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Segítség Kárpátaljának
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FOGADÓÓRA
» » CZEGLÉDY CSABA, Szombathely
5. számú választókerületének
önkormányzati képviselője május 4-én 17 órakor a Városháza
földszinti tanácskozó termében
fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra napján 13 órától az ügyfélszolgálattól kérhető.
» » KOPCSÁNDI JÓZSEF, Szombathely 6. számú választókerületének önkormányzati képviselője
május 4-én (hétfőn) 17–18 óráig
a Művészeti Szakközépiskolában (Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
» » KÁNTÁS ZOLTÁN, Szombathely
7. számú választókerületének
önkormányzati képviselője május 7-én (csütörtökön) 17 órakor a Zanati Közösségi Házban
(Külső-Zanati u. 119.) fogadóórát tart.

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
A 130 éves Szombathelyi Szépítő Egyesület idén
is megrendezi színpompás tavaszi virágvásárát.
Huszonkettedik alkalommal várják a helyi és
városkörnyéki kertészek, kereskedők az érdeklődőket május 9-én, szombaton 7–17 óra között a
Fő téren. Balkon-növényeket, muskátlikat, egynyári- és faiskolai növényeket, műanyag edényeket, balkonládákat és virágföldet kínálnak, a
kertészek szaktanácsadással segítik a vásárlókat.

SZÜNETEL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 4-től május 8-ig a Hollán Ernő utcai kormányablakban az ügyfélfogadás karbantartás
miatt szünetel. Ez idő alatt a vasútállomás épületében működő, akadálymentesített kormányablakban várják az ügyfeleket. A Hollán Ernő utcai
kormányablak május 11-től változatlan ügyfélfogadási rendben üzemel majd.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Varga Gábor és Polgár Viktória fia:
Milán, Adorján Szabolcs és Poór Bernadett leánya: Emma Bernadett, Csepregi András Kálmán
és Molnár Adél leánya: Panna, Varga László és
Jóna Tímea leánya: Zsanett, Tolnai Tibor és
Iker Adrienn Erzsébet leánya: Liliána, Németh
Zoltán és Müller Monica leánya: Dóra, Kovács
Szilveszter és Urbán Adrienn leánya: Eliza, Horváth Zoltán Miklós és Ferenczy Zsuzsanna fia:
Lukács, Turkovics Imre és Pék Orsolya Mária
fia: Áron, dr. Polgár Tamás és dr. Pap Viktória
fia: Bertalan, Petrovics Gyula és Pekár Hajnalka
leánya: Nóra, Pócza Krisztián és Pósfai Mónika
fia: Áron, Skriba Tamás és Tasnádi Enikő leánya:
Dorottya, Bolla László és Sándor Veronika leánya: Tamara Virág, Horváth Krisztián Imre és
Szábár Hajnalka fia: Krisztián, Farkas Lajos és
Pálfalvi Szilvia fia: Botond Lajos, Hittl Anton és
Stubán Liána fia: Aurél, Csiszár Tibor és Fran-

csics Anita fia: Gergő, Gőcze György és Geröly
Andrea fia: György, Timár Tamás és Kiss Nóra
leánya: Noémi Tünde
HÁZASSÁG: Patona László és Horváth Márta Veronika, Schmidt Dávid és Vinczi Réka
HALÁLESET: Kelbert János, Horváth Ferenc, Korponai Imréné Benczik Mária, Jákfalvi Tamás
Miklósné Horváth Mária, Legler János, Lengyel
Antalné Horváth Ernesztina, Székely Elemér,
Tóth Gézáné Bárdics Mária, Kovács Attila, Tóth
Györgyné Moór Mária, dr. Kerekes György Jánosné Hassák Lívia, Batha István, Földes Imréné
Polgár Erika Mária, Boros Sándorné Sárvári Rozália, Horváth István, Lukács István, Oross József
Sándor, Cseh István, Horváth Zoltán Kálmán,
Peyerl Ferenc, dr. Flámis László Miklós, László István, Tóth Ferencné Mendel Emma, Tarkó
Mihályné Szakács Julianna, Szilágyi Józsefné Kis
Ilona, Kovács Lászlóné Biró Bernadett

PERMETEZIK A VADGESZTENYEFÁKAT
A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési
Kft. megbízásából a Növényvédő és Kártevőirtó
Kft. az április 27. és május 18. közötti időszakban az alábbi közterületeken végzi a vadgesztenyefák növényvédelmét: Ady téri park, Brutscher József utca, Pelikán park, Brenner park,
Markusovszky u. keleti oldal, Reviczky Gyula
utca, Thököly u. tömbbelső, Aréna u., Király u.
7-9. tömbbelső, Ezredévi park, 11-es Huszár úti

lakótelep tömbbelső, Neumann János Általános
Iskola előtti park, Szent Imre herceg u., Béke
tér, Szőllősi sétány, Kenderesi utca, Szent István
park, Simon István utca a Perint partján, Szent
Gellért út keleti oldal, Váci Mihály u. a keleti
oldalán lévő parkoló és a Paragvári út között,
Faludi Ferenc utca 10–16. tömbbelső a parkoló
mellett. A permetezésre 22.00 és 03.00 óra között kerül sor.

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
A 2015/2016-os nevelési évre valamennyi önkormányzati óvodában a beiratkozás időpontja
május 6-7. (szerda, csütörtök) 8.00–18.00 óráig.
Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket,
aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
A felvételről hozott döntésről június 5-ig az
óvoda írásban értesíti a szülőt. A „Jelentkezési
lap” átvehető az óvodákban, illetve letölthető a
www.szombathely.hu honlapról. Az óvodai be-

íratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, továbbá a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvodákról bővebb információ a www.
szombathelyiovodak.hu weboldalon található, az
egyes intézmények felvételi körzeteiről a www.
szombathely.hu honlapon találnak információt.
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SEGÍTSÉG KÁRPÁTALJÁNAK

Pósfainé Sebestyén Bianka

Pénzadomány gyűjtés kezdődik Kisdobrony javára

GONDOLATOK
ANYÁK
NAPJÁRÓL
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

A legutóbbi közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy a költségvetésben
hárommillió forintot különít el egy kárpátaljai település megsegítésére.
Szerdán sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Kisdobronyt támogatják,
és további pénzadomány gyűjtést szerveznek a magyarlakta falu javára.

Orbán Viktor miniszterelnök korábbi felhívására a megyei jogú városok szinte mindegyike
támogat egy-egy kárpátaljai települést. A háború
sújtotta Ukrajnában magas az infláció és a munkanélküliség, az átlagkereset is mindössze 30 ezer
forintnak megfelelő hrivnya. Kárpátalján több
mint 150 ezer magyar él, sokan sanyarú körülmények között, nélkülözésben.
„Aggodalommal figyeljük az ukrajnai eseményeket, a történések minket is tettre sarkalltak” –
mondta el Puskás Tivadar polgármester. Hozzátette: a közgyűlés által megszavazott hárommillió
forintos segély mellett a testület tagjai magánemberként is legalább tíz-tízezer forinttal támogatják
Kisdobronyt.
„Mindenképpen egy magyar többségű kistelepülést
szerettünk volna választani, ahol minden lakos
részesülhet a támogatásból” – mondta el Lendvai
Ferenc tanácsnok, frakcióvezető. Az Ungvárhoz
közeli falu lélekszáma csaknem kétezer fő, 98 százaléka magyar. A városvezetés már felvette a kapcsolatot az ottani polgármesterrel, Ember Balázzsal,
aki előre is megköszönte a segítséget. „A település
Kisdobrony (Mala Dobrony) az ungvári járásban,
Munkácstól 26, Ungvártól 23 km-re fekszik. Már
az őskorban lakott volt, a tatárjárás előtt Csépánfölde néven volt ismert, de 1241-ben ez a falu is teljesen elpusztult. Mai nevén 1321-ben említik először. Ma 1980 lakosából 1971 (98 százalék) magyar.
Református temploma 1828 és 1838 között épült a
régi fatemplom helyére.  Forrás: www.wikipedia.hu

elöljárója tavaly Gödöllőn a magyar polgármesterek találkozóján ezüst lánc kitüntetésben részesült”
– emelte ki Puskás Tivadar. Kölcsönös látogatásra
is javaslatot tettek, a tervek szerint két hét múlva
küldöttség érkezik Kisdobronyból Szombathelyre.
Kárpátalján most leginkább anyagi támogatásra
van szükség, az egyéb felajánlásokat – tisztítószerek, ruhák stb. – nehéz átjuttatni a határon. A város
pénzadomány gyűjtést hirdet, május 31-ig várják
magánszemélyek, cégek, nagyvállalatok, egyházi
közösségek felajánlásait. Az önkormányzat megnyitotta a „Kisdobrony település támogatása” nevű
alszámlát: UniCredit Bank 10918001-0000000325300311. Ide lehet utalni a felajánlásokat.
Az összegyűlt pénzt a kisdobronyiak kérésének
megfelelően valamilyen értékálló valutára, valószínűleg euróra váltva juttatják el a településnek,
szétosztásáról a polgármester gondoskodik majd.
„Szombathely mindig arról volt híres, hogy támogatja a rászorulókat” – mondta Puskás Tivadar.
„Arra biztatok mindenkit, hogy segítse – akár ezer
forinttal is – a humanitárius katasztrófa szélére
sodródott nemzettársainkat” – tette hozzá. » kzs

Anyák napját minden évben május első vasárnapján ünnepeljük. Nekem is van Édesanyám
és én magam is anya vagyok. A munkám is több
száz Édesanyához köt nap mint nap a bölcsődékben. Minden anya más és más, és mégis,
amikor hozzánk jönnek, sokukban van egy
közös szorongás. Vajon jó anya vagyok? Egy
jó anya beadja gyermekét a bölcsődébe? Ilyenkor beszélgetünk. Megváltozott társadalmi
viszonyokról, szerepekről, feladatokról a családban. Minták és követendő példák hiányáról.
A segítség hiányáról, az egyedüllétekről, a sok
elintéznivalóról, mindezt együtt a gyermekkel.
Felmerül, hogy vásárolni kell, főzni, takarítani,
orvoshoz menni, ügyeket intézni, bejelenteni
ezt és azt, igen és közben a gyermekünk fogja
a kezünk. Játszani kéne önfeledten, mindent
megadni csak ő rá figyelni! De hogyan?! És
az az állandó lelkiismeret furdalás. Húsz évvel ezelőtt én is bölcsődébe vittem a fiamat, és
mennyire féltem! Mi lesz vele, ő még nem érti,
hogy anya dolgozni megy. Egy ANYA is elfárad, néha kimerült. Egy anyának is kell csönd
és pihenés. Kell sok nevetés, egy kis feltöltődés,
és kell egy kevés saját magunkra szánt idő. Akkor van energiánk újra, akkor jöhet megint a
játék, akkor tudunk ismét jó anyák lenni. Egykét délelőtti óra a bölcsődében sokat segít az
édesanyáknak is! Az anyaság, a gyermeknevelés tiszteletét, rangját közösen teremtjük meg
akkor, ha a hétköznapokban is megjelenik
értékként és követendő példaként. Egy családbarát intézmény, mint a bölcsőde többet tehet
ennek a szemléletnek a kialakításáért. Ám az
Édesanyáknak és Nagymamáknak is akad feladat! Húsz évvel ezelőtt jól döntöttem, amikor
a bölcsőde segítségét választottam. Van egy
nagyszerű fiam, csupa nagybetűvel EMBER.
Talán azért mert jó anya voltam…
„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt
nem lehet megvilágítani” – írja Szabó Magda. „A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz
nem érzi önmaga édességét” – fogalmazza meg
ugyanezt Weöres Sándor. Ez az ünnep azért van,
hogy arra is fény essék, aki egész évben világít.
Isten éltessen Édesanyám! Boldog Anyák napját kívánok!
(A szerző a szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője)
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ELSZÁMOLTATÁS
FOLYAMATBAN
A deviza- és forinthitelesek április 30-ig kézhez
kapták az elszámoló levelet, amelyből megtudhatták, mennyi jogatalanul beszedett pénz jár
vissza nekik. Akik nem értenek egyet a bank által
kiszámolt összeggel, panaszt tehetnek. Az ügyintézéssel kapcsolatban kérhettek tájékoztatást az
érintettek a szombathelyi mobil ügyféltájékoztató pontnál, amely két napon át várta az ügyfeleket. Jellemzően autó- és lakáshitelesek keresték
fel a szakértőket.
A nemzeti bank fogyasztóvédelmi programja
keretében a Bírók a Mediációért Egyesület hozta létre a tájékoztató pontot 14 vidéki városban.
A banki elszámolás háromszáz pénzintézetet és
csaknem hárommillió ügyfelet érint. A segítséget
kérők között volt, akinek mindössze 247 forinttal
csökkent a havi törlesztőrészlete az elszámolást
követően, de olyan ügyfél is akadt, akinek még
4,8 millió forintot kellene fizetnie egy autóért,
ami már nincs is nála, mert a bank értékesítette.
„Igyekszünk a problémákat itt helyben orvosolni,
ha ez nem megy, akkor pedig a megfelelő helyre
irányítani az ügyfelet. Az elszámolás kézhezvételét követően harminc nap áll rendelkezésre, hogy
az ügyfél panaszt tegyen és felülvizsgálatot kérjen
a saját bankjánál. Ha nem jutnak dűlőre, a pénzügyi békéltető testülethez lehet fordulni, végső
esetben pedig bírósági perre kerülhet sor. Két
nagy panasz kategória várható: azok, akik egyáltalán nem kaptak elszámolást, pedig szerintük
kellett volna, illetve az, azok, akik megkapták,
de nem értenek egyet az abban foglaltakkal” –
mondja Szilágyi András, az egyesület vezetőségi
tagja. „Egyik pénzintézetnek sem célja, hogy bárkit is átverjen, hiszen akkora figyelem irányul az
egész ügyre, hogy ez nagy hiba lenne. A bankok
számára óriási feladat az elszámolás, előfordulhatnak tévedések, az ügyfelektől türelmet kérünk.
Arra is felhívnám a figyelmet, hogy csak az az
ügyfél indítson el felülvizsgálati eljárást, aki meg
tudja indokolni, miért nem stimmel a kiszámolt
» kzs
összeg” – teszi hozzá a bíró.

FELMÉRÉS KÉSZÜLT AZ ÓVODAI ÉTRENDRŐL
Az oktatási és szociális bizottság kezdeményezésére a város óvodáiban, a szülők
bevonásával tájékozódó felmérés készült a gyermekek étkeztetéséről, amely
különösen az új előírások hatásait vizsgálta. A tapasztalatok kedvezőek voltak.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Az óvodák vezetői csoportonként kérték fel a fel különösebb kifogás. A szülők háromnegyed
szülői munkaközösségeket, delegáljanak egy-egy része, míg a pedagógusok csaknem 90 százaléka
szülőt, aki februárban, az óvodapedagógusokkal tapasztalt olyan esetet, hogy egy ételt a gyerekek
együtt napi rendszerességgel – de minimum heti jelentős része nem evett meg. Ennek oka leggyakkét-három alkalommal – részt vesz az óvodai rabban az ételek ismeretlensége volt, de akadtak,
csoport ebédeltetésén. A felmérést megelőzően akik a sótlanságot, illetve a cukornélküliséget
az óvodák vezetői tájékoztatták a szülőket, pe- tették szóvá. A kevésbé népszerű ételek már nem
dagógusokat a felmérés tényéről és céljáról. A szerepelnek az óvodai étrendekben. Az óvodaszolgáltató, az Elamen Zrt. tájékoztató prospek- pedagógusok jónak ítélték a konyhai dolgozók
tust készített az új élelmezési előírásokról, a min- hozzáállását is.
taadagok bemutatásával a kötelező mennyiségi „Az észrevételek, javaslatok azt tükrözték, hogy
előírásokról.
a felmérésben részt vevő szülők, pedagógusok
A felmérésben 107 szülő, és 137 pedagógus vett többsége pozitívan áll a közétkeztetés új előírásarészt, akik tapasztalataik alapján válaszoltak a ihoz. Azonban a teljes körű elfogadottság elérésékérdőívben megfogalmazott kérdésekre. Ebből hez még sokat kell tenni az szülőknek, óvodapekiderült, hogy mind a szülők, mind a pedagógu- dagógusoknak, intézményeknek, szolgáltatónak,
sok túlnyomó többsége hallott az új előírásokról, fenntartónak egyaránt” – fogalmazta meg ös�és eljutott hozzájuk a tájékoztató füzet. A szol- szegzésében Koczka Tibor alpolgármester.
gáltató által bemutatott mintaadag figyelembe Szeptembertől – a tehetősebb szülők kivételével
vételével a szülők több mint 80 százaléka, a pe- – az egy- és kétgyermekes családok számára is
dagógusok 70 százaléka volt elégedett az étel ingyenessé válik a bölcsődei és óvodai étkeztetés,
mennyiségével. A minőséget a szülők 70, míg a amennyiben a parlament elfogadja a gyermekvépedagógusok 55,5 százaléka tartotta jónak. Az delmi törvény módosítására beterjesztett javaslaízek azonban megosztották a válaszadókat: a tot. Az ingyenesség azokra a családokra vonatkoszülők 56 százaléka tartotta jónak, míg a peda- zik, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja
gógusoknak fele. A szülők túlnyomó többsége meg a minimálbér nettó összegének 130 százaléváltozatosnak tartotta az új étrendet, a pedagógu- kát, vagyis jelenleg a 89 408 forintot. Az ingyenes
sok körében kétharmad volt ez az arány. A tálaló bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést a szülők
eszközök tisztaságával kapcsolatban nem merült jövedelmi önbevallása alapján ítélik meg.  » edz
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FELFESTÉSEK ÉS ÉPÍTKEZÉS

MEGFELELT
A MENTŐCSOPORT

Déli irányba bővül a város kerékpárút-hálózata

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Szombathely megközelítőleg 25 kilométer hosszú kerékpárút-hálózata tovább
gyarapszik Gyöngyöshermán és Gyöngyösszőlős felé. Az érintett szakaszon
a belesetek elkerülése érdekében időszerűvé vált, hogy a kerékpárosoknak külön
nyomvonalat alakítsanak ki biztonságos közlekedésük érdekében. Az újonnan
felfestett kerékpársáv azonban egyelőre zavarba ejti az autósokat és a bicikliseket.

ÚJRA FEL KELL LAPOZNI A KRESZ-KÖNYVET, ÉS FRISSÍTENI AZ ISMERETEKET

A forgalmas Szent Gellért utcában már új burkolati
jelek mutatják, hol közlekedhetnek biztonságosan
a biciklisek. Ha a leállósávban nem tudnak haladni, mert azt elfoglalják az autók, a sárgával jelzett
kerékpáros nyomot használhatják. A városban
itt festették fel először az ún. előretolt kerékpáros
megállóhelyet a Rumi úti lámpás kereszteződésben, amely a biciklisek bizonságos balra kanyarodását szolgája. A lámpa előtt két fehér vonal között
egy sárga kerékpár piktogram látszik. Piros jelzésnél az első vonal előtt megállnak az autósok, motorosok, a második vonalnál pedig a kerékpárosok.
„Tehát a biciklisek akkor is leszállhatnak a kerékpárjukról, és előretolhatják a vonalhoz, ha több
autó várakozik a lámpánál. Így zöld jelzésnél teljes
biztonsággal tudnak balra kanyarodni még a kocsisor előtt” – mondja Török Zoltán, a Vasi ATI
szakoktatója. Bár a KRESZ-ben régóta megtalálható az előretolt kerékpáros megállóhely fogalma,
országosan sem túl gyakori a forgalomban történő
alkalmazása. Az autósok és a kerékpárosok többsége nem tudja, hogyan is kell használni. A Szent
Gellért utcában közlekedőket is láthatóan zavarba
ejti még az új burkolati jel, a kerékpárosok nem
mernek előremenni, a lámpánál várakozó autósok
többsége pedig rááll a bicikliseknek fenntartott
helyre, mert nem tudják, mire is való. „Azok a fiatalok is bizonytalankodnak, akik nemrég tettek
vizsgát KRESZ-ből, mert nem találkoztak még

ezzel a felfestéssel. Az autósoknak és a kerékpárosoknak is meg kell szokniuk ezt az újdonságot, ami
elsősorban a biciklisek biztonságát szolgálja” – tette hozzá a szakoktató.
Az új útburkolati jelek a déli városrész felé irányuló
kerékpárút-hálózat fejlesztésének első ütemében
készültek el. A második ütemben új szakaszok
építése is megtörténik. Az összesen 3,3 kilométer
hosszú kerékpárút a Körmendi úttól két irányba
halad, az egyik ága a Szent Gellért utca – Szőlős
utca felé, a másik az Újvilág utca – Rumi út – Pásztor utca irányába. Ebből egy kilométeres szakaszt
újonnan építenek meg a Körmendi úton, a Diófa
utcában és a Rumi úton. A kivitelezés várhatóan
május közepén kezdődhet el.
A program keretében hetven darab kerékpártámaszt helyeznek el a környéken. A Reguly-iskolához, a Fogaras utcai orvosi rendelőhöz és bölcsődéhez, a Kőrösi utcai óvodához és a Gyermekek
Házához is jut belőle.
„Ez a kerékpárút-fejlesztési program több mint
150 millió forintból valósul meg, amelynek 90 százaléka uniós támogatás. A 2020-ig tartó következő uniós költségvetési ciklusban a város többszáz
millió forint értékben pályázna kerékpárút építésre. Többek között a Szombathely-Sé és a Szombathely-Nárai szakaszok szerepelnek a jövőbeni tervek között” – mondta el Illés Károly, fejlesztésekért
» kzs
felelős alpolgármester. 

Sorra alakulnak Vas megyében is a települési
mentőcsoportok, amelyek vészhelyzetben a katasztrófavédelem munkáját segítik. Legutóbb
a tavaly ötvenfős taglétszámmal létrejött Lukácsházi Önkéntes Települési Mentőcsoport
vett részt sikeres gyakorlaton, és kapott nemzeti
minősítő oklevelet. Így már önállóan is beavatkozhat a települést ért vízkárok elleni védekezésben, amíg a katasztrófavédelem szakemberei nem érnek meg a helyszínre. A csoportnak
műszaki, infokommunikációs, egészségügyi és
logisztikai állománya is van, tagjai civilben a
legkülönbözőbb területeken dolgoznak.
A gyakorlat célja az volt, hogy a mentőcsoport
felkészüljön a rendkívüli időjárás okozta árvizek és helyi vízkárok következtében kialakuló
veszélyhelyzetekre, és a tagok begyakorolják az
ehhez kapcsolódó kutatási, mentési feladatokat.
A gyakorlat alaphelyzete az volt, hogy a leesett
nagy mennyiségű eső miatt árhullám indult el a
környékbeli vízfolyásokon, és a hegyekből lezúduló csapadék lakott területeket is veszélyeztet.
Hat feladatot kellett teljesíteni: ideiglenes védművet építettek a falu orvosi rendelője köré,
majd a mobil labor közreműködésével egy sérült hordóból kifolyó gázolajfolt semlegesítése
és eltávolítása várt az önkéntesekre. A harmadik kárhelyen a feltörő esővíz miatt ellennyomó medencét építettek a csatornafedelek köré.
Mindezeken túl egy lakóházban is károkat
okozott a víz, innen mentették ki a bent rekedt
sérülteket, és elsősegélyben részesítették őket a
helyszínen. Végül ideiglenes megtámasztással
biztosították a lakóház utcai homlokzatát, és a
fedél nélkül maradtak számára befogadóhelyet
létesítettek a közösségi házban.
A közel száz főt megmozgató gyakorlatban a
katasztrófavédők mellett részt vettek a polgárőrség, a rendőrség és a Vöröskereszt tagjai, valamint közösségi szolgálatot teljesítő diákok is.
A feladatok teljesítésében közreműködött a már
minősítéssel rendelkező kőszegi járási Írottkő
Mentőcsoport is, amelyet korábban bevetettek
tűzesetnél és a Gyöngyös áradásánál.  » kzs
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KUSLITS TIBOR SZOMBATHELY ÚJ FŐÉPÍTÉSZE

„Ha az ember kívülről jön, friss szemmel tud nézni a problémákra”

Kuslits Tibor tizenhárom éven át, 2011-ig volt Sopron városi főépítésze, majd a regionális örökségvédelmi hivatalt vezette.
2013-ban állami főépítésznek nevezték ki, ő felügyelte Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas megye településeinek rendezését.
Ezek után mégis úgy döntött, hogy városi főépítészként Szombathely jövőjét kívánja szolgálni.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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indul, de olyan, mintha a semmiből kezdődne
és egy élettelen, halott épületre néz. Nincsenek
végpontjai, és hiányoznak a látványos elemek is.
A Berzsenyi- és Mindszenty tér is sokkal inkább
az áthaladás, mint a megérkezés tere. A város
antik múltjának, történeti rétegeinek szembetűnőbben kellene jelentkezniük a történeti városképben. Ezeken például jó lenne változtatni.
MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK A VÁLTOZTATÁSRA?

A POZÍCIÓ NEM ÚJ AZ ÖN SZÁMÁRA, MÉGIS MIÉRT VÁLASZTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZATI POSZTOT AZ ÁLLAMI
HELYETT?

Ezt a meghallgatáson is megkérdezték tőlem.
Akkor azt mondtam, és ma is azt vallom, hogy
ez egy közös ügy szolgálatában az asztal másik
oldala. Az előbbivel szemben a városi főépítészé
inkább kreatív munka, amelynek – ha évekkel
később is –, de lesz kézzelfogható eredménye.
MILYEN ÜGYEKKEL FOGLALKOZIK A MINDENNAPOKBAN A
VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ?

Mára – kicsit szerencsétlen módon – olyan helyzet alakult ki, hogy a településeken főként az 1997
után elkészült településrendezési tervek módosítgatása zajlik. Sajnos a hazai települési főépítészek tevékenységének lényegi részét ma a különféle, gyakran egyedi kívánságok rendezési terven
való átvezetése, közgyűlés elé terjesztése jelenti.
Ez oda vezet, hogy gyakran megfeledkezünk a
nagy egészről, a város, a falu alakításának tudatos,
koncepciózus fejlesztéséről. Pedig a legfontosabb
cél mégis ez volna.
MI VOLT AZ ELSŐ GONDOLATA, MIKOR MEGISMERTE
SZOMBATHELYT?

A gyakran látogatott Urbanisztikai Nyári Egyetem, különféle konferenciák, szakmai rendezvények, és nem utolsó sorban a nyári opera-előadások kapcsán már hosszú évek óta látogatom a
várost. Egyetemi oktatóként pedig várostörténeti
órákon régóta foglalkozom a magyar városok,
köztük Szombathely sajátos történetével. Ha
mégis meg kell jelölnöm valamit, akkor az a rácsodálkozás lenne: olyan befejezetlen városépíté-

szeti gondolatokra, amelyeket a szombathelyiek
talán már annyira megszoktak, hogy nem is merül fel bennük, mint megoldandó feladat. Régi
műemlékesként a történeti belváros még megoldásra váró részletei voltak szembeszökőek.
MENNYIRE KÜLÖNBÖZIK SZOMBATHELY SOPRONTÓL?

Például magukban a településrendezési tervekben lehetne teret nyitni az ilyen kérdések megoldására. Ahhoz azonban, hogy egy ötlet megtöltődjön tartalommal, szükség van a szombathelyi
és a szombathelyi feladatokat elvállaló építészek
alkotó munkájára, és szükség van az ezt vezénylő,
az elképzeléseket projektekké fejlesztő kollégáim
tevékenységére is. Lelkes, fiatal csapat dolgozik
azon, hogy megteremtse ezen városépítési elképzelések anyagi hátterét. A forrásteremtés egyébként külön szakma, mely különös és naprakész
felkészültséget igényel. Pusztán az állam és az
önkormányzat nem képes nagyarányú városfejlesztési tervek megvalósítására, ehhez mindig
szükség van a helyi gazdaság minden szereplőjére. Ebben is látok szerencsés helyi jelenségeket.
Például – tapasztalatom szerint – az országban
nem sok helyen értik valójában, hogy mit jelent az integráltság fogalma a városfejlesztésben,
Szombathelyen ezt pontosan tudják. Itt nem kell
elmagyarázni azt sem, hogy mindenféle fejlődésnek a gazdaság megerősítése az alapja. Éppen
ezen dolgozik a városvezetés.

Könnyű felfedezni közös és eltérő jellegzetességeket, de kétségtelen, hogy a város, és az itt élők
szellemisége is más. Úgy érzem, hogy a szombathelyiek – talán meglepő, hogy ezt mondom – egy
kicsit ”latinos” temperamentummal rendelkeznek, szenvedélyesek. Ez a vérmérséklet itt az Alpokalján kevésbé megszokott, de nekem tetszik.
Éltem Budapesten és külföldön is. Sopron azért VÁROSI FŐÉPÍTÉSZKÉNT MIBEN LÁTJA SZOMBATHELY JÖvolt jó választás, mert a családom onnan szárma- VŐJÉT, A FEJLESZTÉSEK LEHETÉSGES IRÁNYÁT?
zik, visszakerülhettem a gyökereimhez. Egészen Ebben a tekintetben én mozgó vonatra szálltam
más azonban vendégként és főépítészként ismer- fel tavaly decemberben. A város vezetői és az ezért
ni egy várost. Ha az ember visszatekint, sikereket felelős szakemberek tudják, hogy a város fejleszés kudarcokat egyaránt lát. A belváros megújítá- tésének mára melyek a meghatározott irányai, és
sa egy hosszan előkészített, komlex projekt volt, ebben a tekintetben konszenzus is tapasztalható.
büszke vagyok rá, olyat sikerült megvalósítani, Nyilvánvaló, hogy egy harmonikus, élettel teli,
amelyre a múlt század hatvanas-hetvenes éveinek megfelelő komfortot nyújtó városnak erős helyi
nagy műemléki programja óta nem volt példa. gazdasággal kell rendelkeznie – például új kereA kezdetektől műemlékes építészként dolgoz- teket kell teremteni a helyi ipar fejlesztésére –, és
tam, úgyhogy nem csoda, hogy a sűrű történeti ezzel párhuzamosan a gazdasági tevékenységeket
rétegek jobban érdekelnek. Ebből szerencsére hatékonyan el kell határolni a lakókörnyezettől.
Szombathelyen sincs hiány. Egy sor hátránya van, Én a történeti belvárosban is látok még tennivalót,
ha az ember kívülről jön, viszont előnye, hogy befejezetlenségeket, valamint a város kapcsolódó
friss szemmel tud ránézni egy-egy problémára. területein is tapasztalhatók súlyos, helyi probléSokkal élesebben feltűnnek a megoldatlansá- mák. Ezekkel is foglalkozni kell annak érdekégok. Szombathelynek van néhány geometrikus ben, hogy mind az itt élők, mind az ide látogatók
városszerkezeti eleme, amely a 19. század végén számára kellemes és vonzó hellyé tegyük a jövő
» Cseh-Egyed Bernadett
alakult ki. A nagytengelye a Széll Kálmán utcából Szombathelyét.
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MUNKAÁRTALMAK: STRESSZ, DAGANAT, FERTŐZÉS

VASI PÉLDÁBÓL
TANULNAK A HORVÁTOK

Sok eset láthatatlan marad a szakember szerint

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Néhány súlyos eset a közelmúltban ráirányította a közvélemény figyelmét
a munkahelyi balesetekre, de a foglalkozási megbetegedésekről kevesebbet
hallunk. Stressz, daganat, fertőzés – egyes munkakörök kifejezetten komoly
veszéllyel járhatnak.

Évente csak néhány olyan esetet vizsgálnak a
munkavédelmi felügyelők Vas megyében, amikor a megbetegedés összefüggésbe hozható az
illető munkavégzésével. „Ennek részben az az
oka, hogy az orvosok praxisuk ellátása során
kevésbé veszik figyelembe az előírt foglalkozás-egészségügyi szakmai elvárásokat, és sokszor
nem is gyanítják, hogy a megbetegedés valamilyen munkahelyi ártalom következtében alakult
ki” – tudtuk meg Kard Enikőtől, a Vas Megyei
Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezető-helyettesétől. Emiatt a valós megbetegedések
száma több lehet a regisztráltnál. Tavaly összesen
három esetben merült fel a gyanú, idén pedig már
az első negyedévben öt esetet vizsgált a főosztály
a megye területén.
Egy kárpitos üzemben történt a környéken, hogy
egy munkavállaló – miközben a szivacstömböket
pakolta – beletenyerelt egy egértetembe. Két hét
múlva belázasodott, végtagjai görcsöltek, a látása
megromlott. Kiderült, hogy hantavírus-fertőzés
áldozata lett, ami miatt hónapokig kórházban feküdt, a veséi leálltak, és azóta is állandó gyógyszerezésre szorul. Szintén a főosztály vizsgálta azt az
esetet, amikor egy CNC-megmunkáló üzemben a
dolgozó védőkesztyűje nem volt megfelelő, a hűtőfolyadék eláztatta, és az illető keze órákon át érintkezett a veszélyes anyaggal. A kézfején bőrhámlás,
kiszáradás, sebesedés jelentkezett, és a bőrtünetek
a testén szétterjedtek. A vizsgálat bőrgyulladást
állapított meg. Kard Enikő még egy tipikus esetet
említett érdeklődésünkre: „Egy munkavállaló év-

tizedeken át köszörűsként dolgozott, de a vibrációs ártalmat soha senki nem vette figyelembe a
munkaadójánál. Mindkét kezén fájni kezdtek az
ujjai, zsibbadtak, elfehéredtek, és e tünetek a hideg
hatására fokozódtak. Az orvosi vizsgálatok keringési zavarokat mutattak ki nála, és kiderült, hogy
ezért a helyileg ható vibráció volt a felelős. Azt tapasztaljuk, hogy a vibráció olyan ártalom, amelyre
a munkáltatók legnagyobb része egyáltalán nem
gondol, így nem is intézkedik ellene” – fejtette ki a
főosztályvezető-helyettes, és hozzátette: „Gondoljunk csak a napjainkban oly gyakori útépítésekre:
semmilyen védőeszközzel nem látják el a dolgozókat ezzel az ártalommal szemben.”
A szakember elmondta, hogy foglalkozási megbetegedésnek az az eset számít, amikor a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben olyan
heveny és idült egészségkárosodás következik be,
amely a munkafolyamat során előforduló fizikai,
kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai
tényezőkre vezethető vissza. Jól ismert munkahelyi megbetegedésként tartják számon a felügyelők a tüdőrákot – főleg a vájár, bányász, csillés,
lakatos, bőrcserző munkakörökben –, illetve a
mellhártyarákot – a szigetelő, hegesztő-lángvágó
foglalkozásokban –, amelyért a tüdőben lerakódó
azbeszt-szálak tokosodása okolható. Magasra becsülik azok arányát, akik a munkahelyi stressz következtében betegednek meg. Pontos adatok erre
vonatkozóan nincsenek, és a foglalkozási megbetegedések – szemben a munkahelyi balesetekkel
» há
– legtöbbször láthatatlanok maradnak.

Az Európai Unióhoz 2013-ban csatlakozott
Horvátország gőzerővel készül az Európai
Szociális Alap forrásainak fogadására, de
munkaügyekkel, foglalkoztatással, képzéssel kapcsolatos szervezetei nincsenek még
megfelelően felkészülve a pályázati rendszerekre. Nemrég Vas megyéből hívtak szakembereket, hogy ismertessék a nálunk már
bevált partnerségek lényegét. Szombathelyről
Hollósi Szabolcs, a BFH Európa Kft. ügyvezető igazgatója vett részt a zágrábi és eszéki
rendezvényeken, ahol a Nyugat-Dunántúlon
már régóta működő foglalkoztatási paktumok, illetve az ezeket összefogó REKORD
hálózat munkáját mutatta be. A szomszédos
ország érdeklődőinek elmondta, hogy a hálózat, amelynek többek között a szombathelyi, a vasvári, a kőszegi és a felső-répcementi
foglalkoztatási paktum is tagja, 2010 óta segíti a régió munkaügyi szervezeteinek, vállalkozásainak és más szereplőinek munkáját,
méghozzá úgy, hogy jelentős uniós forrásokat
hoz Vas megyébe. A hálózat menedzsmentje
szakmai hátteret nyújt az egyes paktumok
működéséhez, így azok fejlődni, bővülni tudnak, munkájukat össze tudják hangolni, és új
módszereket tudnak alkalmazni annak érdekében, hogy az adott térségben javuljanak
a munkaerő-piaci mutatók. A program már
komoly sikereket tud felmutatni a Dunántúlon: 2012 és 2014 között hat térségben összesen közel százötven új munkahely létrehozását készítette elő. Mindebben 21 vállalkozás,
négy önkormányzat, hét civil szervezet vett
részt partnerként, és közösen elérték, hogy
hátrányos helyzetű emberek hosszú távon
álláshoz jussanak. Ehhez úgynevezett humán
szolgáltatásokat nyújtottak számukra, azaz
önismereti, személyiségfejlesztési tréningeket tartottak nekik, beilleszkedési coachingon, szakmai és betanító képzéseken vehettek
részt, sőt duális felnőttképzés is zajlott ez idő
alatt a cégek bevonásával. A hálózat szakemberei jelenleg a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program közel százmilliárd forintos
intézkedéscsomagjának megalapozó munkájában vesznek részt, amely szintén a foglalkoztatási paktumok támogatását célozza.
A bemutatott példán keresztül a horvátországi
szakemberek ötletet kaptak arra vonatkozóan,
hogy milyen együttműködéseket érdemes kialakítaniuk. Így közelebb kerültek ahhoz, hogy
a hamarosan számukra is megnyíló uniós forrásokhoz valóban hozzá tudjanak jutni. » há
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Ma kerékpárral, holnap autóval

tevékenységek kötik le őket. A felhívásra beérkezett alkotásokat a Váci-iskolában állították ki,
készítőik értékes díjakban részesültek.

Diákkarnevál

Költészet, zene, képzőművészet

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is megrendezték a közlekedési, katasztrófavédelmi és
elsősegélynyújtó versenyt a Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskolában. Kilenc álta- A Magyar Művészetoktatás Napján kiállítással és
lános iskola képviseltette magát a megméret- zenei előadásokkal várták az érdeklődőket a Bartetésen négyfős csapatokkal. A tanító, nevelő tók Teremben. A kezdeményezés célja, hogy felcélzatú játékos vetélkedőn elméleti és gyakorlati hívja a szülők, a tanulók, a művészetoktatásban
feladatokat kellett megoldaniuk az alsótagoza- érdekelt szervezetek, valamint az iskolafenntartosoknak. A verseny végén senki sem távozott tók figyelmét a művészeti nevelés-oktatás eredajándék nélkül, minden résztvevőt díjaztak a ményeire és fontosságára. A megye ifjú tehetségeinek alkotásaiból tárlat nyílt a zeneiskolában.
szervezők.

Rajzpályázat

Kritikus tömeg

Megtartották a nyári diákkarnevál főpróbáját
a Ferences-kertben. A KLIK szervezte rendezvényen 12 csapat, több mint 120 diák vett részt.
A tanulók maguk tervezte római öltözékben jelentek meg. Különböző foglalkozásokon, játékokon vehettek részt, mozaikot, oltárt készítettek, és
sportvetélkedőn mérhették össze ügyességüket.
Volt dárdahajítás, íjászat és ügyességi akadálypálya. A diákkarnevált június 6-án rendezik majd,
és a Savaria Történelmi Karnevál első napján is
tartanak hasonló programot.

Színspiráció

Második alkalommal nyílt kiállítás a szomA Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásá- Mintegy négyszázan tekertek vasárnap délután bathelyi IQor (volt Jabil) vállalati fotószakkör
val a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság kortár- a sportháztól Oladon át a KISZ-lakótelepig és tagjainak műveiből a Savaria moziban. A fosaktiváló programot indított “Van más út” cím- vissza. Szombathely is csatlakozott a Critical tózást kedvelő kollégákból és családtagjaikból
mel. Ennek részeként rajzpályázatot hirdettek Mass elnevezésű országos programsorozathoz, álló csoport 2012 februárjában alakult, céljuk a
általános- és középiskolásoknak, amelynek té- melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kerék- technikai alapok elsajátítása, látókörük bővítése.
mája a szabadidő hasznos eltöltése volt. A gyer- páros közlekedésre. A profi biciklisek mellett A különféle témákat érintő hatvan képalkotást
mekek papírra vethették, milyen programok, sok család is részt vett az eseményen.
tartalmazó tárlat május 22-ig látogatható.
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A NEVETÉS A LEGJOBB GYÓGYSZER

HONVÉDORVOS
ÉS OKTATÁSSZERVEZŐ
FOTÓ: CZIKA LÁSZLÓ BALÁZS

A Markusovszky-kórház gyermekosztályára látogattak a magyarországi
Piros Orr Alapítvány bohócdoktorai. Dr. Bim-Bam és dr. Szamóca
szobáról-szobára járva derítette jobb kedvre a kis betegeket.

VIDÁM PILLANATOK A KÓRTEREMBEN – VIZIT DR. BIM-BAMMAL ÉS DR. SZAMÓCÁVAL

A magyarországi Piros Orr Alapítványt 1996ban hozta létre az osztrák Rote Nasen szervezet.
Az alapítvány bohócdoktorai kezdetben csak
Budapesten viziteltek, ám napjainkban már a fővárosiak mellett rendszeresen felkeresnek vidéki
gyermekosztályokat is, valamint egy ideje igény
szerint ellátogatnak idősek gondozását végző
otthonokba is. A bohócdoktorok a gyerekek és
idősek gyógyulásáért, vidámságáért dolgoznak,
hisznek abban, hogy a nevetés a legjobb gyógyszer. A bohócdoktor-jelöltek kiválasztáson vesznek részt, majd féléves képzés után kezdhetik
meg hivatásuk gyakorlását. Folyamatos szakmai
továbbképzésükre nagy hangsúlyt fektet az alapítvány.
„Alapítványunk tizennyolc éve dolgozik Magyarországon, huszonhét bohócdoktorunk jár a budapesti gyermekkórházakba és öt vidéki városba.
Látogatásunk apropója az, hogy egy támogatónk
most megfinanszírozta a szombathelyi vizitet, így
eljuthattunk az itteni beteg gyerekekhez is” – tudtuk meg Magyar Zsuzsától, az alapítvány kommunikációs munkatársától.
Az alapítvány bohócdoktorai az elmúlt 18 év alatt
több mint 264 ezer beteg gyermeknek, valamint
többszáz idős embernek vitték el a gyógyító nevetést, de mivel a vidámságból sosem elég, az
alapítvány lehetőségei szerint folyamatosan bővíti a bohócdoktori rendelések számát szerte az
országban. A rendhagyó szombathelyi viziten dr.

Szamóca és dr. Bim-Bam bohócdoktorok – szobáról-szobára járva – játszottak, zenéltek és da
loltak a gyerekekkel, akik vették a lapot, és együtt
mókáztak velük.
Hogyan lesz valaki bohócdoktor? – ezt kérdeztük a vizit után „dr. Szamóca Sztracsatellától”,
azaz Csatári Évától. „Jön valaki, és felismeri benne, hogy ez a személy jó lenne bohócdoktornak.
Ha ő is úgy gondolja, és a két dolog összeér, akkor előbb-utóbb bohócdoktor lesz az illetőből.
Ez egy komplex dolog, minden benne van, ami
az életben fontos lehet.” Horváth Veronika alias “dr. Bim-Bam” tizenhárom évvel ezelőtt lett
bohócdoktor. „A művészeti vezető szólt nekem,
hogy lenne egy felvételi workshop a bohócdoktor csapatba. Akkor kipróbáltam magamat, és
egy hosszas képzési folyamat után elkezdhettem
dolgozni a kórházakban. Azért szeretem ezt csinálni, mert azokat a színészi művészi technikákat
és lelket tudom használni, amit szeretek, közben
pedig segíteni tudok gyerekeknek.”
Rékay Ágnes, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója szerint különösen
nagy öröm, hogy a támogatásnak köszönhetően
a bohócdoktorok most Szombathelyre is eljuthattak, hozzájárulva az itt kezelt gyerekek mielőbbi gyógyulásához. S hogy milyen sikere volt
a bohócdoktorok szombathelyi szereplésének?
Erre bizonyság: az egyik szobába – egy dal erejéig
» edz
– még vissza is hívták őket a gyerekek.

A kétszáz éve a felvidéki Csorbán született
Markusovszky Lajosra emlékeztek Vasegerszegen. Az ünnepségen részt vett a honvédorvos
szülőhelyének küldöttsége is. A szlovák vendégek egy köztéri szobrot ajándékoztak a vasi
településnek, ahol a Markusovszky-család egykori kastélya és nyughelye található.
Markusovszky Lajos 1815. április 25-én született. A modern magyar egészségügyi oktatás
egyik megszervezőjeként, a ma is megjelenő
Orvosi Hetilap és a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat alapítójaként ismert. Honvédorvosként részt vett az 1848-49-es szabadságharc
ütközeteiben, a második komáromi csata után
ő kezelte Görgey Artúr fejsebét, majd elkísérte
a tábornokon Aradra, a szőlősi síkra, az orosz
fogságba és a Klagenfurt-i száműzetésbe is.
A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, a
kiegyezés után a Trefort és az Eötvös család háziorvosaként dolgozott. Egyik szervezője volt
annak a haladó orvosi körnek, amely a hazai
orvosképzés, orvostudomány és közegészségügy felemelését tűzte ki célul. Jelentős érdemeket szerzett a magyar orvosképzés új alapokra
helyezésében. Ő javasolta a kolozsvári egyetem
létrehozását, és neki köszönhető, hogy a pesti
egyetemen közegészségtani tanszék alakult.
Részt vett az 1876-ban elfogadott közegészségügyi törvény megalkotásában.
„Kiváló személyiség volt, akinek tisztelete, megbecsülése feladatot adott a múltban, és ad a
jelenben is” – mondta emlékező beszédében
Németh József, Vasegerszeg polgármestere.
Hende Csaba honvédelmi miniszter Markusovszky Lajos katonaorvosi pályáját méltatta,
Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere,
mint a megyei kórház névadójáról, a neves orvos szakmai munkásságáról szólt.
Az ünnepség Markusovszky nyughelyénél ért
véget, ahol a megjelentek elhelyezték a megemlékezés virágait, koszorúit. Ezt követően
leleplezték azt a köztéri szobrot, amelyet Markusovszky szülőhelye, a szlovákiai Csorba küldöttsége ajándékozott Vasegerszegnek. » sztv
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AJÁNDÉKOK FÁBÓL
Asztalosipari termékeket, többek között fa padot, kisszekrényeket és dobozokat adományozott a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Kőrösi Csoma Sándor Utcai
Óvodának. A berendezéseket a fogvatartottak
készítették egy OKJ-s képzés keretében.
Jelenleg mintegy nyolcszáz fő tölti büntetését
a szombathelyi börtön falai között, és közülük
több mint hatszázan vesznek részt itt-tartózkodásuk alatt valamilyen tanfolyamon, felkészítésen. Nemrég térburkoló és parkgondozó képzést tartottak az arra alkalmas személyeknek,
legutóbb pedig egy asztalosipari szerelő OKJ-s
oktatást szervezett meg a fogvatartottaknak az
intézet vezetése, amelyen 19 személy kapott
oklevelet. A lehetőséget egy TÁMOP-pályázat
teremtette meg. „Sokan családosok, gyermekeik vannak, számukra különösen fontos, hogy a
társadalom számára valami hasznosat tegyenek a börtönévek alatt. A munka és a tanulás
döntő jelentőségű lehet a későbbi sikeres újrakezdés szempontjából. Jól tudják ezt a fogvatartottak is, hiszen volt, aki a képzés ideje alatt
szabadult, mégis, bár nem kötelezte rá senki,
visszatért a vizsga idejére” – fogalmazott Tóth
Tamás Tibor parancsnok.
Az intézet szándéka az volt, hogy jótékony
célra ajánlják fel az asztalosipari szerelő tanfolyamon elkészült vizsgadarabokat, és a választásuk a Kőrösi utcai óvodára esett, amelynek
képviseletében az intézményvezető, Andrásiné Szép Marianna vette át az ajándékot. Az
egyik csoport így most fából összeállított paddal, asztallal és kisbútorokkal lett gazdagabb, és
amint megkapták, a gyerekek örömmel birtokba is vették a tárgyakat. Óvónőjük irányításával kipróbálták, mennyi mindenre használható
egy egyszerű fadoboz vagy rács: lépcsőt, házakat, kerítést állítottak össze belőlük.
» há

HÁBORÚ ÉS BÉKE 2015

Világméretű sakkjátszma a pénzért és a hatalomért

Komoly morális válságban van a világ, amely egy újabb hidegháború felé tart
– jelentette ki előadásában Nógrádi György. Az ismert biztonságpolitikai szakértő,
egyetemi tanár a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége meghívására
érkezett Szombathelyre, hogy segítsen megérteni az éppen zajló globális
változásokat és benne Magyarország szerepét, lehetőségeit, valamint a világ
konfliktusos gócait az arab térségtől Ukrajnán át Kínáig.
FOTÓ: CSEH GÁBOR

10

"MAGYARORSZÁGON NINCS TERROR-FENYEGETETTSÉG"

Nógrádi György ezúttal is jól érthető, átfogó helyzetképet adott. Mint mondta: a második világháború vége óta egyetlen békés nap sem volt a Földön.
Az elhangzottakból szemezgettünk.
A világhatalmak jelenleg az USA, Kína és Oroszország, ebben a sorrendben, ám ez nem marad így
sokáig. Az USA ugyanis komoly gondokkal küzd.
Jövőre elnökválasztás lesz, és pillanatnyilag szinte
lehetetlen megítélni az ottani közhangulatot, nem
tudni, ki nyerhet. Harminc év múlva fehér kisebbség lesz, többségbe kerülnek az afroamerikaiak és
a spanyolajkúak. Távol-keleti stratégiája, mely szerint Kínát fel kell tartóztatni, megbukott, az ázsiai
ország tíz éven belül lehagyja a nemzeti össztermék
tekintetében.
Kína gőzerővel fegyverkezik, s bár most még a béke
az érdeke, hamarosan konfliktusok egész sora várható a térségében. A kommunista állam ugyanis
ki akar jutni az Indiai- és a Csendes-óceánra, valamint arra törekszik, hogy visszaszerezze a régi császári területeket, köztük például Szibériát, Mongóliát és több kelet-oroszországi nagyvárost.
A víz a jövőben olyan stratégiai kérdés lesz, mint a
fegyver. Afrikában már harc folyik érte, Kína számára Tibet azért is döntő fontosságú, mert ott található az ország édesvíz készletének egyharmada.
A mezőgazdaság alapjaiban alakul majd át.
A Közel-Keleten nincs esély a békére. Az Arab Tavasz megbukott. Törökországnak minden szom-

szédjával vitája van, az Európai Unió nem hajlandó
felvenni a tagok sorába. Irán ki akar egyezni a nagyhatalmakkal, hiszen el kell adnia a kőolaját, ennek
érdekében hagyja, hogy atomprogramja ellenőrzött
legyen. Az Iszlám Állam terrorszervezet kalifátust
akar létrehozni Marokkótól Indonéziáig, 90 országban 15 ezer harcosa dolgozik ezen. Semlegesítésük
és a térségben a felfegyverzett csoportok visszaszorítása csak az USA beavatkozásával képzelhető el.
További terrorakciók várhatóak Európában, amelyeket sokadik generációs muzulmánok követnek el.
Európában jelenleg a legnagyobb kérdés a menekültek ügye, a reálpolitika és a morál küzd, valószínűleg előbbi – Angela Merkel javaslata – nyer.
Svédországban már négy százalék a bevándorlók
aránya, a köztörvényes bűncselekmények 77 százalékát ők követik el. Az orosz-ukrán konfliktus kizárólag politikai úton rendezhető, Oroszország nem
mond le a Krímről, mert fontos kikötői vannak ott.
A Balkánon Nagy-Albánia és -Macedónia alakul.
Végezetül Magyarországról szólva elmondta: egyetlen stratégiai partnerünk Berlin. Jók a német és
orosz kapcsolataink, a visegrádi négyek együttműködése azonban életképtelen, és Ausztriával is
romlott a viszony. Komoly dilemma, hogy mikor
indul el az ukrajnai menekültáradat, jönnek-e balkáni fegyveresek, és meddig tartható fenn Schengen. Amerikával rendezni kell a kapcsolatokat, ezért
küldünk csapatokat az Iszlám Állam ellen.  » kzs
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KÜLÖNLEGES KAPOCS

DEVECSERY LÁSZLÓ

„Állj meg és gondolj Édesanyádra!”

LENNÉK ÉN...

A címben szereplő kérést vésték rá 1933-ban arra a szoborra, amelyet a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt állíttatott a budapesti Szent Erzsébet téren, s amely a világban
egyedülálló volt a maga korában. Bár Magyarországra csak a 20-as évek
közepén jutott el az anyák napja szokása, egy-két éven belül már miniszteri
utasítás rendelkezett arról, hogy az intézményekben is megemlékezzenek róla.
FOTÓ: CSEH GÁBOR

Édesanyámnak
Lennék én gyöngyvirág:
harangszó-illatod,
fehéren csendülő
hószirmú harmatod.
Lennék én két kezed:
virágtitkú bölcső,
szirmok esőjében
felkönnyező felhő.
Lennék a mosolyod:
nevess midig vélem,
amíg az életünk
megengedi nékem.
Lennék én napsugár:
melengessen létem,
boltív-falak között
örömödet kérem.

ANYÁNAK LENNI AZ EGYIK LEGSZEBB ÉS LEGNEHEZEBB HIVATÁS A MAI VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Mint oly sok minden, az anyák napi ünnepség kérhették Kaszap Károly szobrászművészt, kégondolata is az amerikai kontinensen öltött elő- szítse el a nőalakot mintázó emlékművet. 1933
ször hivatalos formát, ott 1872-től emlékeztek tavaszán avatták fel az alkotást, amelyre ezt vésmeg külön napon – május második vasárnap- ték: „Állj meg és gondolj Édesanyádra!” Hasonló
ján – az édesanyákról. Ahogy az lenni szokott, módon még nem tisztelegtek az anyák előtt seaz üzleti világ hamar fantáziát látott az ötletben, hol, így a Vöröskereszt folyóirataiban, távoli oremiatt aztán a megítélése sem volt egységes. Ma- szágokban és kontinenseken is elismerően írtak
gyarországra Petri Pálné, a vallási és közoktatási az akcióról.
minisztérium államtitkárának felesége közve- Máig az egyik legkedvesebb hagyomány, hogy
títésével jutott el a kezdeményezés. Legelőször május első vasárnapjához közeledve az óvo1925-ben ünnepelték meg itthon az anyák nap- dákba és iskolákba a szokásosnál nagyobb izját, mégpedig a MÁV gépgyár foglalkoztatójá- galommal érkeznek délután az anyukák, hiszen
ban, ahol a munkások gyermekeire vigyáztak. sejtik, hogy meglepetés vár rájuk. Hogy valaki
Alig telt el három esztendő, és már miniszteri számára mennyire szűk körű, családi ünnep az
rendelet fogalmazta meg: hazánkban minden is- anyák napja, vagy mennyire közösségi esemény,
kolában és óvodában hivatalos ünnep legyen az szubjektív. Intézményenként változó, hol mianyák napja. A megemlékezés gyorsan bekerült lyen módját válaszják az édesanyák köszöntéséa köztudatba, és az emberek szívesen is fogadták, nek. Több helyütt még egyszerre állnak ki műami nagyrészt annak köszönhető, hogy itthon a sorukkal a gyerekek az anyukák és nagymamák
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nevéhez fűződött elé, és olyan élménnyel ajándékozzák meg őket,
a szervezés. Az ő szellemiségüktől messze állt az amelyre csak együtt, a közösség „erejét” hozüzletiesség gondolata, sokkal inkább volt tetten záadva képesek. Sok csoportban és osztályban
érhető, hogy a májusi Mária-tisztelet hagyomá- azonban úgy döntöttek már régen, hogy szeményaival kapcsolták össze az eseményt. Világszer- lyesebbé teszik az anyák napját. A kicsik édeste nagy visszhangot váltott ki azon kezdemé- anyjuk ölébe ülve, a szemükbe nézve, egyedül
nyezésük, hogy szobrot állítanak az édesanyák csak nekik énekelnek vagy mondanak verset,
tiszteletére. Adományok gyűjtésébe kezdtek, így hangsúlyozva ki a kettejük közötti különle» há
ami olyan eredményes volt, hogy hamarosan fel- ges kapocs jelentőségét.

Lennék én a szellő:
könnyű legyen lépted,
mikor tiéidet
az útig kíséred.
Lennék én… Mi lennék?
A fiad én vagyok,
egyetlen életed,
mindig-várt holnapod…

CSIDER SÁNDOR

ÉDESANYÁM ÜL A KERTBEN
Édesanyám ül a kertben,
fehér széken, ezüst őszen.
Virágait szólítgatja,
szemeivel simogatja.
A virágok pipiskednek,
nyújtózkodnak, feleselnek,
pipacs suttog, rózsa beszél,
levendula titkot regél.
Illatoznak, hajladoznak,
táncot járnak az anyámnak.
Székéhez ül szél és szellő,
arany fényben áll az idő.
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VIRÁGOK KÖZT...
BENKŐ SÁNDOR KÉPRIPORTJA
Bevallom őszintén, nem igazán kedvelem a virágokat. Ami kevéske van a házban, az is kókadozik, szárad, mert elfelejtem megöntözni. Egy virágnak rendszeres gondoskodásra, odafigyelésre
van szüksége, a kampányszerű locsolással nem
tud mit kezdeni szegény, pedig én jelenleg csupán
ezt tudom nyújtani. Hogy ne kínozzam a növényeket elhanyagolással, magamat pedig lelkifurdalással – mégiscsak egy élőlényről van szó, mi
lenne, ha a gyerekemről is így gondoskodnék –,
inkább távolról figyelgetem őket: a más lakásában viruló példányokat megcsodálom, megdi-

képriport
SZOMBATHELYI 7 2015. május 2.

csérem, élvezem az utcán a nyíló virágok illatát,
látványát, ebben ki is merül a kapcsolatunk.
De a virágút az más, oda egyszerűen muszáj kimenni. Megmagyarázhatatlan. Talán mert hangulata van. S bár évről évre több a látogató, mégis
egy élhető fesztivál. Csak semmi kapkodás,
olyan lassan sétálunk végig, ahogy a növények
nőnek, jól végigmustrálva a kínálatot. Jól esik
legeltetni a szemem a színpompás standokon,
hallgatni a kertészek instrukcióit, amiből süt a
gondoskodás, az elhivatottság. Kikapcsolódás,
a szó legnemesebb értelmében. Ismerősökkel
találkozunk, beszélgetünk. És idén odáig fajultak
a dolgok, hogy két függőcserepes petúniát vásároltam. Azóta lelkesen öntözök, és gyönyörködöm bennük. Biztosan öregszem...
» kzs
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KALENDÁRIUM
MÁJUS 2.
1945.05.02. szerda (70 éve) – megnyitotta helyiségeit az új MADISZ-székház (Wesselényi
Miklós u. 14.)
MÁJUS 3.
1845.05.03. szombat (170 éve) – megszületett
Ebenspanger János tanár, szakíró, szerkesztő
Kukméron – ma Kukmirn (A)
1900.05.03. csütörtök (115 éve) – Varasdy Sándor a Zrínyi-féle házban (Kossuth Lajos utca
2.) 30 éve fennálló kávéházát az átalakítás után
megnyitotta
1925.05.03. vasárnap (90 éve) – elhunyt Gyurátz Ferenc evangélikus lelkész, püspök
1985.05.03. péntek (30 éve) – Miháltz Pál festőművész, grafikus alkotásait mutatták be a
képtárban
MÁJUS 4.
1935.05.04. szombat (80 éve) – megnyílt a
Brenner-kert
MÁJUS 5.
1895.05.05. vasárnap (120 éve) – a Savaria Bicycle Klub megtartotta zászló-felavatási ünnepélyét
1975.05.05. hétfő (40 éve) – 1000 adagos önkiszolgáló étterem nyílt
MÁJUS 6.
1895.05.06. hétfő (120 éve) – leleplezték Kossuth Lajos arcképét a vármegyeház tanácstermében
1900.05.06. vasárnap (115 éve) – omnibuszközlekedés indult Szombathely és Ják között
1970.05.06. szerda (45 éve) – Szombathelyen
rendezték meg az első dunántúli reklámkonferenciát
1975.05.06. kedd (40 éve) – elhunyt Mindszenty (Pehm) József bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
MÁJUS 7.
1994.05.07. szombat – Pomogyi József tanár,
helytörténész Meghalt: Hegyfalu
MÁJUS 8.
1910.05.08. vasárnap (105 éve) – megalakult a
Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének helyi csoportja
1930.05.08. csütörtök (85 éve) – a Szombathelyi Katolikus Jótékony Nőegylet megtartotta
60., jubiláris díszközgyűlését
1970.05.08. péntek (45 éve) – Marosfalvi Antal
és Simon Iván festményeiből nyílt tárlat a múzeumban
1975.05.08. csütörtök (40 éve) – Plesnivy Károly festményiből nyílt tárlat a Derkovits Teremben
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu

KAZINCZY-DÍJ: ÉDES TEHER
Szalai Szabolcs sikerének örül a város

Édes teher – valahogy így éli meg Szalai Szabolcs a nemrég elnyert
Kazinczy-díjat, amit az országos Szép Magyar Beszéd Versenyen
érdemelt ki. Színészkedik, újságíróként dolgozik a Nyugat-magyarországi
Egyetem szombathelyi kommunikáció és média szakos hallgatója,
nem véletlen tehát, hogy tanára esélyesnek tartotta a díjra.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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A KAZINCZY-DÍJ A DIÁK ÉS TANÁRA SZÁMÁRA IS KOMOLY ELISMERÉS

Esztergomban rendezték idén a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny
országos döntőjét, amin a hazai felsőoktatásban
tanuló hallgatók vehettek részt. Szombathelyről
Szalai Szabolcs érkezett a megmérettetésre, alaposan felkészülve. Itthon jó ideje gyakorolta az
ismeretlen szövegek felolvasását, ez volt ugyanis
az egyik versenyszám. A másik szöveget maga választotta és vitte. Volt abban némi tudatosság, hogy
Ottlik Géza egyik könyvrészletére esett a választása, bár a versenykiírás szerint elvileg nem számít a
tartalom. Nos, lehet, hogy a zsűrinek nem, de az
előadónak igenis számít. „Szépen beszélni csak
az tud, aki szépen is gondolkodik” – vallja a fiatal
egyetemista, aki szándékosan mesélte el azt a történetet előadásában, amikor két fiú azonos feladatot kap. A repülőgépekről kell fogalmazást írniuk,
ám teljesen másképp állnak a feladathoz, s más
életutat is járnak be később. Mindebből a jellemük
is kirajzolódik, amellyel a Vas megyei versenyző
egyfajta üzenetet is át tudott adni hallgatóságának.
„Ez a díj felelősséggel jár. Nemcsak jutalom, hanem
teher is. Mostantól kezdve, úgy érzem, nagyobb a
súlya annak, mit és hogyan mondok ki. Ez az el-

ismerés egy visszaigazolás számomra, amely jelzi,
hogy jó úton járok” – fogalmazott Szalai Szabolcs,
aki a verseny másnapján – állítása szerint – már a
híreket is kicsit másképp mondta a rádióban…
A szép beszéd fontosságát népszerűsítő versenyre tanára, az Irodalomtudományi Intézet
vezetője, Czetter Ibolya nevezte be Szabolcsot.
Maga is nyelvész, irodalomtörténész, ebbéli minőségében lapunkban is többször publikált már,
legutóbb múlt heti számunkban, a magyar nyelv
hete kapcsán. Nem meglepő tehát, hogy tanítványai között keresi és jó szemmel meglátja azt, aki
tehetséges, és esélye lehet egy olyan próbatételen,
amelyen a szép, érthető és kifejező beszéd felada
tában kell helyt állni.
Szalai Szabolcs egyetemi elfoglaltsága mellett
régóta tagja a celldömölki Soltis Lajos Színháznak, a színészet számára a nagy szerelem. Közben újságot írt, televíziózott és jelenleg rádiózik.
Az előzmények azonban még régebbre nyúlnak
vissza: a kultúra iránti vonzalmát kisgyermekkorából – a szülői házból és az iskolából – hozta.
A Kazinczy-díj birtokosát és mentorát a városházán köszöntötte a polgármester.
» há

Egy hét 1 mŰtárgy
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A NAGY VILÁGÉGÉSRE EMLÉKEZTEK

A TÖRVÉNYGÚLA

Az első világháborúban és az azt követően bekövetkezett változások a mai napig
meghatározóak. Ezért fontos, hogy a történtek ne merüljenek feledésbe,
az ifjú generáció is megismerje az eseményeket. A tavaly a háború kitörésének
századik évfordulója alkalmából indított programsorozat idén is folytatódik.
A közelmúltban kiállítás nyílt, és diákkonferenciát rendeztek ez alkalomból.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

égetett kerámia

A KIÁLLÍTÁS A HÁBORÚ SZEMÉLYES ASPEKTUSÁT JELENÍTI MEG

Fotókat, kordokumentumokat, családi relikviákat mutat be a Katonatörténeti Kiállítás legújabb
tárlata. Farkas Géza négy éven keresztül fényképészként járta a frontot, az ő fotógyűjteménye
kapott helyet az egyik vitrinben. A másikban a
Galíciában is szolgált katonatiszt személyes hagyatéka látható, továbbá Pável Ágoston ereklyéit is megnézhetik az érdeklődők. Ezek közül az
egyik legértékesebb egy hadifoglyok által készített
réz tintatartó, valamint egy lőszerhüvely, amelyre
a kórházi sebesültek különböző motívumokat, figurákat véstek.
A kiállítás a személyes oldalát mutatja be a nagy
világégésnek. „Ezek a képek felelevenítik azokat a
pillanatokat, amikor valaki elindult a frontra, hazaérkezett a csatából, és egyúttal megmutatja azt is,
miként éltek az itthon maradottak, hogyan teltek
a hétköznapok a hátországban'” – fogalmazott
Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója.
Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében arról
beszélt, hogy a mai generáció felelőssége átadni
az utókornak az emlékeket. „Vannak gyökereink,
amelyeket meg kell őrizni. Ezért tudjuk, hogy
honnan jöttünk, hol vagyunk és hova tartunk” –
hangsúlyozta.
A kiállítás megnyitója alkalmából az I. világháború repülői címmel tartott előadást Kositzky Attila,
aki 43 év alatt több mint hat és félezerszer szállt fel,
és több mint háromezer órát töltött a levegőben.

A nyugállományú repülő altábornagy már a negyedik könyvén dolgozik, amelyben a vadászpilótákat mutatja be az első világháborútól napjainkig.
A rendezvénysorozat következő állomásaként
„Úgy szakadtunk be a Pokolba” címmel rendeztek
diákkonferenciát. „A forrásokban általában kevesebb szó esik a hátországról, pedig a Nagy Háború
az itthon maradottakat is megviselte. Mi nem a
militarista, hőst gyártó vonulatot szeretnénk megemlíteni, hanem azokon a hajszálereken végigmenni, amelyek a XX. században sajnos a társadalom kárára kiteljesedtek” – mondta Katona Attila,
a Nyugat-magyarországi Egyetem tudományos
dékánhelyettese. A történész szerint eddig kevés
szakmai munka jelent meg az I. világháborúról.
A centenáriumi rendezvénysorozat talán ezek
szükségességére is felhívja a figyelmet.
A konferencia jó lehetőség volt arra is, hogy a
hallgatók olyan témákat dolgozzanak fel, amelyek nem tartoznak szorosan a tananyaghoz. Az
előadások társadalomtörténeti és külpolitikai
szempontból járták körbe a témát. Nagy Diána
egyetemi hallgató például egy korabeli sajtóforrás
egy részletét dolgozta fel azzal kapcsolatban, hogy
a taníthatóság hogyan befolyásolhatja az emberek
szellemiségét, a háborúra való felkészítését. Az
egyetem hagyományteremtő szándékkal rendezte
meg a diákkonferenciát, jövőre irodalmi-művészeti témákkal bővítenék az előadások sorát.  » eb

Gellér B. István pécsi képzőművész 1968 óta állít
ki. Kezdetben geometrikus, neokonstruktivista
alkotásokat készített. 1970 után válságos évek
jöttek a képzőművészetben, az évtized végén dolgozta ki a német Hans Belting a „művészettörténet vége” teóriáját, illetve már korábban megjelent
Umberto Eco a „Nyitott mű” c. könyve, amiben
kizárta az egyféle értelmezés lehetőségét.
Ha közvetlen hatásról nem is, de párhuzamról
mindenképpen beszélhetünk eme írások és Gellér B. István művészete között. A posztmodern kor
beköszöntével az alkotó eltávolodott a személytelen művészi gondolkodásmódtól, s egy saját ősi
kultúrát talált ki, melynek a „Növekvő Város” ös�szefoglaló nevet adta.
Az alapgondolat a csigaház lenyomata volt, amelyet egy ásatási terület légifelvételeként értékelt. Ez
a városmodell a középpontból kiinduló végtelen
fejlődést szimbolizálja. Ennek elképzelt feltárása
során dokumentumokat, használati eszközöket,
akkori játékokat rajzolt le, festett meg és égetett ki
kerámiából. Mindehhez szöveges kommentárt és
fényképeket is mellékelt, melyek még érdekesebbé,
és egyben talányosabbá tették az általa teremtett
világot. Még a város lakóinak az írásjeleit is kidolgozta, melynek alapja a Törvénygúlán is megjelenő formán alapuló ún. „trianguláris” írás volt.
Látható tehát, hogy ezek elvileg nem műalkotások, ugyanakkor a kivitelezés mindig esztétikai
minőséget képvisel, így Gellér B. István immár hatalmasra növekedő életművét szívesen állítják ki a
legnívósabb galériákban is.
A Törvénygúla jelzi, hogy a mindennapi életet
törvények, szabályok működtették. A szigorú
geometrikus forma síklapjai kinyílnak, és arcok
tekintenek ki belőle. A nézőre van bízva, hogy
ezt miként értelmezi, ugyanis a mű éppúgy szólhat a törvények emberarcúságáról, mint a törvényalkotók akaratáról.
» Gálig Zoltán
művészettörténész, Szombathelyi Képtár
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ZENÉS CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL

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

MÁJUS 1–3. 15.50 Végre otthon! 3D (6) 94' amerikai animációs film

MÁJUS 4–23. Ovis tárlat. Bemutatkozik a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda Csiperke, Csuporka,
Hétszínvirág, Erdei Manók és Fülemüle csoportja.
MÁJUS 6–22. Szent Mihálytól Péter Pálig. Néprajzi kézműves sorozat.
MÁJUS 9. 9.00 Kézműves kuckó. Csilingelő szélcsengő készítése.

NYME- BDPK
Szombathely, "D" épület Berzsenyi tér 2. Földszint I./II. előadó

MÁJUS 4. 16.45 Genius Savariensis Szabadegyetem Savaria kurzus. Előadó: Katona Attila.

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

Az AGORA nagy népszerűségnek örvendő
programsorozata május 10-én újra a Savaria
Moziba hívja a családok apraja-nagyját. A soron következő játszóház a népszerű elemeket
megtartva, mégis kicsit más tartalommal várja
az érdeklődő családokat.
Az aulában felállított kézműves asztaloknál
olyan tevékenységekbe leshetnek és kóstolhatnak bele a kíváncsi, vállalkozó kedvű gyerekek, mint a gyöngyös karkötő vagy a királyi/
királynői fejdísz készítése, de bármelyik gyermek „lóra is pattanhat”, ha elkészíti saját táltos
paripáját. A Bóbita Játszóház a legkisebbeknek
a játszószőnyegen, a nagyobbaknak a játékasztaloknál kínál készségfejlesztő és ügyességi játékokat.
A kamarateremben 10.30-tól a Magyar népmesék mellett pihenhetnek meg a kézművességben és játékban megfáradt érdeklődők. A folyamatos vetítésbe bárki bekapcsolódhat.
Az autentikus magyar népzenét játszó Kolompos Együttes immáron huszonöt éve muzsikál
gyermekeinknek. A kicsik a népzene, valamint
áttételesen a néptánc és a néphagyományok
alapjait leshetik el a zenekar előadásain, szórakoztató formában. A táncházi kultúra legjobb
hagyományait a dalos-játékos hagyományidézéssel ötvözve olyan muzsikát játszanak, mely
napjainkban kivételes élményt és tudásanyagot
közvetít a résztvevőknek. A 3-10 éves gyermekek és szüleik számára a népi világ életképei
elevenednek meg a népzene által. A Kolompos
szórakoztató és interaktív koncertjét a Savaria Mozi nagytermében 11 órától élvezhetik a
koncertlátogatók.
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program
támogatta.

MÁJUS 5. Asztaltársaság. A Jeli Arborétum napja a Szombathelyi Erdészeti Zrt. támogatásával.
Az arborétum kilátójának avatása
MÁJUS 6. 16.00 Tóth István Baráti Köre. A TIT
Tóth István Baráti Köre és a Reményik Sándor
Evangélikus Iskola kiállítása a szobrászművész
műveinek fotóiból az iskolában. A kiállítást megnyitja: Zsámbéki Monika művészettörténész.
MÁJUS 7. 16.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó Klub.
Közösen választott mű megbeszélése – Kathy Reichs: Fertőzöttek, Kathy Reichs: Kincsvadászok.
MÁJUS 7. 15.00 Szenior Klub. Kirándulás a Kámoni Arborétumba. Gyülekezés a látogatói főbejáratnál.

MÁJUS 1–6. 18.00 The Duke of Burgundy (18)
104’

MÁJUS 1–6. 22.00 Hétköznapi vámpírok (16) 86'
új-zélandi–amerikai vígjáték

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

ÁPRILIS 30 – MÁJUS 5. 14.00, 17.45, 19.45 és
21.45; MÁJUS 4–5. 15.45; MÁJUS 6. 14.30, 16.15
és 18.10 Argo 2 (16) 90’ magyar akció–vígjáték.
MÁJUS 9. 18.00 filmvetítés és közönségtalálkozó
a film alkotóival. Vendégek: Árpa Attila filmrendező, Árpa József producer, valamint Kovács Lajos és Kiss József színművészek.

MÁJUS 1–6. 15.15 Party Girl (16) 96’ francia
filmdráma
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MÁJUS 1–6. 20.00 A hangok (18) 103’ amerikai
thriller–vígjáték
MÁJUS 1–6. 14.15-kor Tenyérnyi gyerekek (18)
53’ magyar dokumentumfilm
MÁJUS 6. 20.00 Bosszúállók: Ultron kora 3D
(12) 150' amerikai fantasztikus akciófilm. Premier előtti vetítés.

rozis. Milyen civilizációs ártalmakkal függ össze
a csontritkulás? Az előadás előtt csontsűrűség
mérés 15 órától.

Smidt Múzeum
Szombathely, Hollán Ernő utca 2. Tel.: 94/311-038
www.smidt-muzeum.hu

MÁJUS 10. 10.00–16.00 Búcsúzik a Smidt Múzeum. Május 11-én felújítás miatt bezár a múzeum.
A program a Jézus élete kiállítás záró rendezvénye is egyben. 10.00 Műtárgyak, festmények és
történetek Jézus életének fejezeteiből – Keppel
Csilla tárlatvezetése gyereknek 11.00 Barangolás a Smidt Múzeum kincsei közt – Csizmadia
Anna interaktív tárlatvezetése gyermekeknek
14.00 Tárgyak villanófényben – Varga Eleonóra előadása 14.30 Életmentő emlékek – Keppel Csilla tárlatvezetése 15.00 Múltba révedő –
Smidt Erzsébettel Simon Ádám beszélget.

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

MÁJUS 9. 16.30 Vándor Székely. Kiállításmegnyitó.

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

MÁJUS 10. 16.00 Kifutó. Kiállítás a Művészeti
Intézet (NyME BDPK) hallgatóinak diplomamunkáiból.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Szombathely, Ady tér 5.

MÁJUS 6. 16.30 Genius Savariensis Szabadegyetem Egészségügyi kurzus. Előadások: Király
István: Akik „kis” segítséggel mindent látnak.
Képalkotó eljárásokról. Varga Eszter: Osteopo-

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

MÁJUS 3. 10:00 A kíváncsi kiscsikó – pöttöm
színházi matiné. 1–4 éves korig.

FELHÍVÁS HORGÁSZ- ÉS FŐZŐVERSENYRE
A Szombathelyi Civil Kerekasztal és a Spartacus Horgász Egyesület második alkalommal
szervez horgász- és főzőversenyt Neu Aladár
emlékére május 30-án, szombaton az Újperinti
1-es tónál. Minden horgászni és főzni szerető
családot várnak. A főzőversenyre előzetesen

május 20-ig lehet jelentkezni a szhelyi.civil.
kerekasztal@gmail.com e-mail címen, míg a
horgászok a helyszínen nevezhetnek reggel
7 órától. Érdeklődni a spartacus.he@freemail.
hu e-mail címen és a 70/375-1741-es telefonszámon lehet.

BAJUSZ ÚR MEGMONDJA
Húsbavágóan hatásos thrillerrel sokkolja a héten
a nézőket az Agora–Savaria Filmszínház: csütörtöktől hallhatóak (és láthatóak) A hangok.
A főként vígjáték-színészként ismert Ryan Reynolds főszereplésével készült filmet már az előzetese alapján is nagyon nehéz volt beskatulyázni,
de a legerősebb tipp talán egy abszurdba hajló
fekete komédia lehetett volna. Ám azzal, hogy
a főbb hangsúlyt a humorra helyezte, a trailer
egyszersmind félre is vezetheti az érdeklődőt,
ugyanis A hangok egy kőkemény thriller, mely
kizárólag az erősebb idegzetűeknek ajánlott, és
abszolút megérdemelte a 18-as karikát a korhatár-besorolásnál.
A filmben Jerry, a raktári munkás (Ryan Reynolds) néhány napját követjük nyomon – jó
szándékú, ám kissé esetlen fickó, aki nehezen
találja meg kollégáival – főleg a nőkkel – a közös
hangot. Magányát csak kutyája, Bosco, illetve
macskája, Bajusz úr enyhítik, akik nem restek
életviteli tanácsokkal ellátni gazdájukat. A sátáni Bajusz úr hatására azonban az események
sötétebbnél sötétebb fordulatokat vesznek, Jerry
pedig tehetetlenül sodródik az elkerülhetetlen,
véres tragédiába torkolló végkifejlet felé.
Kétségtelen, hogy az előzetesben kiemelten szereplő morbid humor fel-felbukkan végig egy-egy
gonoszkodó röhögés erejéig. Mégis hiba lenne
A hangokat (fekete) komédiaként kezelni. A film
ugyanis egész felépítésében és hangulatában
Jerry idegösszeomlásának a metaforája: a kedveskedő, bájos ügyetlenségében is szeretnivaló
csodabogár felszíne alatt ott lappang a kimondhatatlan, embertelen iszonyat, amiből eleinte
csak szikrákat, mozzanatokat kapunk, mígnem
a torokszorító feszültség a vértől, zsigerektől és
tébolytól bűzlő fináléban csúcsosodik ki.
Az év eddigi legelborultabb thrillerét – mely
szinte meglepetésként érkezett hazai forgalmazásba – Szombathelyen csak az Agora–Savaria
» Csorba Csaba
moziban izgulhatják végig. 
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POLGÁRMESTEREK
TALÁLKOZÓJA
Találkozóra hívta a MAM Hungária Kft. azon
települések polgármestereit, ahonnan a munkavállalóik többsége érkezik. A cumigyárként
ismert üzem 1991-ben települt Vaskeresztesre.
Akkor nyolc fővel kezdték a termelést, ma már
475 munkavállalónak, főként nőknek adnak
munkát.
A cég múltját, jelenét és jövőbeni terveit Kiss
Katalin ügyvezető igazgató mutatta be a polgármestereknek. Elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy dolgozóik jól érezzék magukat a
munkahelyen, hiszen ez a hatékonyságot is növeli. Az elmúlt két évben ötven százalékos növekedést produkált a kft., forgalmuk 2015-ben
eléri a 11 milliárd forintot. A gyár folyamatosan
fejlődik, idén augusztusban egy újabb, mintegy
2,5 milliárdos bővítésbe kezdenek. A cumigyár
jövőre ünnepli vaskeresztesi fennállásának huszonötödik évfordulóját. Addigra várhatóan
elkészül az új beruházás is, ami további munkatársak felvételét teszi szükségessé.
Balázs János, Vaskeresztes polgármestere elmondta, a falu a gyárnak köszönhetően jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban, a
Pinka-völgyi régióban pedig gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség.
A MAM Hungária Kft. alkalmazottainak mintegy fele szombathelyi, ezért a találkozón a megyeszékhely polgármestere is részt vett. Puskás
Tivadar a tájékoztató után elmondta, úgy látja,
ez egy nagyon jó munkahely, ahol világszínvonalú termékeket gyártanak. A város azt tervezi,
hogy szorosabbra fűzi a már most is meglévő
kapcsolatát a dinamikusan fejlődő céggel.
A 13 település polgármesterei gyárlátogatás keretében a termelésbe is bepillanthattak.
A jövőben szeretnék rendszeressé tenni az
» np
ilyen találkozókat.

NAPRÓL NAPRA AKTUÁLISABB
A Gencsapátiban élő szerző, Pék Tibor klímaváltozásról szóló könyve tavaly
év elején indult el megyei körútjára. A kötet rávilágít arra, milyen törékeny
az ember, és mekkora úr a természet. A klíma változása nem a Föld, hanem
az emberiség létét veszélyezteti – az írás ezt tudatosítja az olvasóban.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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ÚGY TUDJUK, TÖBB VASI TELEPÜLÉSEN IS SIKERREL
MUTATTA BE A KÖNYVÉT. HOGYAN FOGADTÁK, KAPOTT-E
TOVÁBBI BÁTORÍTÁST A FOLYTATÁSHOZ?

Közel 60 településen tartottam már könyvbemutatót. Mindenütt meglepően kedvező fogadtatásban volt részem, hisz azzal, hogy egészen más
megvilágításban boncolgatom az éghajlat változásának okait, sokan ráébrednek a Földünk geológiai múltjából fakadó törvényszerűségek kikerülhetetlenségére. Számomra már az is sikerként
könyvelhető el, ha néhányan elgondolkodnak az
általam vázolt lehetőségeken. Büszkén számolhatok be arról, hogy könyvem néhány példánya
eljutott már az ország távolabbi vidékeire is, sőt
Angliába, Svájcba, Németországba és az Amerikai Egyesült Államokba is.
MIKÉNT FOGLALHATÓ ÖSSZE A KÖTET MONDANIVALÓJA,
MI MINDENRE ÉBRESZTI RÁ AZ OLVASÓT?

amikor az emberi tevékenység még semmilyen
hatással sem volt a Föld éghajlatára. A természeti csapások szembesítik az embert gyengeségével
és tehetetlenségével. Az emberi faj nem tehet
mást, mint hogy elismeri képességeinek korlátait. Nem a bolygó van veszélyben, hanem mi, emberek. Vagyis nem a Földet kell féltenünk, ami
folyamatos változásával, örökös megújulásával
szinte „mindent kibír”! A Föld története arra
tanít bennünket, hogy az emberiség történelmének nemcsak kezdete volt, hanem vége is lesz.
Földünk lakosságának fele veszélyeztetett zónában él, földrengés, cunami, vulkánkitörés, árvíz,
szélviharok fenyegetik. Minden tizennyolcadik
percben kihal egy állat- vagy növényfaj, ugyanakkor hetente 35 új fajt fedeznek fel, a tengeri
fajok kilencven százalékát azonban valószínűleg
még nem is ismerjük.

Nincs hatalmunk a természet fölött. Talán so- HALLHATNÁNK A TOVÁBBI TERVEIRŐL?
hasem fogjuk tudni megakadályozni, hogy a Mivel a tavalyi bemutató-sorozatom egy sajnálatermészeti katasztrófák végiggázoljanak az éle- tos egészségügyi problémám miatt megszakadt,
tünkön. Úgy hisszük, hogy magunk irányítjuk más stratégiát kellett választanom könyvem
a sorsunkat, de valójában a természet erőinek népszerűsítésére. A karácsony előtti időszakban
játékszerei vagyunk. Ugyanazok az erők alakí- jó néhány ismerősömet személyesen kerestem
tották ki csodálatos tájainkat, amelyek időnként meg. Hála és köszönet a kedvező fogadtatásnak,
el is pusztítják azokat. Nem hiszem, hogy túl azóta nagyon sok családba eljutott a könyvem.
sokat tehetünk ellenük. A természeti kataszt- Most már egészségi állapotom lehetővé teszi
rófák többsége tragédiát hordoz, kontinenseket könyvbemutatók tartását, így a tavaly kénysze„rendez át”, emberéleteket követel, és mégis – az rűségből elhalasztott mintegy félszáz meghívásélet katalizátorai. Akkor is volt klímaváltozás, nak igyekszem eleget tenni.
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ÜDÍTŐ NYÁRI SLÁGER A SZOMBATHELYI TEHETSÉGTŐL
Elkészült Gáspár Eszter, ismertebb nevén Esto új klipje, a Záporeső.
A fiatal szombathelyi énekest a forgatásról és jövőbeni terveiről faggattuk.
A dal, ami már internetes zenei áruházban és zenei csatornákon is látható,
hallható, az idei nyár nagy slágere lehet.
nom. De lesz rá időm, hisz ez csak a második
klip, de feltehetően még sok ilyen lesz.
SOKAN UGRÁLTAK KÖRÜLÖTTED A FORGATÁSON?

Nem, mert nem szeretem, ha más sminkel, jobban bízom magamban. A frizurámat is én készítettem el. Jó érzés, hogy mindenki értem van ott
egy ilyen alkalomnál, az opratőr, az asszisztensek.
A ruháimat a menedzseremmel közösen választottuk ki, talán ez volt a legnehezebb. Négy-öt
ruhában is feltűnök a klipben. Ennek mondjuk
az a hátránya, hogy még inkább meghosszabbítja az egyébként sem rövid munkát. Ráadásul
villámgyorsan kellett átöltöznöm.
MENNYI IDEIG TARTOTT A FORGATÁS?

Két-három napig. Még enni sem nagyon volt
időm. Amíg a csapat többi része pihent, evett,
addig én öltöztem vagy épp a sminkemet igazítottam.

HOGYAN TUDTAD, TUDOD KIHOZNI MAGADBÓL A MAXIMUMOT?

Muszáj! De szerencsére, amíg munka van, én
teljesen más állapotba kerülök. Akkor nem is
nagyon érzem az éhséget és a fáradtságot, na de
utána….
LEMEZ IS TERVBEN VAN...

Szeretnénk, ha május körül jelenne meg. 12 számot tervezünk rá, ebből négy már elkészült. Most
szinte minden időmet erre szánom, folyamatosan dolgozunk, és elmondhatatlanul élvezem.
MI A HELYZET A ZENEI HÁTTÉRREL?

A zenét Horváth Zsolti csinálja, ő a hangmester
és a zenei mindentudó. Mi kitalálunk egy stílust,
ami közel áll hozzám, ő pedig igyekszik ennek
eleget tenni. A gitárt nagyon szeretem, így ez
a hangszer dominál majd a dalokban. Most viszont egy igazi zenei csemegével próbálkozunk:
vonósokat is bevontunk a dalkészítésbe.
MIKOR LÁTTAD ELŐSZÖR A KLIPET?

VAN HASONLÓSÁG AZ ÚJ DAL ÉS A KORÁBBIAK KÖZÖTT?

Igen, korábban a Valahol egy lány is pop stílus
volt, és ezt az irányt szeretnénk tartani. Ebben
a dalban az lesz újdonság, hogy több hangszer
szólal meg benne. A szám eredetijét Liza énekelte 2004-ben, ehhez képest a feldolgozás dinamikusabb, lendületesebb lett. Igazi fülbemászó
dallam, remélem megszereti a közönség.

Sokáig nem is láttam egyben, mivel folyton a
kamerák előtt voltam. Az azért megnyugtatott,
hogy ha nem tetszene, változtathatok rajta bármikor. De szerencsére nagyon tetszett a végeredmény.

A LEMEZ KÉSZÍTÉSE MIATT FOLYAMATOS A MUNKA, TEHÁT SOKAT ÉNEKELSZ. ENNEK ELLENÉRE KELL GYAKOROLNOD?

Igen, kell. Az nagyon fontos és teljesen más, mint
AVASS BE MINKET A KULISSZATITKOKBA!
A fellépésekben már van gyakorlatom, mégis egy adott számot a végtelenségig énekelni, amíg
azt kell, hogy mondjam, nem gondoltam, hogy el nem készül az utolsó verzió. Szóval most is
a klipforgatás ennyire fárasztó. Folyamatosan rendszeresen járok az énektanáromhoz, Kazai
a kamerába kell nézni, és rengeteg dologra kell Ágihoz, aki rengeteget segít abban, hogy egyre
» Némethy Marcsi
egyszerre figyelni. Ehhez még hozzá kell szok- jobb legyek.

Horváth Nikoletta

MOSOLYSORTŰZ
HOGY BÍROD A KISZOLGÁLTATOTTSÁGOT?

Beszélgetések alkalmával sokszor lyukadtunk ki
ennél a kikötő nélküli kérdésnél. Legalábbis eddig
nem tudtunk lehorgonyozni, mert félresöpörtem,
mondván: nem kerültem még ilyen helyzetbe, s ha
mégis, senki sem tehetett róla. Így a dialógus hömpölygött tova, akár az azúrkék folyó. Mostanáig.
Bár nem kérdezi jelenleg senki, hogyan bírom, én
mégis válaszolok. A hajó révbe ér.
Mindenki – egészséges és beteg egyaránt – kerül
olyan szituációba élete során, ahol hirtelen szembesül azzal, mennyire védtelen, mennyire megalázható, mennyire kiszolgáltatott. A találkozás sokkoló, a rá adott reakció pedig változó. Van, aki zavarba
jön, akad, aki palástolni tudja fájdalmát, s a többség
megpróbálja az impressziókat örökre elfelejteni.
Hogyan bírod? Olyan sokszor kérdezték, és tényleg úgy gondoltam a közelmúltig, hogyha éreztem is ilyet, az igazán senkinek sem volt a hibája,
legfeljebb az enyém, biztosan megint túl lelkizősen fogtam fel valamit. Most pedig már tudom,
hogy vannak helyzetek, amikor a kiszolgáltatottság olyan visszavonhatatlanul, olyan erőszakosan
toppan be lelkünk főterére, hogy esélyünk sincsen védekezni, sőt. A túlélés az egyetlen, amire
gondolni merünk, amiért fohászkodni tudunk.
A másik fél ugyanis megtesz mindent annak érdekében, hogy önakaratát érvényesítse, mindegy
milyen áron. Hogy őt mi motiválhatja, nem tudom. Lehet, hogy személyes ellentét, ellenszenv
stb. bár akkor is azt hiszem, hogy nem elfogadható megalázni a másikat. Nem fair.
De ez nem egy játszma, hanem az érzelmek viharában megedződött, nagybetűs, néha koromfekete
betűkkel vésett élet.
Hogy bírom? Rosszul! Érzékenységemből fakadóan pláne hevesebben reagálok. Szilánkosra tudom
magam törni, hogy aztán az üvegcserepek tovább
vagdossanak. – Ez lett volna az első válaszom.
Mostanáig.
Most, azonban azt felelem: mindent megteszek
annak érdekében, hogy a szurkálódást, rosszindulatot, megalázást mosollyal az arcomon fogadjam.
Ha adhatok tanácsot, a többi, hozzám hasonlóakat
átélt embereknek: mosolyogjunk! A szeretet, a kedvesség az az érzés, amivel nehezen tud mit kezdeni
a másik, ha negatív hullámok vezérlik. Hiszen az ő
rezgéseivel tökéletesen szembemenve valami olyat
adunk, amire nem számít. A fegyver a mosolygás, a
pozitív gondolatok, és a remény, hogy mindennek
nemsokára vége, s hogy a szeretteink között majd
újra békére lelünk.
vakvagany.cafeblog.hu
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SPORTOS PROGRAMOK
SZOMBATHELYEN
Május 2-án, szombaton hazai környezetben
szerepel a Szombathelyi Swietelsky-Haladás
NB I-es labdarúgócsapata. A tabella 14. helyén
álló vasi zöld-fehérek 18.30 órai kezdettel a sereghajtó Dunaújváros együttesét fogadják a Rohonci úti stadionban. A kiesési rangadót egyik
televíziós csatorna sem közvetíti élőben, így aki
végig akarja izgulni ezt a komoly jelentőséggel
bíró derbit, látogasson ki a meccsre. Aki esetleg
lemaradna róla, vasárnap 15 órától felvételről
megtekintheti a mérkőzést a Szombathelyi Televízió műsorán.
A vasi megyeszékhely másik nagy csapata, a
Falco-Trend Optika KC lapunk megjelenése
előtt, pénteken 18 órakor játssza le a rájátszás
negyedik összecsapását az Aréna Savariában
a Paksi Atomerőmű SE ellen. Amennyiben a
találkozót a szombathelyi kosarasok nyernék,
úgy vasárnap 18 órakor a Duna-parti városban
kerülne sor a mindent eldöntő ötödik összecsapásra. Remélhetőleg még egyszer el kell majd
utazniuk Paksra Perl Zoltánéknak.
Az azonban biztos, hogy a Haladás VSE másodosztályú női kézilabdacsapata pályára lép a
hétvégén, ugyanis Bölöni Roland tanítványai
szombaton 18 órakor a jó erőkből álló Kozármisleny együttesét látják vendégül a Rohonci
úton.
A nagy választékhoz a Viktória-Trend Optika
FC női labdarúgói is hozzájárulnak, ugyanis
vasárnap 15 órakor alsóházi rangadót játszanak
a Király Sportlétesítményben a Femina csapata
ellen.
Vasárnap az atlétika szerelmesei is találnak
programot maguknak: a Sugár úti Atlétikai
Centrumban rendezik meg az Atlétikai Magyar
Szuperliga soros fordulóját. A verseny reggel
8.40 órakor kezdődik.
Hétfőn, a szokásos 18.15 órás kezdéssel játssza
le újabb bajnoki meccsét a Swietelsky-Haladás
VSE futsalcsapata. Horváth Péterék a Győr gárdája után ezúttal a másik magyar „sztárcsapatot”,
a Berettyóújfalut fogadják az Aréna Savariában.
A mozogni vágyókat több lehetőség is várja,
ezek már május 1-jén elkezdődnek. Így az az
amatőr teniszverseny és kispályás focibajnokság is, melyeknek a szombathelyi Sportliget ad
otthont. Ezek közül lehet, hogy a sok nevezőnek köszönhetően valamelyik még szombaton
is tart majd, ám akkor már csak nézőnek lehet
jelentkezni. Ennek ellenére a hosszú hétvége
mindenki számára kínál mozgási lehetőséget,
csak fel kell venni egy futócipőt vagy bringára
pattanni.

FEHÉR ZOLTÁN ELŐRETEKINT

A Haladás védője másképp emlékszik, mint Szentes Lázár

Döntetlennel mutatkozott be a Szombathelyi Swietelsky-Haladás élvonalbeli
labdarúgócsapatának kispadján a megbízott edző, Kuttor Attila. A Pápán lejátszott
2:2-es derbin sérülése miatt nem léphetett pályára a vasi zöld-fehérek egyik
legjobb játékosa, Fehér Zoltán, akit Szentes Lázár korábban kitett a keretből.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Sajnos nem tudtam játszani Pápán, mivel a mér- Szeretném ezt a történetet lezárni. Nagyon nehéz
kőzést megelőzően térdsérülést szenvedtem volt számomra és Iszlai Bence számára is az a né– kezdte a kevésbé jó hírekkel Fehér Zoltán, a hány nap, amikor Szentes Lázár kitett bennünket
Haladás védője. – Természetesen a lelátóról szur- a keretből. Én úgy emlékszem, hogy semmi kükoltam a csapatnak. Az első hét perc, amikor két lönös nem történt. Egy edzésen teljesen normágólt is kaptunk, nagyon durva volt. A nagy dolog lis hangnemben beszélgettünk a szakemberrel a
viszont az volt, hogy ebből a srácok fel tudtak állni, csapatról, de semmi olyan nem hangzott el, amit a
és végül úgy játszottunk 2:2-es döntetlent, hogy mester említett. Én nem kritizáltam sem az együtmég a győzelem lehetősége is felcsillant a derbi tesünket, sem pedig a társaimat. Az tény, hogy a
végjátékában. Ez az akarat diadala volt és a meg- tréningen voltak Iszlai Bencével kapcsolatban
szerzett egy pont még nagyon jól jöhet a kiesés keménykedések, de az is eltúlzott volt szerintem.
ellen folytatott harcban. Mondom ezt annak elle- Mert olyanok egy edzésen gyakran megtörténnek.
nére, hogy győzni mentünk Pápára.
A mai napig nem értem, hogy mi, miért történt.
MENNYIRE SÚLYOS A SÉRÜLÉSE, MIKOR ÁLLHAT A CSA- Az óriási öröm volt számunkra, hogy a szurkolók
PAT RENDELKEZÉSÉRE?
kiálltak mellettünk.
Edzésen rosszul nyúltam bele egy labdába, és ki- OLYAN MONDATOK ELHANGZOTTAK AZ ÖN SZÁJÁBÓL,
fordult a térdem. A belső térdszalagom megnyúlt. MINT AMILYENEKET SZENTES LÁZÁR ABBAN A BIZONYOS
Pihennem kell, aztán pedig rehabilitáció követke- BÚCSÚINTERJÚBAN IDÉZETT (TI. „ITT NÉGY-ÖT JÁTÉKOS
zik, de én bízom abban, hogy minél előbb pályára NEM AZ NB I-BE VALÓ”)?
Dehogyis. Aki ismer, pontosan tudja, hogy ilyeléphetek. Esetleg már a Dunaújváros ellen is.
A PÁPA ELLENI MÉRKŐZÉSRE MÁR KUTTOR ATTILA KÉ- neket én még véletlenül sem mondanék.
SZÍTETTE FEL A HALADÁST. MILYEN ÚJ IMPULZUSOKAT
HOZOTT AZ ÚJ EDZŐ?

MOST MÁR CSAK ELŐRETEKINT?

Így van. Egyértelműen a Dunaújváros elleni derSokat változott az öltöző hangulata. Jóval pozi- bire kell fókuszálnunk, ami egy igazi kieséses
tívabbnak érzem az összes játékos hozzáállását. rangadó lesz. Nagy csatára számítok, így elsőPersze eddig is mindenki tette a dolgát, de az új sorban mentálisan kell nagyon felkészülnünk.
edző teljesen új impulzusokat adott. A tréningek is Szerintem a motivációval gond nem lehet. Úgy
pörgősebbek, sőt vidámabbak. Szerintem a csapat gondolom, begyűjtjük a három bajnoki pontot.
A Pápa elleni döntetlen is akkor értékelődne fel,
játéka ebből adódóan folyamatosan javulni fog.
MIKÉNT EMLÉKEZIK SZENTES LÁZÁRRA? KÜLÖNÖSEN
ha a Duna-partiakat két vállra fektetnénk. Az ÚjARRA A NYILATKOZATÁRA, AMIT BÚCSÚZÓUL ADOTT, S város elleni siker a bennmaradásunk szempontjából is óriási lépés lenne.
AMIBEN NEM ÉPPEN POZITÍV KÉPET FESTETT ÖNRŐL ÉS
» Horváth Zoltán

ISZLAI BENCÉRŐL.

Sport
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PÉNZ ÁLLT A HÁZHOZ

ÚJ OTTHON A SZOMBATHELYI
TORNÁSZOKNAK

101 millió forintot nyert fejlesztésre a Dobó SE

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Teljes egészében megújulhat a Sugár úti Atlétikai Centrum dobó részlege
abból a több mint százmillió forintból, melyet infrastruktúra-fejlesztésre
nyert el a Németh Pál Dobóakadémia. A beruházás már el is kezdődött,
és a nyár közepére befejeződik.

A Magyar Atlétikai Szövetség a kormány döntése
értelmében 2020-ig 12 milliárd forintot fordíthat a
sportág fejlesztésére. Az infrastruktúra megújítása
élvez prioritást. Ebből a jelentős összegből pályázati úton 101 milliót nyert el a szombathelyi Dobó
SE, azaz a Németh Pál Dobóakadémia.
„Váratlanul ért bennünket a lehetőség, nagyon
gyorsan kellett döntenünk. Szinte csak pár napunk volt arra, hogy belevágjunk ebbe a programba. A MASZ 101 millió forintos pályázatot írt ki
létesítményfejlesztésre, és szerencsére nekünk volt
kész tervünk. Akár azt is mondhatnám, hogy előre gondolkodtak az elnökségi tagjaink. Elnyertük
ezt az összeget, és nekem meggyőződésem, hogy
a beruházással a világ egyik legkorszerűbb dobópályáját tudjuk létrehozni. Olyan körülményeket
tudunk teremteni a sportolóink számára, amelyek
hosszú távon biztosítják az eredményes munkához szükséges feltételeket. Indokolt volt már ez a
fejlesztés, mivel napi rendszerességgel ötven, míg
összességében nyolcvan-kilencven versenyzőnk
gyakorol a pályán. Bővítenünk kellett az edzői stábot is. Nem férnek el a sportolóink, több dobókörre van szükségünk. Továbbá haladnunk kell a korral, csak úgy tudjuk felvenni a versenyt a külföldi
sportolókkal, ha a mieink is hasonló körülmények
között tudnak készülni, mint ők” – fogalmazott
Horváth Vilmos, a Dobó SE elnöke.
A pályázati támogatásnak köszönhetően felújítják
a meglévő dobóállásokat és új, fűthető dobókö-

röket is kialakítanak, bővítik a klubirodaként és
edzőteremként is funkcionáló épületet, világítással és automata öntözőrendszerrel látják el a pályát,
valamint napelemeket telepítenek.
„Az önkormányzat 2013-ban újabb tizenöt esztendőre a Dobó SE használatába adta a Sugár úti
dobópályát. Ez a 101 milliós beruházás a város
épülésére, szépülésére szolgál, de természetesen a
klub gyarapodását is jelenti. Fontos, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően jobb körülmények között
készülhetnek a hosszú esztendők óta rendkívül
eredményes egylet sportolói” – mondta Puskás
Tivadar polgármester a sikeres pályzatot ismertető
sajtótájékoztatón.
A sportolók nevében az olimpiai bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián fogalmazta meg a beruházással kapcsolatos gondolatait. A kitűnő atléta
elsősorban annak a fűthető dobókörnek örül,
amelynek köszönhetően a téli időszakban is komolyabb szabadtéri edzéseket tudnak majd végezni. Pars Krisztián szerint a plusz dobóállásoknak
köszönhetően a sportolók rövidebb idő alatt több
dobást tudnak majd a tréningek alatt végrehajtani. Úgy véli, hogy a bővítéseknek köszönhetően
csökken majd a sérülések veszélye is, mert nem
kell annyit várakozniuk egy-egy dobás között, így
izmaik nem hűlnek ki.
Az építkezések már gőzerővel folynak a Sugár
úton. A tervek szerint az átadásra június 17-én, a
» hz
Németh Pál Emléknapon kerülne sor. 

Eldőlt, hogy a Szombathelyi Sportiskola tornászai a Rohonci úti munkacsarnokból a Szent
László király utcába, az önkormányzat tulajdonába kerülő volt Epcos-telephely egyik üresen
maradt épületébe költözhetnek. Az új otthont
abból a több mint százmillió forintból alakíthatják át igényeik szerint, melyet a Magyar Torna Szövetség ajánlott fel az infrastruktúra-fejlesztésre rendelkezésre álló közel tízmilliárd
forintos keretéből. Magyar Zoltán, a MASZ
elnöke úgy nyilatkozott, hogy cserébe nemzetközi szinten is jó eredményeket, valamint a
tömegbázis kiszélesítését várják a szombathelyi
egylettől. Rácz Gábor edző szinte könnyeivel
küszködve mondta el, mekkora jelentősége van
számukra a költözésnek. Úgy fogalmazott, hogy
az új tornacsarnok huszonöt éves munkájuk elismerését jelenti, s egyben új korszak kezdetét
hozza el a szakosztályuk számára. Koczka Tibor,
sportért felelős alpolgármester véleménye szerint az új csarnok hosszú távon is megnyugtató
megoldást jelenthet a szombathelyi tornászok
számára. Ahogyan fogalmazott: Rácz Gáborék
tanítványai a teljesítményükkel szolgáltak rá a
segítségre, amit most kaptak.

HAT ÉREM AZ ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGRÓL
Remekül szerepeltek a Haladás VSE felnőtt
szabadfogású birkózói a Miskolcon rendezett
országos bajnokságon. Veréb István tanítványai közül Hatos Gábor, Ligeti Dániel és ifj.
Veréb István arany-, Molnár Bálint ezüst-, míg
Sárközi Richárd, valamint Csercsics Richárd
bronzérmet hozott haza a viadalról. A szombathelyi egylet az ob csapatversenyében 40
ponttal a második helyen végzett, nem sokkal
lemaradva a 46 ponttal diadalmaskodó Csepel
mögött. Veréb István, a vasiak vezetőedzője elégedett volt sportolói eredményével, ám a bírók
tevékenységével már korántsem. Keserűségre
azonban semmi ok, mivel ez a teljesítmény kiemelkedő még a sikert sikerre halmozó szakosztály életében is. Így vélekedik az önkormányzat
is, ugyanis elismerésük kifejezéseként Koczka
Tibor ajándékcsomaggal lepte meg az országos
bajnokságról aranyéremmel hazatérő szombathelyi birkózókat. Az alpolgármester elmondása
szerint pár éven belül a teljesítményükhöz méltó körülmények között készülhetnek majd Veréb István tanítványai, még pedig a Haladás új
sportkomplexumában.
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR AK

Május 2. (szombat) 20.00–08.00
SZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁR
Szent Márton u. 18. Tel.: (94) 318-438
Május 3. (vasárnap) 08.00–08.00
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR • Fő tér 31. Tel.: (94) 312-583
Május 4. (hétfő) 20.00–08.00
LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR
Zanati út 70. (Tesco) Tel.: (94) 501-607
Május 5. (kedd) 20.00–08.00
BENU GYÓGYSZERTÁR INTERSPAR
Újvilág u. 1. (Interspar) Tel.: (94) 313-300
Május 6. (szerda) 20.00–08.00
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR • Gábor Áron u. 12. Tel.: (94) 510-312
Május 7. (csütörtök) 20.00–08.00
MARGARÉTA GYÓGYSZERTÁR • Margaréta u. 3. Tel.: (94) 500-222
Május 8. (péntek) 20.00–08.00
SZENT RITA GYÓGYSZERTÁR
Vasút u. 3. Tel.: (94) 318-078

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban.
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AZ ÁLLAMI
ERDŐK
NYITVA ÁLLNAK
A TERMÉSZET-

Pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésével, panaszával
forduljon bizalommal a 11 megyeszékhelyen működő
Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózathoz!

•
•
•
•
•
•
•

SZERETŐK
ELŐTT

SEGÍTÜNK:
Az elszámolással kapcsolatos kérdésekben
Panaszlevél elkészítésében
Kérelmek, beadványok elkészítésében
Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításában
Fogyasztóvédelmi eljárás megindításában
Szerződéskötés előtti tájékozódásban
Biztosítási ügyekben

INGYENESEN

SZAKSZERŰEN

PÁRTATLANUL

ORSZÁGOSAN
SZOMBATHELYI TANÁCSADÓ IRODA
9700 Szombathely, Óperint utca 12. Tel.: 06-70/549-1460
E-mail: szombathely@penzugyifogyaszto.hu
H, Sz: 13–17; K, Cs: 9–13, P: 10–14

www.penzugyifogyaszto.hu

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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Ezreket ér!!!
áprilisban is

-30%

Dioptriás
napszemüveg

-40%
WWW.NYPAN.HU

OSB AKCIÓ

2015. április 13-tól május 13-ig!

Szemüveg
lencsék

Legújabb

16.000 Ft-tól

Olvasó
szemüveg

8.990 Ft-tól

lencsék BEVEZET
BEVEZETŐ ÁRON!

NE
NE HAGYJA
HAGYJA KI!!!
KI!!!

Az
Az ajánlat
ajánlat részleteiről
részleteiről érdeklődjön
érdeklődjön üzletünkben.
üzletünkben.
Az ajánlat érvényessége: 2015. 04. 01 – 2015. 05. 31.

Az ajánlat érvényessége: 2015. 04. 01 – 2015. 05. 31.

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. • Tel.: +36-94/342-317

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. • Tel.: +36-94/342-317

Normál és nút-féderes OSB3 lapok 6–25 mm-es
vastagságig 20% kedvezménnyel!

SZUPER ÁRAK!
Kínálatunkból: 10 mm vastag OSB lap bruttó 972.3 Ft/m2
Rakattételes vásárlás esetén
további 5% kedvezmény!
Az akciós engedmény a törzsvásárlói kedvezményekkel nem vonható össze!

További részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken:

9700 Szombathely, Varasd u. 16.
+36 94 509 407
info@nypan.hu
www.nypan.hu

A SZOVA Zrt. hidraulikus rakodóra és lánctalpas kotróra szóló
végzettséggel gépkezelőt, C+E kategóriás jogosítvánnyal,
GKI vizsgával és digitális vezetői kártyával rendelkező
gépkocsivezetőt (konténeremelő, járműre szerelhető daru, só- és
homokszóró gépkezelői vizsga előnyt jelent),
továbbá 2–2 fő rakodómunkást és segédmunkást keres.
Önéletrajzokat a Welther Károly utca 4. szám alatti irodaházba kérjük eljuttatni.
A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázni kívánt munkakört.

Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
fröccsöntő részlegébe

SZERSZÁMKARBANTARTÓ
munkatársat keres
három műszakos munkarendbe.
Feladatok:
¢ Fröccsöntőgépek műszaki állapotának ellenőrzése, karbantartása
¢ Műanyagipari fröccsöntő szerszámok, illetve gumiipari sajtolószerszámok
tisztítása, karbantartása
¢ Gépkezelő és gépbeállító kollégák munkájának támogatása

Elvárások:
¢
¢
¢
¢
¢

Műszaki végzettség (szakirányú – pl. szerszámkészítői – végzettség előnyt jelent)
Fröccsöntő gépek beállításában és/vagy karbantartásában szerzett tapasztalat
Elektromos targonca jogosítvány előnyt jelent
Német és/vagy angol nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent
Rugalmasság, alkalmasság csapatmunkára

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több,
mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több, mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!

A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendelkezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén. Közel 16.000
16_000_alkalmazott
alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek
magas színvonalú kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egységeiben. A
SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója.
Az üzletág több mint 600 gyártósoron, világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát,
karpullát, fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít elsősorban üvegből.
Rugalmasság, minőség, megbízhatóság
Sikeres csapatunk erősítésére keres a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára munkatársakat
az alábbi munkakörben:

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:
tMFHBMÈCCLÚ[ÏQGPLÞWÏH[FUUTÏH
tUFSNFMÏTJUFSàMFUFOT[FS[FUUÏWUBQBT[UBMBUFMǮOZUKFMFOU
tNFHCÓ[IBUØ QSFDÓ[ QPOUPTNVOLBWÏH[ÏT
tKØLPNNVOJLÈDJØTLÏQFTTÏH

A mi ajánlatunk:
tLJFNFMUKVUUBUÈTJDTPNBH
(étkezési utalvány, havi bónusz, 13. havi bér)
tJOHZFOFTCVT[LÚ[MFLFEÏT
tLFEWF[NÏOZFTÏULF[ÏTJMFIFUǮTÏH

Feladatok:
tUFSNÏLFLWJ[VÈMJTFMMFOǮS[ÏTF DTPNBHPMÈTB
tNFHBEPUUGPMZBNBUPLLÚWFUÏTF WÏHSFIBKUÈTB
tNJOǮTÏHJLÚWFUFMNÏOZFLCFUBSUÈTB
tGPMZBNBUPTLÏQ[ÏTJMFIFUǮTÏHFL

4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk
sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. május
április 16-ig
30-ig az
alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
A fényképes szakmai pályázatokat az info@ksh.kroschu.com e-mail címre vagy
a Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki út 5. szám alá kérjük megküldeni.

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
5FM   t'BY   
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Vannak Varázslatos helyek, amelyeket
legalább egyszer az életben mindenkinek látnia kell.
közel 100 esztendôs Jeli Arborétum is ilyen. VAgy tAlán még ennél is több.

A
Aki egyszer ellátogAtott ebbe A mesés földi édenkertbe, Az könnyen Válik e VArázslAtos hely
szerelmeséVé. mert minden esztendô máJus hAVábAn sok-sok ezernyi rododendron szemet
és szíVet gyönyörködtetô VirágzásA eJti rAbul A Jeli Arborétum titkát ismerô látogAtókAt.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN TERMÉSZETSZERETÔT

2015. MÁJUS 5-ÉN 11.00 ÓRARA
A JELI ARBORÉTUM ÉVADNYITÓ RENDEZVÉNYÉRE,
MELYNEK KERETÉBEN ÁTADÁSRA KERÜL GRÓF AMBRÓZY-MIGAZZI ISTVÁNRÓL
ELNEVEZETT KILÁTÓ, DR. FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMÛVELÉSÜGYI
MINISZTER JELENLÉTÉBEN.

AZ ÁLLAMI ERDŐK
N Y I T VA Á L L N A K

A TERMÉSZETSZERETŐK ELŐTT
<JELI ARBORÉTUM, GPS-KOORDINÁTA: É: 47º04’20’’; K 16º53’52’’>

LÁTOGASS EL HOZZÁNK SZERETTEIDDEL, HOGY TÉGED IS ÍGY KÖSZÖNTHESSÜNK MAJD: ISTEN HOZOTT TÜNDÉRSZÉP VILÁGUNKBAN!
www.szherdeszet.hu • www.jelivarazskert.hu • www.facebook.com/szherdeszet

