
• Hegesztő
• Szerelő-lakatos

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés, kiemelkedő
műszakpótlék, juttatások.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szakmai önéletrajzát a pozíció
megjelölésével az alábbi címre várjuk:

BPW-Hungária Kft.

Szombathely, Körmendi út 98.
E-mail: palyazat@bpw.hu
További információk
a http://www.bpw-hungaria.hu/karrier
oldalon találhatók

