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FOGADÓÓRA
» » HORVÁTH SOMA, a 4. sz. választókerület önkormányzati
képviselője június 8-án, hétfőn 16–17 óráig a Derkovits
Gyula Általános Iskolában
(Szombathely, Bem József u.
7.) fogadóórát tart.

BÉRBEADÓ
ÜZLETHELYISÉG
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló 2260/2/A/43 hrsz.-ú, 11-es Huszár út
6/A. fszt. alatt található üzlethelyiség licitálás
útján történő bérbeadására.
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi
CII. törvény 6. §-a alapján az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban
is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási
időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdonosi résszel bíró természetes
személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. Az üzlettér 133,30 m2
alapterületű, utcafrontra tájolt kirakattal, portállal, egy légterű, nagy belmagasságú, néhány
tartópillérrel.
A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2015. június
15. 12 óra
LICITTÁRGYALÁS: több pályázó esetén 2015. június 16-án 9 órakor a Városháza (Kossuth L.
u. 1-3.) V. emelet 516-os szobájában pályázati
tárgyalásra kerül sor.
A részletes pályázati felhívások megtekinthetőek: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Kossuth L. u. 1-3.)
hirdetőtábláján, illetve a www.szombathely.hu
oldalon: Önkormányzat/Eladó, kiadó ingatlanok (nem közvetlen link).
További információ: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., tel.: 94/520-204.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Táncos Zoltán és Nagy Adrienn fia:
Balázs, Németh Péter és Somogyi Brigitta leánya:
Nóra, Windisch Csaba és Polhammer Edina fia:
Zalán, Császár Róbert és Cserkuti Mónika leánya: Boróka Mónika, Landor Péter és Varga
Mónika fia: Áron, Nagy Róbert és Pehi Orsolya
fia: Boldizsár, Kiss Bálint és Tima Nikoletta leánya: Boglárka Anna, Halasi András József és
Gyuricza Nóra fia: Hunor András, Danka Lajos
és Szendi Krisztina leánya: Viktória, Maráz Zoltán és Boros Renáta fia: Ádám, Rába Zoltán és
Bakos Barbara leánya: Liza, Fenyvesi László és
Horváth Annamária fia: Kevin, Kondor Gábor
és Pataki Ágnes fia: Benedek, Patona László és
Horváth Márta Veronika fia: Levente, Katona
Gábor és Oroszvári Katalin Ágnes leánya: Réka
Anna, Kiss Miklós és Lengyel Annamária leánya: Szofia Éva, Petrics Milán és Avas Eszter fia:
Vencel, Tuider Milán és Németh Réka fia: Barna,
Németh László Zsolt és Neu Cintia fia: Benett,
Molnár András és Takács Mónika fia: Soma
Balázs, Kárpáti Tamás Ferenc és Biró Fruzsina
leánya: Izabella Fruzsina, Maximovics Gábor és
Szabó Nikoletta leánya: Milla, Kanitsch Tamás
és Tóth Henrietta fia: Benjamin, Koczán László
és Hetyésy Judit Lenke fia: Gergő, Sánta István
és Misik Réka Zsuzsanna fia: Bendegúz, Dobai
László és Horváth Nóra fia: János, Jagodits Péter
és Tokaji-Nagy Zsófia Szilvia leánya: Bella, Devecseri István és Niksz Beáta fia: Olivér, Miszi
Gábor és Tancsics Barbara fiai: Gergő és Marcell

(ikrek), Puklér Zoltán és Gradwohl Lívia leánya:
Tícia, Hodosi Balázs és Kasztner Alexandra leánya: Karolina
HÁZASSÁG: Szabó Csaba és Varga Júlia, Egyházi
László és Vajda Petra, Vörös Roland és Szekeres
Ingrid, Fodor Ádám és Milfai Katalin, Horváth
Tamás és Pinczker Klaudia, Piri Gergely és Erős
Judit
HALÁLESET: Király János, Fendrik Tiborné Karáth
Erzsébet, Lestár Ferencné Forró Matild, Szép
József, Darvas Károly, Kardos János, Opra Márta Mária Ács Márta Mária, Laczó József, Szabó
Lászlóné Horváth Margit, Poór László, Molnár
László Lajosné Büki Márta, Horváth Sándor
András, Kőszegfalvi Rezsőné Eperjessy Éva,
Varga Béláné Samu Mária Juliánna, Sipos Emil,
Kerék József, Kiss Jánosné Suricz Anna, Doma
Gábor, Galambos Péterné Fölnagy Erzsébet,
Kovács Zoltán, Udvardy Józsefné Moór Mariánna, Koch Jenő Dezső, Tőke István, Bende István,
Koósz István, Németh Emilné Pászti Erzsébet,
Süle Miklós, Oláh Jánosné Takács Anna, Süle
József, Kálmán Istvánné Németh Teréz, Kóbor
József, Nagy Lajos, Sipos Zoltánné Mihály Mária, Sámson Béla, Kupi Péter, Nárai József, Szabó
Sándor, Balla István, Stipkovics Imréné Németh
Mária, Takáts Imréné Kozák Mária, Farádi Zoltán, Barasits Gyula Lászlóné Fulajtár Sarolta Mária, Bencsik Kálmánné Gombor Terézia, Kóczán
Ferenc, Bakk László Csabáné Csire Edit Magdolna, Bokor Gyuláné Szilvási Etelka Margit

EGYIRÁNYÚ LESZ A SZŰRCSAPÓ UTCA EGY RÉSZE
Lakossági megkeresés alapján a körzet önkormányzati képviselője jelezte, hogy a Szűrcsapó
utca Perintparti sétány felőli részén a lakók autói,
az átmenő forgalom, az óvoda és a bölcsőde megközelítése miatt kialakult forgalmi helyzetet egyre
nehezebb elviselni. A Gazdasági és Városstratégiai
Bizottság április végén határozatot hozott a Szűr-

csapó utca 27-41. számú házak előtti szakaszon
a forgalom északi irányba történő egyirányúsításáról. Ezzel egy időben a Perintparti sétány
1-7. számú házak előtti szakasza déli irányba lesz
egyirányúsítva. Az új forgalmi rend 2015. június
8-án, hétfőn reggel 8 órától lép életbe, melyre 15
újonnan kihelyezett jelzőtábla figyelmeztet.
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KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL AZ IDŐSEKÉRT

Zsigri Mária

VOLT EGYSZER
EGY. . .
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Két évvel ezelőtt kezdődött Szombathelyen a Segítő kezek idősügyi mintaprogram,
amely infokommunikációs modellprogrammal kibővülve folytatódik.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRTAK ALÁ AZ IDŐSÜGYI MODELLPROGRAMRÓL

A Segítő kezek idősügyi országos mintaprogram időszak tapasztalatai alapján időszerűvé vált, hogy
2013-ban indult azzal a céllal, hogy az otthonuk- a program tartalmában tovább bővüljön, és abban élő, nyolcvan év feletti emberek segítését szol- ban a különböző infokommunikációs eszközök,
gálja azokon a területeken, amelyek nem tartoznak innovációk alkalmazása is hangsúlyos szerepet
kifejezetten a szociális ellátási körbe. A projekt a kapjon. Az idősügyi program tehát 2015 tavaközfoglalkoztatás, az önkéntes tevékenység és a szától infokommunikációs modellprogrammal
közösségi szolgálat összehangolt alkalmazásával kibővülve folytatódik. Ebbe a három helyszínen
tizenöt-tizenöt, hetvenöt év feletti, házi segítségaz ellátórendszer megújulását célozza.
A mintaprogram megvalósulását egy szakembe- nyújtást igénylő idős embert vonnak be. Az egészrekből álló, öttagú csapat irányította. A projekt- ség-biztonság és a magány enyhítése érdekében az
vezető feladata a csoport összefogása, a feladatok egyéves időtartamra tervezett programban részt
koordinálása, a lakosság tájékoztatásának megszer- vevő időseket új generációs vészjelző karpereccel
vezése, önkéntesek toborzása, a társszervezetekkel és okostelefonnal látja el a Nemzeti Fejlesztési Mivaló kapcsolattartás, az önkéntes segítők szakmai nisztérium (NFM). Az egészség-biztonság pillért
felkészítésének megszervezése volt. A mentorok biztosító eszközök mellett a magány enyhítésére
végezték a nyolcvan év feletti lakosság körében a internethasználat, illetve – közösségi szolgálatot
kérdőíves szükségletfelmérést, ezek kiértékelését, végző diákok bevonásával – skype-használat ela jelentkező önkéntesek és a lakosság körében fel- sajátítására kínálnak lehetőséget, településenként
merülő igények összehangolását. A Pálos Károly tíz-tíz idős ember részére.
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti A modellprogram megvalósításáról szóló együttSzolgálat munkatársai csaknem háromezer idős működési megállapodást hétfőn Budapesten írta
szombathelyi személyt kerestek fel a saját ottho- alá Kara Ákos, a NFM államtitkára, Puskás Tivanában. Közülük végül 271-en kértek valamiféle dar, Szombathely, Szentgyörgyvölgyi Péter, Budasegítséget. A legtöbben a nagytakarításhoz, illetve pest V. kerülete, valamint Leleszi Tibor, Kisvárda
a családi házban lakók a kerti munkákhoz. Kiemelt polgármestere.
figyelmet kaptak a mentális egészséget támogató Ezeknek a programoknak, azon túl, hogy segítő
tevékenységek, a beszélgetések, közös séták, bevá- kezet nyújtanak a városban élő idős embereknek,
sárlások, a vetélkedők, a számítógéppel való ismer- további hozadéka, hogy bevonják a fiatalokat is
kedés és az ünnepi műsorok.
ebbe a munkába, fogalmazta meg Puskás Tivadar
Az idősügyi mintaprogramban Szombathely mel- polgármester. Ezzel ők is közelebb kerülnek az idős
lett Belváros-Lipótváros, azaz Budapest V. kerülete emberekhez, másképp viszonyulnak a gondjaikés Kisvárda önkormányzata vett részt. Az elmúlt hoz, és növekszik bennük a segítőkészség is. » edz

…szó, könyv, ebook, papírszínház. A mese minden formában utat talál a lélekhez. A mese kiindulópont, mag, mely hamar megfoganhat a
kicsi gyermek nyitott, kíváncsi lelkében.
Vajon mit kezd a mese, ha zárkózott, útkereső
kamasszal találkozik? Árad. Most már bátran
mondhatom, magam mögött tudva a Berzsenyi könyvtár kortárs magyar szerzők történeteire épülő, olvasásnépszerűsítő játékát. Berg
Judit, Finy Petra, Gévai Csilla, Gimesi Dóra,
Lackfi János, Máté Angi, Nyulász Péter történetei, a papírszínház különleges világa, a pedagógusok biztató lelkesedése tizenéves gyerekeket
mozgatott meg. Belecsöppentek egy hétköznapi térben mozgó, mégis varázslatos világba. Mesékbe, amik akár velük is megeshetnek.
Szereplők társaságába, akik közöttük élnek.
Varázseszközök közé, melyek a mi tárgyaink.
Utcákon, tereken járva, ahol mi is lépünk, a
hétköznapok észrevétlen varázslatában bokáig.
S bár a mese szó hallatán „ciki”-re állt a szájuk,
mégis vállalták a próbatételeket. Ismerkedtek
a mesemondás képekkel kísért formájával, a
kamashibaival. A mesemondás Távol-Keletről
érkező módszerével, melynek eszközeit Európában a vásári képmutogatók – a keleti példa
ismerete nélkül – hasonlóan használták. A kép
és a mesemondás együttese utat talált az ifjú
lelkekhez. A próbatételeket kiállták, s eljutottak a döntő megmérettetéshez. Szorongással,
izgalommal a hősök mögé rejtőzködve meséltek, felnőtteknek, s egymásnak. Szerelemről,
szeretetről, felnőtté válásról, öregségről, megbecsülésről, a mindenkiben megbújó értékről.
Ha olykor szégyenlősen is, de szemük csillogott, s meséjükben ott rejtőzött egy darabka
énjük, azonosulva az írók gondolataival.
A mesék, az előadások, a saját készítésű papírszínházak elnyerték méltó jutalmukat: bábművész bontogatta papírszínházát, s lehelt életet
Jancsi és Juliska történetébe. A Grimm-testvérek bármennyire is könyörtelenek, meséiket
apró emberként ismertük meg. S a kíváncsi, kacagó szemek mellett egy kamasz fiú szégyenlősen hajtotta le fejét. Megszólalt egy kereplő, egy
csengettyű, nyikordult a papírszínház ajtaja,
megjelent a testvérpár rajzolt alakja. Akkor
lassan felemelkedett a fiú feje, mosolyra húzta
száját, nevetett, habár még tenyere mögé rejtette az éledő katarzist. A hangok, képek, szavak
kavalkádja elvarázsolta. A mese mindenkié.
(a szerző gyerekkönyvtáros)
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BICIKLIK ÚJ ÉLETE
Lapzártánk után várható azoknak a mintakerékpároknak a megérkezése a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitászhoz, amelyeket nyírségi
megváltozott munkaképességű emberek újítottak fel.
A baktalórántházai Re-Cikli Műhely és az azt
működtető alapítvány régóta kapcsolatban áll a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal, de az
együttműködésüket most új alapokra helyezték. A debreceni székhelyű szervezet nemrég
használt kerékpárokat keresett legújabb projektjéhez, egy uniós pályázat nyomán ugyanis
mozgássérülteknek szerveztek kerékpárszerelő
képzést. A munkához alapanyagra, azaz rossz
állapotú, de még javítható biciklikre volt szükségük, s a szombathelyiek a segítségükre voltak.
Itt számos olyan, adományokból származó
kétkerekű állt rendelkezésre, amelyeknek az
állapota ugyan nem volt kifogástalan, de még
használhatóak voltak. Ezeket a járműveket a
re-ciklisek elszállították, hogy felújítsák, lefessék, igény szerint emblémával lássák el. Ezekből érkezik vissza most kettő, amelyek már
megszépülve, biztonságossá téve, a karitász
logójával ellátva kezdhetik meg második életüket. Az elmúlt héten folytatták az akciót: a
szervezők azt kérték, hogy aki tud, hozza be
átalakítható, javítható kerékpárját, alkatrészeit
a karitász Hollán Ernő utcai telephelyére, és ezt
kérik a jövőben is, azaz a későbbiekben is bárki
leadhatja a garázsban porosodó, nem használt
kétkerekűjét (vagy telefonon a 94/318-560-as
számon is jelezheti, hogy rendelkezik elszállítható bringával), jó helyre kerül. A nyírségi alapítvány ugyanis további kerékpárokat vinne el
és újítana fel, amelyeknek egy része a karitászhoz visszakerülne. A megszépült, biztonságos,
emblémázott biciklikkel hátrányos helyzetű
emberek járhatnának munkába, de akár az Ölbőn működtetett Kneipp-kertbe látogató környékbeli turisták is hasznát vennék.
» há

A MAGYAR HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK

Emléknap egy egész évezred áldozatainak

Május utolsó vasárnapján a háborúk hősi halottaira emlékezik Magyarország.
Az idei szombathelyi ünnepségen a Paragvári Utcai Általános Iskola
diákjai adtak műsort.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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HAGYOMÁNYOSAN A HŐSI EMLÉKMŰNÉL TARTJA A VÁROS A MEGEMLÉKEZÉST

Hagyományosan katonai tiszteletadással és zász- első világháború katonahalált halt áldozatai előtti
lófelvonással veszi kezdetét minden évben május főhajtásra eredeztethető vissza. Célja, hogy mindautolsó vasárnapján a hősök emlékére megtartott zok, akiket elvittek, akik eltávoztak, maradjanak itt
ünnepség a Március 15. téren, így volt ez múlt va- velünk nemzedékről nemzedékre. „S nem csupán
sárnap is.
négy borzalmas év áldozatairól van szó. Nem csak
Még 1917-ben született az a törvény, amely köte- Isonzóról és Limanováról, nem csak Doberdóról.
lezte a magyarországi településeket, hogy állítsanak Nem négy esztendőről, hanem valójában egy egész
méltó emléket azoknak, akik életüket adták a ha- évezredről” – fogalmazott.
záért. Ezek a megemlékezések a második világhá- Az ünnepségen a Paragvári Utcai Általános Iskoború végéig rendszeresek voltak, de ezután hosszú la diákjai adtak méltó műsort. A megemlékezés
szünet következett. 1989-ben éledt újjá a szokás. koszorúzással ért véget, a politikai pártok, a civil
A mostani megemlékezésen Ágh Péter országgyű- szervezetek és a hivatalok elöljárói helyezték el a
lési képviselő mondott beszédet. Ebben kihangsú- kegyelet virágait a Március 15. téri hősi emlékműlyozta, hogy a hősök napjának megünneplése az nél. Az emlékezés katonai díszmenettel zárult.

MINDEN MEGKERESZTELT EMBER PÉLDAKÉPE
Szentmisével és koszorúzással emlékeztek múlt vasárnap Szombathely szentjére, Kvirin püspökre. Az
ünnepség helyszíne vértanúságának helye, az Óperint utcai Perint-híd volt. A Savariában 1700 évvel
ezelőtt mártírhalált halt püspök emlékére szentmisét
mutattak be, majd a hídnál folytatódott az ünnepség.
Itt Gyürki László pápai prelátus mondott beszédet,
aki elmondta, hogy „a hívek e napon nemcsak azért
jöttek össze ilyen szép számmal, hogy megünnepeljék és emlékezzenek Kvirin tanúságtételére, hanem
azért is, hogy erőt merítsenek az ő példájából és legfőképpen vértanúságából”. A mártír püspököt 303.
június 4-én Savariában ölték a Perintbe, miután

nem volt hajlandó hitét megtagadni. Nyakába malomkövet kötöttek, és az akkor még mélyebb medrű
patakba lökték. Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Ő kifejtette, hogy Kvirin minden megkeresztelt
ember példaképe lehet Krisztus követésében. Ágh
Ernő, a Szombathelyi Szent Kvirin Szalézi Egyházközösség világi elnöke arról szólt, hogy „Szent
Kvirin a mai kor emberének is üzen. Ha szerényebb
értelemben is, de ki kell állni az igazság, a becsület, a
tisztesség mellett”. A megemlékezést koszorúzás követte. Végül a szalézi templom udvarán felavatták és
megáldották az új centenáriumi pavilont.

közélet
SZOMBATHELYI 7 2015. június 6.

MÉLTÓ KÜLSŐ A SMIDT MÚZEUMNAK

DOLGOZNAK A FŰNYÍRÓK

Novemberben nyithat ki újra az intézmény

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Elkezdődött a Smidt Múzeum felújítása. Renoválják az épület külsejét, javítják
a tetőt, cserélik az ereszcsatornákat. A munkálatok költségvetése közel
33,5 millió forint, amelyből 11,5 millió a Nemzeti Kulturális Alapból származik.
Novemberben már egy megújult épület fogadhatja a látogatókat.

CSAPLÁROS ANDREA, PUSKÁS TIVADAR ÉS TAKÁTSNÉ TENKI MÁRIA TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

A Smidt Múzeum Szombathely egyik legrégibb oktatáshoz, ez a küldetése ma is megvan, hiszen
műemlék épülete. Mária Terézia oktatási rende- múzeumpedagógiai foglalkozások keretében a
lete nyomán 1772-ben Zichy Ferenc győri püs- gyerekek és felnőttek olyan korszakokról tanulpök itt alapította meg a város első gimnáziumát. hatnak a gyűjtemény segítségével, amelyekkel a
A ház a középkori vár egyik sarokbástyájára és Savaria Múzeum állandó kiállításában nem taa kelet-nyugati várfalakhoz tartozó kazama- lálkozhatnak. Takátsné Tenki Mária a belváros
ták egy részére épült. 1894-ig folyt itt tanítás, képviselőjeként azt emelte ki, hogy egyre több
ekkor épült fel a Széchenyi utcában a jelenlegi műemlék épület újul meg, ami jelentősen javítja
Premontrei Gimnázium. Később helyet adott Szombathely városképét. 2016-ra a Szent Márnyomdának, cserkészotthonnak, egyházi egye- ton-terv keretében átalakul a Berzsenyi tér is,
sületeknek, kórusoknak is. 1971 óta múzeum, így a múzeum – amelynek külseje korábban sok
Smidt Lajos negyvenezer darabos helytörténeti látogatót elriasztott – végre méltó környezetben
gyűjteményének bemutatóhelye. Állaga mára fogadhatja az érdeklődőket. Keppel Csilla tag
leromlott, felújításra szorul.
intézmény-vezető elmondta: nagy öröm száEgy 2013-ban beadott sikeres pályázat révén mukra, hogy a kiállítás megújulását követően az
a múzeum 11,5 millió forint támogatást nyert épület kívülről is megszépül, így összhangba kea Nemzeti Kulturális Alapból épületfelújításra. rül a külcsín a belső értékekkel, és remélhetőleg
További 22 milliót az önkormányzat ad hozzá. jobban vonzza majd a látogatókat.
Rendbehozzák az épület külsejét, kijavítják és A múzeum vizesedő pincéjében tárolt műtárfestik a homlokzatot, cserélik az ereszcsatorná- gyakat a Mátyás király utcai Derkovits-házba
kat, felújítják a tetőt, visszabontják a rossz álla- szállítják át, és pályázati forrást keresnek a res
potú kéményeket. A kivitelezés májusban kez- taurálásukra. Távlati cél a pince átalakítása, ahol
dődött, az udvar felől már elkészült az állványzat. a város középkori történetét bemutató kiállítást
„A Smidt Múzeum a város büszkesége, amely rendeznének be, valamint a múzeumpedagógiai
rengeteg értéket őriz. Olyan épület, amelyet foglalkoztatónak helyet adó szárny megépítése,
mindenképpen érdemes megóvni” – mondta el amelyre már engedélyes tervek vannak. Utóbbi
Puskás Tivadar polgármester a helyszíni sajtótá- öt éven belül várhatóan megvalósul.
jékoztatón. Csapláros Andrea, a Savaria Megyei A Smidt Múzeum a munkálatok ideje alatt átmeHatókörű Városi Múzeum igazgatója kiemelte: netileg nem látogatható. A tervek szerint a felújí» kzs
a Smidt Múzeum épülete mindig kötődött az tás október végére befejeződik.

A fűnyírás köti le a szombathelyi parkfenntartó
kapacitásának nagy részét ezekben a hetekben.
Az eső és a napsütés miatt intenzíven nő a fű,
ezért folyamatosan kell dolgozniuk. 260 hektáron nyírják a füvet, heti hat napban, sokszor
túlórában is 25-30 fő csak ezzel foglalkozik. 15
közepes és nagy fűnyíróval, két traktorral és
négy teherautóval dolgoznak.
„Sok kritika éri a parkfenntartó tevékenységét,
de a munkát mindig jó minőségben, megfelelően végzik el. Azt tudni kell, hogy három hétbe telik, amíg végigérnek a fűnyírók a városon.
A kapacitás véges, nem tudnak egyszerre mindenütt ott lenni. A cég feladatköre szerteágazó,
87-féle megbízást teljesítenek. Költségvetése
ebben az évben a tavalyihoz képest kevesebb,
284 millió forint. A karbantartandó terület
folyamatosan nő, hiszen az új körforgalmakat
is virágosítani kell, továbbá az új lakóparkok
zöldterületeinek fenntartása is a Szompark feladata” – mondta el Illés Károly alpolgármester
a Szent István-parkban megtartott sajtótájékoztatón.
Tart az egynyári virágok kiültetése: 48 fajtából
összesen 51 500 növényt helyeznek ki az ágyásokba, amelyeket helyi termelőktől szereznek
be. Utoljára a Fő tér lesz soron, mert oda melegigényes növények kerülnek. Harminc közmunkás és alkalmi foglalkoztatottak segítenek
a virágosításban.
A vadgesztenyefák növényvédelme megtörtént,
ezen a héten permetezik a fenyőket, juharokat,
platánokat, szivarfákat a gomba- és rovarkár
tevők ellen. A játszótereken cserélik a homokot, helyreállítják a megrongált térbútorokat,
játszóeszközöket, és folyamatosan karbantartják, tisztítják a város szökőkútjait. Idén két alkalommal lesz szúnyoggyérítés: a Szentivánéji
Vigasságokat és a Savaria Történelmi Karnevált
megelőzően végeznek biológiai és vegyszeres
» kzs
irtást.
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ZENEISKOLÁSOK
SIKERE
Napjaink gyors technikai fejlődése mellett is
sok fiatal tanul zenét, akik a szabadidejüket
hangszeres gyakorlásra fordítják, és tehetségüket fejlesztik. Ők már rájöttek arra, hogy a
zenének erős érzelmi hatása van, és a zenélés
gyógyító erejű is. Tehetséges gyermekek ma is
szép számmal vannak, és országos versenyeken is sikeresek.
Április 17-e és 19-e között rendezték meg Balassagyarmaton a X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyt. Nyolc kategóriában száz páros mutatkozott be rendkívül
színvonalas produkciókkal.
A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolát hat
növendék (három páros) képviselte a döntőben. Közülük a Lakatos András – Kóta Zsigmond páros (tanáraik: Bognár Rita és Both
Ágnes) első díjat, a Piano Bébi Alapítvány
díját nyerte el. A Barasits Dorka – Gergye
Nóra páros (tanáraik: Vlasitsné Kardos Éva
és Vitályosné Lasics Andrea) második díjban
részesült.
A kisebbek között a Rosanics Robin – Orosz
Márton páros is nagyon szépen szerepelt (tanáruk: Vitályosné Lasics Andrea). Ők elismerő oklevelet kaptak. Ezekben az eredményekben a 2013-ban és 2014-ben Szombathelyen
megtartott Savaria Zongora Tábor tehetségeket kibontakoztató hatása mutatkozott meg,
ahol felfedezték, bátorították, további gyakorlásra inspirálták őket. Köszönet illeti a tanárok
munkáját, és a KLIK Szombathelyi Tankerületének támogatását.
Az ország zeneiskolás gitárosai Vácon a XIII.
Országos Gitárversenyen mérték össze tudásukat, ahol Harangozó Marcell, a Bartók
Béla Zeneiskola gitáros növendéke (tanára:
Horváth László) második díjat kapott. Marci
tehetsége már korábban megmutatkozott, ezt
bizonyítja eddig megjelent két CD-felvétele is.

ELLESHETŐ, JÓL BEVÁLT MÓDSZEREK

Állami program keretében tanulnak egymástól a tanárok

Köznevelés az iskolában – ezzel a címmel indított nemrég uniós programot
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A kezdeményezés lényege,
hogy az állami iskolák pedagógusai megosztják egymással tudásukat,
tapasztalatukat – derül ki sajtóközleményükből. Vas megyében
két intézmény modelljei váltak elérhetővé.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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A fenntartó szervezet először is összegyűjtötte azo- minősítő vizsgát szerveznek, amelyre önként lehet
kat az általános és középiskolákat, amelyeknek a pe- jelentkezni, nem kötelező. Ennek eredményeként
dagógiai modellje mintául szolgálhat mások számá- nemcsak tudásban, de vizsgarutinban is előrébb járra. Olyan jól bevált módszereket kerestek, amelyek nak kortársaiknál ezek a gyerekek. Jákon az keltette
egy-egy helyi közösségben, intézményben már ko- fel a szervezők figyelmét, hogy itt a 2016-os Szent
moly eredményeket hoztak, de sok más iskola előtt Márton Emlékévhez kapcsolódóan egész évben a
még ismeretlenek a részletei, ezért érdemes mások savariai születésű püspök személye köré szerveznek
számára is elérhetővé tenni. Vas megyében két in- német nyelvű projekteket. A diákok nyelvtudása
tézményre esett a választás: a körmendi Kölcsey észrevétlenül fejlődik így, valamint a szent által képUtcai Általános Iskolára, illetve a jáki Nagy Márton viselt értékeket is elsajátítják.
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolára. Mind- A KLIK célja ezzel a programmal az, hogy javítsa az
két helyen a megszokottól eltérő módszereket is állami iskolákban az oktató-nevelő munka minőalkalmaznak az oktatásban. A körmendi iskola pél- ségét. A szervezet honlapján bővebb információk
dául abban különleges, hogy a nyolcadikosoknak is olvashatóak az akcióról.
» há

FÓRUM AZ AUSZTRIAI MUNKAVÁLLALÁSRÓL
Lakossági fórumot szerveznek jövő héten azok számára, akik Ausztria területén dolgoznak, vagy csak
most tervezgetik, hogy osztrák szomszédainknál
vállalnak munkát. Letelepedésről, családi juttatásokról, munkaügyi kérdésekről is szó lesz.
Az EURES-T Pannónia osztrák-magyar határ
menti társulás június 10-én lakossági fórumot tart
egy fontos és aktuális témában. A délután öt órakor
kezdődő rendezvényre azokat várják a Hotel Claudius konferenciatermébe, akik jelenleg Ausztriában
dolgoznak, illetve azok érdeklődésére is számítanak,
akik a jövőben indulnak munkát vállalni. A Vas

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának internetes oldalán elérhető meghívó szerint
jelen lesznek a témában érintett magyar és osztrák
hatóságok – a Finanzamt, a Gebietskrankenkasse
és a Bezirkshauptmannschaft – képviselői. A résztvevőket tájékoztatják többek között a letelepedéssel kapcsolatos kérdésekről, a kint elérhető családi
juttatásokról, az adóügyekről, a munkaviszonnyal
összefüggő tudnivalókról, illetve bemutatkoznak az
illetékes hatóságok is a jelenlévőknek. A szervezők
azt ígérik, hogy a nyilvános és ingyenes lakossági fórum végén személyes tanácsadásra is lehetőség lesz.

Évforduló
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„A HITET, AZ EGYÜVÉ TARTOZÁST IS ÜNNEPELJÜK”
Emléknap Trianon évfordulóján – több helyszínen

FOTÓ: CSEH GÁBOR

95 éve írta alá a magyar küldöttség a trianoni békediktátumot. 2010. május 31-én a Magyar Köztársaság Országgyűlése
kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek,
és június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Azt szoktuk mondani biztatásul rokonaink- lehetett megemlíteni Wass Albert, Reményik a települések 1922-ben népszavazással vívták ki,
nak, barátainknak, ismerőseinknek, ha valami Sándor, Sajó Sándor, Mécs László, Juhász Gyu- hogy Magyarországhoz tartozhassanak.
szerencsétlenség éri őket, hogy ne csüggedj, ne la vagy éppen Babits Mihály nevét sem. Hogy Az ünnepségen elhangzott az is, hogy jelen
bánkódj, több is veszett Mohácsnál. A magyar miért? Mert ezek a költők nem tudtak elmenni korunk megdöbbentő számadatai szerint ma
történelmet tanulmányozva könnyen megál- szó nélkül a békeszerződés mellett, és verseik- minden negyedik magyar nem Magyarorszálapíthatjuk, hogy az elmúlt évszázadok során ben fogalmazták meg fájdalmas gondolataikat, gon születik és nem eme határok között éli le az
pótolhatatlan veszteségek érték az országot. Le- keserűségüket. Június 4-e a magyar történelem életét. Minden nyolcadik iskolás, aki magyarul
rohant, kirabolt, rabigába hajtott minket már gyásznapja. Az ekkor megkötött békediktátum tanul, nem Magyarországon jár iskolába.
több idegen nép is. Valóban sok mindent elve- arról határozott, hogy az ország teljes területé- A Szent István-parkban folytatódó megemlékeszítettünk Mohácsnál, de az igazán nagy kataszt- nek mintegy kétharmadát elcsatolják. „Egyetlen zésen Lendvai Ferenc tanácsnok arról beszélt,
rófát az első világháborút követően szenvedte tollvonással településeket és családokat válasz- hogy történelmünk éppúgy bővelkedik fényes
el Magyarország. Rossz oldalra álltunk, és ezért tottak el nemcsak hazánktól, hanem egymástól sikerekben, mint fájdalmas kudarcokban. A trakeserves árat fizettünk. 1918. november 3-án is” – fogalmazott ünnepi beszédében Koczka gikus események ugyan visszavetették az orszáPadovában, az Osztrák-Magyar Monarchia tag- Tibor alpolgármester, és hozzátette: 2010. június got, de a magyar nép szorgalma, élni akarása
államaként Magyarország is letette a fegyvert, 4-e óta már nemcsak a békediktátumra emléke- mindig diadalmaskodott, és a romok helyén új
majd november 11-én a Monarchia hivatalosan zünk, hanem a reményt, a magyarságba vetett haza épült.
is felbomlott. Ami ezután következett, az a ma- hitet és a nemzeti együvé tartozást is ünnepeljük. A megemlékezés az AGORA filmszínházban
gyar történelem legsúlyosabb veszteségeit idézte Erőt kell meríteni abból, hogy Magyarország az zárult, ahol irodalmi est keretében a nemzeti
elő. 1920. június 4. – Trianon.
igazságtalan és méltánytalan szétdarabolást kö- összetartozás jegyében Horváth Csaba, a PolgáOrszágszerte, így Szombathelyen is erre az ese- vetően sem tűnt el az európai népek tengerében, ri Egyesület Szombathelyért elnöke jelképesen
ményre emlékeztek csütörtökön. A városi ün- hanem képes volt megerősödni, túlélni a kataszt- átadta Puskás Tivadar polgármesternek a kárnepség első állomása az evangélikus templom rófát. Tisztelet és megbecsülés jár azoknak, akik pátaljai, többségében magyar lakta Kisdobrony
volt, ahol a Reményik-iskola és testvérintézmé- feltétlen hazaszeretetükről tanúbizonyságot téve, megsegítésére összegyűlt adományokat. Mint
nye, a felvidéki komáromszentpéteri Kossányi a békediktátummal szembeszállva, fegyverrel a ismert, a szombathelyi városvezetők áprilisban
József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai kezükben álltak ki lakóhelyük, Magyarország- elhatározták, hogy segítenek a nehéz sorsú teleléptek fel. Az eseményen a szombathelyi intéz- hoz való tartozásuk érdekében. Vas megyében pülésnek, ezért az önkormányzat hárommillió
mény igazgatója, Sátory Károly kiemelte, hogy megkülönböztetett tisztelet övezi a hűség falva- forintot különített el erre a célra, és a közgyűlés
a világháborúkat követően évtizedekig nem it: Szentpéterfát, Ólmodot, Nardát, Felsőcsatárt, tagjai magánemberként is támogatták a telepü» sd
lehetett beszélni a trianoni borzalomról. Nem Horvátlövőt, Vaskeresztest és Pornóapátit. Ezek lést 10-10 ezer forinttal.

Rövid Hírek
8

2015. június 6. SZOMBATHELYI 7

Wagner Andrásra emlékeztek

250-300 dolgozóval bővítik a létszámot. Mivel a környezettudatosság is fontos eleme a cég arculatának, a
családi napon fákat is ültettek a gyár udvarán.

Lámpások az égen

A 2007-ben elhunyt egykori szombathelyi polgármester, Wagner András sírjánál tartottak megemlékezést a város korábbi és jelenlegi vezetői a Jáki
úti temetőben. Két cikluson keresztül, 1990 és 1998
között vezette a vasi megyeszékhelyt, közreműködésével jött létre többek között az Európai Információs és Dokumentációs Központ, a Claudius
Ipari és Innovációs Park, valamint a Korai Fejlesztő
Központ. Wagner András munkájának köszönhetően megépült a térségben a 86-87-es út szombathelyi elkerülő szakasza, szerepet vállalt a Szombathely-Kőszeg szennyvízcsatorna fejlesztésében és a
helyi szennyvíztisztító kapacitásának bővítésében.

Céges családi nap

Gyermeknapi forgatagot rendeztek múlt vasárnap
a Történelmi Témaparkban. Az egész napos programon óriásjátékok, interaktív játszóház, kézműves
foglalkozások, rendőrautó és motor, színpadi produkciók szórakoztatták a kicsiket, de a felnőttekre
is gondoltak a szervezők, őket a civil szervezetek
helyszíneivel várták. A gyereknapi rendezvényhez
kapcsolódott az Ezer Lámpás Éjszakája elnevezésű
kezdeményezés is, amelyhez idén másodszor csatlakozott Szombathely. A cél ezzel az, hogy felhívják a
figyelmet az eltűnt gyermekekre. A program leglátványosabb eleme az volt, amikor sötétedés után az
ország tizenegy városában egyszerre engedték fel a
résztvevők a világító lámpásokat az égre, jelképesen
azért, hogy az eltűnt fiatalok megtalálják a hazautat.

Új busz a gyerekeknek

Családi napot tartottak múlt héten az iQor Global
Services Hungary Kft.-nél. A cég gyereknapra időzítette az eseményt, amelyre nemcsak dolgozóit, hanem azok családtagjait is várta. Játékok, ügyességi feladatok várták a kicsiket, de hasonlóan szórakoztató
volt számukra az a lehetőség is, hogy körülnézhettek
szüleik munkahelyén. Jelenleg ezeregyszázan dolgoznak az elektronikai berendezések szervizelésével
foglalkozó vállalatnál, de év végéig várhatóan további

Új kisbuszt kapott az Aranyhíd Nevelési-Oktatási
Integrációs Központ. Ez a jármű gondoskodik ezután a sajátos nevelési igényű gyerekek utaztatásáról. A régi, tizenhét éves buszt már le kellett cserélni,
mert rossz műszaki állapota miatt a javítás túl sokba
került volna. A gyűjtést a Vas Népe kezdeményezte,
de a szombathelyi önkormányzat is támogatta 1,7
millió forinttal a buszvásárlást, valamint cégek és
magánszemélyek is bőkezűen hozzájárultak. Összesen négymillió forint gyűlt össze, amelyből a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete segítségével szerezték be a járművet.

Elindult a garanciaprogram
Megkezdődött az első képzés, amely a nemrég
bejelentett Ifjúsági Garancia Program részeként
kívánja csökkenteni a munkanélküliséget a 15-25
év közöttiek körében. Ötven fiatal számára nyílt
most meg a lehetőség Szombathelyen, hogy állami
támogatással targoncavezetői képesítést szerezzen,
de lesz még nyelvi és tb-ügyintézői tanfolyam is.
A programot idén indította a kormány európai
uniós támogatással, de több lépcsőben, 2020-ig
kívánja teljes mértékben megvalósítani. Ennek keretében több százan kapnak segítséget majd ahhoz,
hogy új végzettséget szerezzenek, bértámogatással
elhelyezkedjenek, vagy önfoglalkoztatással saját
vállalkozást indítsanak.

Múmiák az Iseumban

Speciális járművel szállították a hét közepén Szombathelyre az Iseum legújabb, különleges kiállításának főszereplőit, a múmiákat. A tárlatra szánt
testek egy húsz év körüli nőé és egy negyvenéves
férfié voltak valaha, valószínűleg az egyiptomi kultúra késő évszázadaiban, a leletek nagyjából 2300
évesek most. A múmiák még az 1800-as évek végén kerültek – Kunc Adolf közreműködésével – a
Premontrei Gimnázium birtokába, és 1951-ig az
iskola szertárában voltak. Ezután kerültek a Szépművészeti Múzeumba, ahonnan hatvan év elteltével ismét visszatérnek városunkba egy kiállítás
idejére. A múmiák rendkívül érzékenyek a páratartalom- és hőmérsékletváltozásra, így speciális
kezelést, tárolást és szállítást igényelnek. A Textilek
a Holtak Birodalmából című tárlat június 11-én
nyílik az Iseumban.

Szombathely MJV Önkormányzatának Közgyűlése áprilisban határozott arról, hogy a város költségvetéséből
3 millió forintot különít el kárpátaljai magyar honfitársaink,- ezen belül is Kisdobrony lakóinak megsegítésére.
A közgyűlés tagjai további összeggel, fejenként legalább 10 ezer forinttal járulnak hozzá a támogatáshoz.
Segítse Ön is lehetőségeihez mérten a kárpátaljai Kisdobrony lakóit, várjuk a pénzadományokat a
10918001- 00000003 - 25300311 UniCredit Bank számlára.
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„ÓVATOS LÉGY AZZAL A FEJSZÉVEL, JENŐ!” ÉLEDEZIK
Jövő pénteken és szombaton: Savaria Filmszemle Szombathelyen
Itt vannak a filmek, a zsűri gőzerővel dolgozik, akárcsak a szervezők!
Önöknek székről sem kell gondoskodniuk, mert azok már ott várják
a nézőket az ország egyik legszebb filmszínházában!

BENEVEZETT FILMEK: „HÚSZÓRÁNYI MAGYARÁZAT” A VILÁGRA

Már csak néhány nap, és készülhetnek a filmbarátok mennyi önfeláldozás, saját költségen magvalósított
egy olyan szemlére, amelyen a Savaria Filmszínház álom, hosszú, fáradságos forgatási napok, önkéntes
eddig soha nem látott, és minden valószínűséggel segítők (a csillagok szerencsés állása) és ki tudja
máshol el sem érhető filmcsemegéit kísérhetik fi- még mi mindennek köszönhetők a Savariába érkegyelemmel. A film-kincs-tár húszórányi magya- zett pályázati filmek. Szép ünnepe ez a filmes szakrázatot kínál napjaink, e bonyolult „multi-világ” mának, és országos, sőt határokon túli figyelmet
megértéséhez. A kisjátékfilmek sorában megtud- irányít Szombathelyre. A Szombathelyi Médiaközhatjuk, hogy mi is volt Salvador Dali nyomasztó pont munkatársaiként pedig örülünk annak, hogy
álma, ki volt Kossuth papja, és miként álmodja le ezt a nagy eseményt is – ahogy néhány nappal
a csillagokat a zentai Bolyai Filmműhely stábja. Ér- ezelőtt a Helyi Televíziók Országos Egyesületének
dekesnek ígérkezik az „Óvatos légy azzal a fejszével, háromnapos találkozóját is – megrendezhetjük.
Jenő!” című, sokat sejtető és ígérő premissza. A múlt Mert a televízió és az újság együtt erős gazdasági
értékeinek, sorsfordító, drámai eseményeinek, je- bázis, még megteheti, hogy áldoz a közösségteles személyiségeinek több kihagyhatatlan témája remtő kohézióra. Van egy televíziónk, és van egy
kerül a fény segítségével a vászonra. „Szeptember újságunk. Még van. De nincs rádiónk, és ha nem
katonája”, „Isten embere”, „A szeretet teremtő ereje” lesz újságunk sem, akkor a szomszédvárak elveszik
mellett „A köröstárkányi mészárlásról” készített a piacainkat, és marad a licenc nélküliség, a szomsok-sok felvétel gondoskodik a dokumentumfilm bathelyi MÉDIA NB III. És, tudjuk, a feljutás ropkategória nagyszerűségéről. Megtudhatjuk a „Mert pant nehéz, mert drága és időigényes, akárcsak a
hét életem van, ebből öt ment el…” című filmből, demokrácia. Felépített értékeink megtartása pedig
óriási felelősség. Ha vállaljuk! De most mozizásra
hogy főhőse mire szánta maradék két életét.
Mennyi tudás, mennyi szenvedés, mennyi öröm, fel! A szombathelyi médiavilág jövőjének alapos
mennyi elgondolkodtató üzenet került a közel átgondolása a holnap feladata. Jöjjenek a filmek, az
húszórányi pályázati alkotásba! És milyen egysze- alkotók, és végre a Casablanca Oscar-díjjal elismert
rűnek tűnik mindez papírra vetve. Ötletek, témák, rendezőjének, Kertész Mihálynak a filmje, „A tonyitott szem, fantázia, alkotók, technika és film. Ha lonc” (1914)! A film Amerikából érkezett haza, az
ilyen egyszerű lenne, minden bizonnyal napon- alkotók hazánk minden tájáról és határainkon túlta több ezer film születne a világon, hiszen szinte ról jönnek, de önöknek csak egy kellemes séta, és
minden pillanata az életnek azt üzeni, mutass be, minden programot ingyenesen tekinthetnek meg
gondolkodj el, dolgozz fel, tanulj belőlem. Mégsem június 12-én és 13-án az AGORA Savaria Film» Lovass Tibor
születnek filmek, és a témák a szürkeállományok színházban.
a Szombathelyi Médiaközpont igazgatója
hátsó kamráiban végzik villanásnyi létüket. De

A ROVARVILÁG

A szokatlanul enyhe tél 2014 után idén is érezteti hatását a szúnyogok, kullancsok és egyéb
kártékony rovarok körében. Az utóbbi hetekben hullott csapadék és a jelenlegi meleg időjárás jelentős mértékben kedvez a szaporodásuknak.
A Kámoni Arborétumban olyan elszáradt növényekre lettünk figyelmesek, amelyeket teljesen lerágott az ún. puszpángmoly. Nemcsak
itt, hanem városszerte komoly problémát okoz
ennek a rovarnak a falánksága. „A hernyó lerágja a leveleket, egy szövedéket készít, abba
bebábozódik, majd ebből kirepül, és lesz majd
még egy nemzedéke. Amit nem rágott le, azt a
következőkben lerágja” – mondta el érdeklődésünkre Both Gyula, a Vas Megyei Növényvédő és Növényorvosi Kamara elnöke. Ez a
kártevő ízeltlábú Magyarország déli feléből
terjedt el, de szerencsére az ellene használt védőszer olcsón beszerezhető.
A puszpángmoly mellett a vízpartok és a nedves területek környezetében a szúnyogok is
éledeznek. Ezzel kapcsolatban Both Gyula
megemlítette, hogy többféle szúnyogfajta él
Magyarországon, most azonban várnak egy
új fajtát, a tigrisszúnyogot. A csípőszúnyogok
nagy családjának egy részét a házi szúnyogok
teszik ki, ezeket valójában mi magunk szaporítjuk a vízgyűjtőkkel, medencékkel, mivel
nem teszünk ellenük semmit. A vérszívók másik fajtája az ún. pangó vizes területeken él, és a
jelenlegi időjárás kedvez a fejlődésüknek. Egy
esetleges invázó elkerülése érdekében mindenképpen védekezni kell ellene, ezért – amennyiben szükséges – a város felett helikopteres beavatkozással próbálják majd kordában tartani
a szúnyogállományt.
A másik, emberre is ártalmas rovarfaj a kullancs.
Az ország nyugati szeglete fokozottan kullancsveszélyes. „A kullancsok által hordozott betegségek közé tartozik az agyhártyagyulladás,
valamint a Lyme-kór, aminek a gyakorisága
lényegesen magasabb, mint amennyit diagnosztizálnak, hiszen a betegségnek a súlyossági
skálán számos variációja van” – tájékoztatott
Stánitz Éva megyei tiszti főorvos. A kullancsok
elleni védekezés egyik legfontosabb eleme az
egyéni felkészültség. Amennyiben valaki kullanccsal érintkezik, a rovar bőr alól történő
eltávolítása szakszerű beavatkozást igényel.
Felmérések szerint a csípést követő 24 órában
még nem adja át ez az ízeltlábú azokat a vírusokat vagy baktériumokat, amelyek az emberre
» sd
ártalmasak lehetnek.
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PINDÚR PANDÚROK
VERSENYE
Jól szerepeltek a Vas megyei óvodások és kis
iskolások az idei Pindúr-Pandúr közlekedési
verseny döntőjében. A megmérettetést minden
évben megyénként szervezik meg, majd gyereknaphoz kapcsolódóan országos finálét is tartanak. Szombathelyről a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és a Margaréta Óvoda
egy-egy csapata végzett az élen. Kozma Györgyi
felkészítő tanár arról tájékoztatott, hogy iskolájukban évek óta sikeresen működik a KRESZ
szakkör, amelyre az 1. és 2. osztályos tanulókat
várják. Idén tizenheten utaztak a Reményikből
a döntőre, közülük a Németh Máté, Sáray Péter,
Borbás Hanna és Polgár Száva alkotta csapat
győzedelmeskedett. Az elméleti, a környezetvédelmi feladatokat hibátlanul oldották meg,
és a kerékpáros ügyességi pályán is tökéletesen
mentek végig. Tanáruk szerint rendkívül fontos,
hogy a gyermekekkel idejében megismertessék
a helyes és biztonságos közlekedés szabályait,
ezért a szakkör eszköztárát is folyamatosan fejlesztik. Most a csapatajándékok mellé az egyik
fődíjat is megkapták: a kiosztott hat kerékpárból az egyiket haza is hozhatták. A másik a
Margaréta Óvodába járó kisgyerekeké lett, így
Szombathely kettőt is megszerzett a fődíjak közül. Az ovis korcsoportban közel hatvan csapat
versenyzett, a Margarétából a Hegyi Dominik,
Szekér Lili, Igriczi Vivien és Horváth Mihály
négyes került a legjobbak közé. Mandácskó Jánosné Gyöngyitől megtudtuk, hogy a kicsiknél
a mindennapok része a közlekedési szabályokkal való ismerkedés. Szó esik róla, ha sétálnak
a városban, de az udvaron is fel tudnak állítani
egy pályát, amin gyakorolhatnak a kicsik. Van
témába vágó könyvük, DVD-jük is, hiszen a legkisebbek is fogékonyak az új ismeretekre. Pálhegyiné Pilinszky Zsuzsanna és Tóth Henriette is
» há
részt vett a gyerekek felkészítésében.

NEGYVENÉVES ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS
1975-ben indult a középfokú zeneművészeti képzés Szombathelyen Tibold Iván
akkori zeneiskola-igazgató szorgalmazására. Az iskola 1991-ben képző- és
iparművészeti tagozattal bővült, így jött létre a mai művészeti szakközépiskola.
A zenei tagozat negyvenéves jubileuma szolgáltat apropót e rövid múltidézéshez.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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AZ ISKOLA BÜSZKE A JÓ STATISZTIKÁKRA ÉS A SIKERES SZEREPLÉSEKRE

Németh Pál szakmai irányításával kezdte meg
működését a zeneművészeti tagozat, amelynek
további négy kiváló tagozatvezetője volt az évtizedek alatt: Deáky István, Paulik Ákos, Hotzi
Ferenc és Szabó Mónika. Ők az iskola igazgatóival karöltve sokat tettek azért, hogy a tagozat
az ország egyik legnívósabb zenei képzőhelyévé
nője ki magát.
Álljon itt pár beszédes adat! Végzőseink 96 százaléka nyer felvételt zeneművészeti főiskolákra,
egyetemekre. Az azonos profilú szakközépiskolák közül a szombathelyi ötödik az országos versenyeredmények tekintetében, és a vidéki konzik sorában élen áll; csak az elmúlt nyolc évben
negyven dobogós helyezést szereztek diákjaink
szakmai versenyeken! A harmadik legjobb érettségit produkálja intézményünk az összes művészeti szakközépiskola összehasonlításában, a
kompetenciamérések eredménye minden évben
meghaladja az országos szakközépiskolai átlagot.
Ám nem csak statisztikák jelezhetik egy iskola és
egy tagozat értékét. Zenésznövendékeink, csoportjaink évente átlagosan 35-40 alkalommal
vállalnak külsős szerepléseket ünnepségeken,
kulturális fesztiválokon, jótékonysági és templomi koncerteken. A tagozat külföldi kapcsolatai
is számottevőek. Legelőször 1985-ben vettünk
részt (jómagam még diákként) Neuruppinban
az NDK ifjúsági kórusainak találkozóján. Később együttműködtünk a vorarlbergi Landeskonservatoriummal és más ausztriai partne-

rekkel is. 2011-ben énekkarunk meghívottként
vendégszerepelt a „Stimmbogen” osztrák ifjúsági
kórusfesztivál legjobbjait bemutató országos gálán Raiding/Doborjánban, a Liszt-központban.
2013-ban a nemzeti összetartozás jegyében partneriskolai kapcsolatot létesítettünk a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceummal.
A zeneművészeti tagozat korábban is megünnepelte a jeles évfordulókat. 1995-ben például Purcell Dido és Aeneas című operáját mutatta be az
iskola. Ezt felidézve a negyvenedik jubileumon
John Blow Vénusz és Adonisz című operáját állítottuk színpadra a két tagozat összefogásával.
Az előadások fantasztikus sikerrel zárultak. Idei
évfordulós rendezvényünk volt még legjobb
zenész növendékeink bemutatkozása a Savaria
Szimfonikus Zenekar kíséretében, valamint a
többszörös országos első helyezett zenekarunk
és az énekkar e heti évadzáró koncertje. A jubileumi tanévhez tavasszal csatlakoztak a képzősök
is egy képtárbeli reprezentatív kiállítással. Végül említést érdemel a Nagy Háborús Emlékév
szombathelyi rendezvénysorozatán való többszöri közreműködésünk is, mindenekelőtt a „Világháború a művészetek tükrében” című 2014-es
évzáró gálaműsorunk.
Kollégáimmal együtt bízom benne, hogy az elmúlt negyven év szakmai munkája bebizonyította iskolánk létjogosultságát szűkebb pátriánkban és az országban.  » Rápli Róbert igazgató
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola
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LELKEKET BÍZUNK RÁJUK

MEGMOZDUL
A DIÁKSÁG

Június első vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Bár inkább a hivatalos ünnepek közé sorolható, mégis szívesen emlékezünk
meg a pedagógusnapról, személyes hangon is. Fiatalságunkból tele vagyunk
élményekkel velük kapcsolatban, és később, szülőként is a mindennapjaink,
életünk részesei maradnak.

A PEDAGÓGUSNAPOT ISKOLAI ÉS VÁROSI SZINTEN IS MEGÜNNEPELIK

Talán mindnyájan kapásból tudunk egy vagy népszerűtlenné fontos tantárgyakat sokunknál,
két nevet említeni, ha azt kérik tőlünk, nevez- de utóbb az ember megbocsátó.
zük meg egykori kedvenc tanárunkat. Akinek Amikor az ember lánya már anyaként kíséri ismindig kedves volt a hangja, aki érdekes és jó kolába a gyermekét, másként tekint e hivatás
hangulatú órákat tartott, aki szigorúságával és gyakorlóira, mint lázadó kamaszként, akinek
elszántságával terelt egy bizonyos úton, s utóbb amúgy is nehéz a kedvére tenni. Kicsi lelkeket
bebizonyosodott, hogy jó út volt ez, vagy aki bízunk rájuk. Nem csupán okosítanivalók azok a
csak megismertetett valamivel, ami később fon- fejek, dehogy. A gyerekek naponta sok-sok órát
tossá vált, így vagy úgy. Én is tudok mondani, töltenek el együtt a tanítóikkal, hogyan is lenne
elsőként Bali Ildikó jut eszembe, mert tartalmas elég a tudásátadás… S ha már rájuk bíztuk, el– és humorral fűszerezett – óráin nem egysze- fogadjuk azt is, hogy emberek ők, akik lehetnek
rűen megszerettette velem a magyar nyelvet, az akár fáradtak, türelmetlenek is néha. Mert csak
irodalmat, de kedvet csinált ahhoz is, hogy gon- valódi, tökéletlen, de szerethető és jó emberektől
dolkodjak róla. S felnőttfejjel már az is nyilván- tanulhat bármit is egy kis elsős. Köszönet nekik
való, hogy valahol az ő óráin dőlt el, úgy tizen- mindazért a szépségért, amivel elindítják a kis
hat éves korom táján, hogy kibekkelem ugyan nebulókat ezen a hosszú és nehéz úton, amely
a szakközépiskolát, ami nagy tévedés volt, de a tanulmányaikat jelenti majd. Tisztelet nekik
érettségi után bizony rögtön irányt váltok. Per- mindazért a kitartásért, ami akkor is él bennük,
sze nehéz elfelejteni azt a tanárt is, aki a rendsze- ha szemtelen szavakat kapnak, vagy netán sértett
res „szőnyeg szélére állítással”, sorozatos igazság- családok fenyegetik meg őket. Hála nekik mindtalanságaival vívott ki hírnevet magának, s tett azért, amit magukból adnak.
» há
A pedagógusnapot június első vasárnapján
ünnepli a tanártársadalom. Hazánkban központi intézkedés nyomán, az 50-es évek eleje
óta jeles dátum, ám hamar bekerült a köztudatba, és elfogadottá vált. Hivatalos jellege
máig erős, sok helyütt kitüntetéseket, elismeréseket adnak át ez alkalomból, emellett azonban a gyerekek, a szülők is magukénak érzik,
és ilyenkor fejezik ki köszönetüket. Nemcsak

intézményi, hanem települési szinten is szokás megünnepelni. Szombathelyen lapzártánk után, pénteken tartottak rendezvényt a
pedagógusnap apropóján. E naphoz fűződik
egyébként annak a dokumentumnak az elfogadása is, amelyet az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogalmazott meg,
s amely a pedagógusok jogairól szóló paragrafusokat tartalmazza.

A májusi, sikeres főpróba után június 6-án,
szombaton rendezik meg a városi diákkarnevált több száz iskolás részvételével. A szervező
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ törekszik arra, hogy közösségi események révén
aktív résztvevője legyen a társadalom életének,
az ehhez hasonló programok segítségével párbeszéd alakulhat ki a diákokkal és a szülőkkel.
Több szervezettel is felvették a kapcsolatot,
amelyek közreműködnek a diákkarnevál megvalósításában, sokan anyagilag, mások ötletekkel segítik a kezdeményezést.
A Történelmi Témaparkban egész nap szórakoztató programok várják az iskolásokat,
kézműves vetélkedőket és ügyességi játékokat
tartanak. A legiósok segítségével a hajítógépet,
az íjászatot és a dárdavetést is kipróbálhatják.
A csapatok korhű ruhába öltöznek, amelyek a
Teleki Blanka Szakképző Iskola tanműhelyében készültek. A kikapcsolódás mellett játszva
tanulhatnak a gyerekek történelmet az iskolán
kívül, egy nem szokványos környezetben, továbbá közösségi élményben lehet részük.
„Az elmúlt tizenöt évben nem igazán sikerült
a diákságot megmozgatni a Savaria Történelmi Karneválra. Ez a program erre is jó. Tervezünk egy jelmezes felvonulást az MMIK-tól a
Fő téren át a témaparkig, ezzel indulna a napi
program, így ébresztenénk a várost. Az augusztusi karnevál első napja is a miénk, akkor
már profi csapatok, hagyományőrzők fellépéseivel színesítve tartjuk meg a programot, ami
igazán felpezsdíti majd a nyári szünetét töltő
diákság mindennapjait. Szeretnénk, ha minél
több iskola bekapcsolódna, és együtt járulhatnánk hozzá a történelmi fesztivál sikeréhez”
– mondta el a Szombathelyi Televízió közéleti
műsorában Szabó Gábor, a KLIK diákkarnevál
» kzs
munkacsoportjának vezetője.
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MEGDOBBANT A HALI-SZÍV
CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Egy szörnyű szezon margójára... Nehéz kezdés,
még nehezebb folytatás, majd végül katartikus
zárás. Tömören, röviden ez jellemezte a Szombathelyi Haladás 2014/15-ös szezonját. Olykor
a bokszzsák szerepét betöltve rég nem látott,
súlyos pofonokba szaladtak a vasi zöld-fehérek. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
mindig volt remény, egy szalmaszál, amelyet a
döntő pillanatokban megragadott a csapat. Az
utolsó mérkőzésen azonban már nem lehetett
mellébeszélni. Május harmincadika, szombat.
Délelőtti ébredés, családi ebéd, egy kis pihenés, majd hangolódás a derbire. Az utolsóra. Jó

képriport
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most ez a Puskás Akadémia, túl jó...! Ugye, nem
talál rést Tischler Patrik a Hali védőfalán...? Készülődök, vasalom a Hali-címeres pólómat.
Rossz érzésem van, így még talán sose léptem
a stadionba. De jó látni, hogy milyen sokan
vagyunk! Kezdő sípszó, 100-as pulzus, izzadó
tenyér. Gyerünk gyerekek, egy megye veletek!
25. perc – Andriska 11-est harcol ki! Martínez
a labda mögött, nekifut, bent van! Felrobban a
stadion, kezek a magasban, Mindenki szombathelyi! A meccs nyomasztó tétje semmivé
vált. Robognak a hazai támadások, potyognak
a gólok, fieszta a Rohonci úton. 92. perc: vége
a derbinek, vége a szezonnak, 3:0 az eredményjelzőn. Ki hitte volna még ezt az elején!? NB I-es
maradt a csapat, mert összefogtunk és ugyanazt akartuk! Szép volt, fiúk!
» sd
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OCHO MACHO: BEROBBANTAK A KÖZTUDATBA
Országos „tehetségmutató” versenyt nyert a kőszegi zenekar

Az Ocho Macho zenekar játszhat a Sziget fesztiválon Robbie Williams előtt a nagyszínpadon! A 2003-ban,
Kőszegen alakult nyolctagú magyar együttes reggae, ska, punk és latin stílusból gyúrt zenét játszik.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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A SZOMBATHELYI POLGÁRMESTER IS GRATULÁLT A ZENEKARNAK

Az Ocho Macho nyerte a 2015-ös Nagy-SzínPad!-ot, a Petőfi TV és a VOLT Produkció
tehetségmutató versenyét, ahol egy száztagú
szakmai testület meghívásának tett eleget kilenc
együttes. Az indulók egy tizenöt perces minikoncertet adtak elő. A verseny a rajongók részvétele mellett zajlott, de a nézők szinte bárhonnan figyelemmel kísérhették az eseményeket,
és szavazhattak. Az elődöntőt követően, május
30-án a budapesti Akváriumban megrendezett
fináléba már csak három együttes jutott tovább,
akiket a nézők választottak ki, akárcsak a nyertest. Ennek értelmében: első lett az Ocho Macho, őket követte a The Biebers és a Kelemen
Kabátban együttes lett a harmadik.
Lobenwein Norbert, a VOLT Produkció vezetője az M1 Ma délelőtt című műsorában elmondta, hogy függetlenül az eredménytől mind a
kilenc induló zenekarnak egy éven keresztül
olyan hátteret, támogatást biztosítanak, ami
nagyban segíti majd az előrejutásukat, ismertségüket. Ebben a Petőfi TV is és televízió is sokat

segít majd. Mert ma már „nem elég csak jónak érzi, a kemény munka most meghozta gyümöllenni”. De valamennyi résztvevő meghívást ka- csét. Bár nagyon sokan ismerték őket eddig is
pott a VOLT, a Sziget és a STRAND Fesztiválra, az országban, szinte nincs, nem is volt fesztivál
valamint a NAGYON BALATON eseményeire. nélkülük, a média eddig mégsem fedezte fel maA három döntős már a verseny alatt gazdago- gának a zenekart. Reméli azonban, hogy ezzel a
dott egy klippel.
mostani támogatással olyan közönséghez is elA győztes Ocho Macho pedig magáénak tud- jutnak, akikhez eddig nem sikerült. A mostani
hatja a Sziget Fesztivál nagyszínpadát, ahol fellépésen különösen egymásra talált zenekar
Robbie Williams előtt lépnek fel. Emellett a és közönség. Számukra ez a verseny a bizonyíVOLT Fesztivál nagyszínpadán John Newman, téka annak, hogy van létjogosultságuk, ami a
Ákos és Fatboy Slim előtt, illetve a STRAND szakmának is szól. Kirchknopf Gergő azt is el– Nagyon Zene Fesztivál nagyszínpadán is fel- árulta, hogy egy hatalmas koncerttel készülnek
lépnek. Az már csak ráadás, hogy a 2016-os a Sziget nagyszínpadán, ahol lesz meglepetés
Eurosonic Fesztiválon Hollandiában is ők kép- is. De addig is járják tovább az országot. A köviselik majd országunkat.
vetkező megálló június 5-e és 6-a, amikor VilA nyolctagú zenekar, amely 2003 óta három lányban koncerteznek. Ebben az időszakban
nagylemezen van túl, szinte minden nagyobb csak azt bánják, hogy nincs nyolc szombat egy
eseményen megfordult már. Számos koncertet hónapban. Mindemellett élvezettel fürdőznek
tartottak Ausztriában, Németországban és szer- a győzelem mámorában, és szívesen fogadják
te a világban, de „a média eddig valahogy ki- az olyan elismerő gratulációt, mint amelyben
maradt a zenekar életéből”, fogalmazott Kirch a győzelem után részesítette őket Szombathely
» nm
knopf Gergő, a zenekar frontembere, aki úgy polgármestere, Puskás Tivadar.

Egy hét 1 mŰtárgy
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MÉG HOGY NEM OLVASNAK A GYEREKEK!

KÍNAI SELYEMATLASZ
GYERMEKRUHA

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Ötödik alkalommal rendezett Felolvashow-t az egyetemi könyvtár azzal
a céllal, hogy kicsikkel és nagyokkal egyaránt megismertesse az irodalmat,
megszerettesse a könyveket. Ez volt az egyik első programja
a 86. Ünnepi Könyvhétnek.

AZ EGYIK OLVASÓPONT A WEÖRES SÁNDOR-SZOBORNÁL VOLT

A tanárok, szakemberek egy csoportja egyre többet hangoztatja, hogy a mai generáció már nem,
vagy csak alig olvas. A másik részük szerint soha
nem töltöttek a gyerekek annyi időt a betűk felett, mint ma, csak ezt nem feltétlenül a kötelező
irodalommal teszik. Abban azonban mindenki
egyetért: minél több könyvvel, szerzővel találkoznak a fiatalok, annál jobb. Ezt a célt tűzte ki a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, amely 1929-től szervezi meg Európában
is egyedülálló kezdeményezésként a kortárs
irodalom ünnepét. Immáron 14. alkalommal
a könyvhéttel egy időben tartják a Gyermekkönyvnapokat is, jelezvén: az olvasás megszerettetését bizony korán kell kezdeni.
Csider Sándor költő interaktív foglalkozással
várta az iskolásokat az egyetem könyvtárába.
A versekből játék, a játékból komoly gondolatok
születtek. A diákok nagyon élvezték a rendhagyó
irodalomórát. Itt a Gothard Jenő Általános iskola harmadikos diákjai arról számoltak be, hogy
otthon is gyakran olvasnak, de ha lehet, inkább
még a meséket választják. Homor Anikó tanító
szerint szívesen olvasnak a gyerekek, csak nem
mindegy, hogy mit kapnak a kezükbe. A legfontosabb az, hogy az adott mű a korosztályuknak,
nyelvüknek megfelelő legyen. Népszerű most az
alsó tagozatosok körében A ropi naplója, és többen voltak, akik – annak ellenére, hogy kötelező

– a Vukot is többször elolvasták. Hozzátette: sokat számít az is, kivel mennyit gyakorolnak, mert
ha a gyerek úgy érzi, hogy nehezebben megy
neki, akkor inkább nem olvas.
„A Felolvashow célja, hogy a felolvasást középpontba helyezve minél több embert bevonjon
az olvasásba, felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára és a könyv szeretetére. A közösségben
folytatott élményszerű olvasás mellett cél a kortárs irodalom megismertetése minden korosztállyal” – mondta Janzsóné Sipos Melinda, a Savaria Egyetemi Központ könyvtárosa. Szólt arról
is, hogy a város különböző helyszínein működő
olvasópontokon – például a Weöres Sándor-szobornál – bárki bekapcsolódhatott a felolvasásba,
akár hallgatóként, akár aktív felolvasóként.
Idén két pályázatot is hirdettek az általános iskolák és középiskolák számára. „OlvaSHOWFotóSHOW” címmel egy fotópályázat írtak ki,
Szövegtárgy címmel pedig irodalmi művekhez
kapcsolódóan készített tárgyakból nyílt minitárlat az intézmény aulájában.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár is csatlakozott a
programokhoz: író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, dedikálásokat szerveztek, szerveznek a
napokban. Ennek köszönhetően jut még irodalmi
csemege a jövő hétre is, június 9-én, a roma kulturális napok keretében Jónás Tamással és Kalla
» eb
Évával találkozhatnak az érdeklődők.

A Savaria Múzeum történeti textilgyűjteményének kiemelkedő darabja a Selyemszálak
kiállításban látható 19. századi, paradicsompiros színű, selyematlasz gyermekruha. A viselet
az 1900-as évek elején a műgyűjtő főúri család,
Verebi Végh Gyula és felesége, Wimpffen Mária kínai (Sanghaj, Peking) utazása alkalmával
került Magyarországra. Az öltözet egy felsőbb
társadalmi réteghez tartozó család gyermekének ünnepi viseletéül szolgált Kínában. A ruha
selyematlasz szövetből készült. Nyakkivágása
kerek, amelyet fekete selyemszalag szegéssel díszítettek. Bal eleje teljesen rátakar a jobb oldalra,
így a jobb kar alatt záródik. A nyaktól jobbra,
lefelé, átlós vonalban fekete selyemszalaggal
szegték a ruha bal elejét is. Rögzítését két helyen,
a kar alatt, valamint a kulcscsonton elhelyezett
sárgaréz, „végtelen csomó motívummal” díszített gombbal biztosították. A gyermekviseleten
középen, valamint a vállakon is megfigyelhető
kör motívum a mennyország szimbóluma. Ebben felhők, növénymotívumok, valamint egy
stilizált denevér figyelhető meg (ez több helyen
megjelenik a ruhán). A keleti hitvilágban a denevér nem a gonosz, hanem a boldogság szimbóluma. Elöl, a ruha alján, a tenger kék habjaiból
kiemelkedő sziklákon, szigeteken növő dús indájú növények láthatóak, amelyek az univerzum
kozmikus rendjét jelképezik. A gyermekruhán
a kisebb felületeket a gyakorta használatos keleti
öltéstípussal, a kínai csomóöltéssel díszítették.
Az öltözet egyedisége nem csupán megjelenésében és motívumvilágának gazdagságában rejlik,
de abban is, hogy a Savaria Múzeum fényképarchívuma őrzi azt a fotográfiát, amelyen egy kínai
kisgyermek ezt a ruházatot viseli.
 » Kelbert Krisztina – történész, osztályvezető
Nagy Rebeka – textilrestaurátor
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
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BENZINGŐZÖS
LIDÉRCNYOMÁS

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

JÚN. 4–10. 14.30-kor Argo 2 (16) 90’ magyar
akció–vígjáték

MÁJUS 27.–JÚNIUS 19. Jézus élete – kiállítás a
Smidt Múzeum Alapítvány pályázatára beérkezett rajzokból.

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

JÚNIUS 7. 15.00–19.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó Klub: közös olvasás a Savaria téren.

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

A veterán George Miller végre visszatért a rendezői székbe, a Mad Max: A harag útja alapján
pedig úgy tűnik, érdemes egy ötletet harminc
évig érlelni. Ha idén minden popcorn-film fele
ennyire lenne egyedi, egy szavunk sem lenne.
Az idei év filmes megjelenéseit böngészve az
egyszeri néző akár azt is gondolhatná, hogy
újra 1985-öt írunk, ám míg a Jurassic World és
a Terminátor előzetese legfeljebb egy szemöldökráncolásra elég, addig a frissen mozikba
került új Mad Max film szinte szétrobban az
ötlettől és az innovációtól.
Az idén 70 éves (!) George Miller, az eredeti,
mára kultikus státuszba érett Mad Max-trilógia rendezője 2015-ben ugyanúgy megújította
az akciófilmes műfajt A harag útjával, mint
ahogy tette azt 1979-ben a sorozat legelső darabjával – úgy alkotott szórakoztató és végig
lebilincselő filmet, hogy a műfaj egyre inkább
bosszantó (esetleg kínos) zsánerelemeit a lehető legmesszebbről elkerüli. Nyoma sincs a mai
blockbusterekre jellemző, az akciójelenetek
közé erőszakkal bepréselt „csendespihenőknek”,
melyekben ember- és életidegen dialógusok hivatottak a szánkba rágni az expozíciót és/vagy a
karakterfejlődések állomásait. A harag útja teljesen szokatlan módon mutatja be a szereplőit,
és ábrázolja a termonukleáris apokalipszis utáni
ausztrál pusztát: szavak helyett a dizájn az, ami
mesél nekünk mindezekről, és ezen a téren egészen elképesztő munkát végeztek – ilyen részletgazdagságot a jelmezek, díszletek és a kellékek
terén (gyakorlatilag alig van a filmben CGI
vagy egyéb digitális utómunka!) valóban ritkán
láthatunk. Az ősközösségek szintjére minden
értelemben lezüllött emberiség megjelenítése
sohasem volt még ilyen hiteles!
A film továbbra is műsoron az AGORA–Savaria Filmszínházban.
» Csorba Csaba

JÚN. 4–10. 16.15-kor és 21.45-kor Liza, a rókatündér (16) 98’magyar vígjáték.

JÚNIUS 5–7. ÉS JÚNIUS 9. 16.30; JÚNIUS 8.
15.45; JÚNIUS 10. 13.15 Holnapolisz (12) 123'
amerikai fantasztikus film

JÚNIUS 4–10. 18.00 Citizenfour (12) 114’ amerikai–német dokumentumfilm. Oscar-díj
(2015) – Legjobb dokumentumfilm; BAFTA-díj (2015) – Legjobb dokumentumfilm
JÚNIUS 5–7. 19.00; JÚNIUS 8. 21.00; JÚNIUS 9.
19.45; JÚNIUS 10. 17.45 A kém (16) 120’

JÚNIUS 4–10. 20.00 Bazi nagy francia lagzik
(12) 97' francia vígjáték

JÚNIUS 5–7. 14.15 és 21.30; JÚNIUS 9. 14.15 és
22.00; JÚNIUS 10. 15.30 Mad Max – A harag
útja 3D (16) 120’ ausztrál akciófilm

Egyszer volt
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IQOR FILMKLUB

Iseum Savariense

JÚNIUS 8. 18.00 Sráckor (12) 166’

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

JÚNIUS 11. 17.00 Textilek a Holtak Birodalmából. Kiállítás-megnyitó a Selyem-sorozatban.
A kiállítás fő attrakciója az 1951-ig a Premontrei Gimnáziumban őrzött, az egyiptológus
szakmában „Szombathelyi múmia” néven ismert lelet. Megtekinthető OKTÓBER 29-IG.
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS

JÚNIUS 10. 20.00 Jurassic World (12) 124' amerikai fantasztikus film

Zsinagóga udvar
JÚNIUS 9. 19.00 A szombathelyi Voler Mouche
zenekar exkluzív videoklip-bemutatója.

Szombathely

JÚNIUS 12. 20.00 Harcsa Veronika Jazz-duo
koncert.

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

JÚNIUS 9. 17.00 Roma Kulturális Napok. Találkozó Jónás Tamás költővel és Kalla Éva író, újságíróval. A szerzőkkel beszélget Bokányi Péter irodalomtörténész és Nagy Éva könyvtárigazgató.
Az ŐrvidékHáz
bemutatja:

Őrvidék Ház
Szombathely, volt huszárlaktanya, 11-es Huszár u. 40.

Időpont:

2015. június 12.,
18 óra
Helyszín:

ŐrvidékHáz
9700 Szombathely,
11-es Huszár út 40.
(Régi Huszárlaktanya
parancsnoki épülete)

Állandó
vendég:

Hende Csaba

Rudolf Péter

színész

1505-20_rudolfpeter.indd 1

6/1/15 1:34 PM

JÚNIUS 8. 17.00 Devecsery László Donászy
Magda című, a Híres szombathelyi nők sorozat keretében megjelent legújabb kötetének
bemutatója (Szülőföld Könyvkiadó). Köszöntőt mond Takátsné Tenki Mária, a sorozat
szerkesztője, a kötetet méltatja Illés Károly alpolgármester. Közreműködnek a Bartók Béla
Zeneiskola növendékei és a Donászy Magda
Óvoda kisgyermekei.
JÚNIUS 9. 17.00 Sándor Zsuzsanna Csodafiú
szarvas – A föld hét csínja című regényének
könyvbemutatója (Szülőföld Könyvkiadó,
PLT Kiadói Kft.) és rajzpályázat eredményhirdetés.

KALENDÁRIUM
JÚNIUS 6.
1912.06.06. szombat – elkészült az új ideiglenes színház a Hérics-kertben (Gagarin utca 24.)
1937.06.06. vasárnap – felavatták Gáyer Gyula
törvényszéki bíró, egyetemi magántanár, természettudós bronz mellszobrát a Gáyer-parkban
1955.06.06. hétfő (60 éve) – a Nádasdy Ferenc
utcában új bölcsőde nyílt
JÚNIUS 7.
1276.06.07. hétfő – IV. László király Dénes
győri püspöknek adományoz egy malomhelyet
a Gyöngyösön és 50 holdnyi földet.
1965.06.07. hétfő (50 éve) – a Vas Megyei Építőipari Vállalat Vöröshadsereg úti (ma: 11-es
Huszár u.) telepén betongyárat létesített
1917.06.07. szombat – Ernuszt Kelemen főispán, országgyűlési képviselő, meghalt: Olad (ma
Szombathely)
JÚNIUS 8.
1941.06.08. vasárnap – újból felszentelték
az 1713-ban a pestis elleni oltalmul felállított,
újonnan restaurált kőkeresztet a Paragvári úton
JÚNIUS 9.
1870.06.09. csütörtök (145 éve) – gyászünnepélyt tartottak Batthyány Lajosnak, Magyarország első miniszterelnökének tiszteletére
1978.06.09. péntek – elkészültek az első, cementkötésű lapokból, térelemekből összeállított épületek („céká” házak)
1984.06.09. szombat – megrendezték az ország első triatlon versenyét Vasi Vasember elnevezéssel
JÚNIUS 10.
1928.06.10. vasárnap – a Haladás kerékpáros
szakosztálya pályaavató versenyt rendezett Rohonci úti újonnan épült kerékpárpályáján
1955.06.10. péntek (60 éve) – Blüthner gyártmányú hangversenyzongorát kapott a város,
amelyet a Kultúrházban helyeztek el
JÚNIUS 11.
1902.06.11. szerda – állami kezelésbe vették
a lelencházat (eddig a Fehér Kereszt Egyesület
vezette), ma Pelikán Hotel
1955.06.11. szombat (60 éve) – felavatták az
újonnan felépített szabadtéri színpadot a Zsiray
Lajos utcában (ma: Kálvária u.)
1966.06.11. szombat – felavatták a Tófürdőt
JÚNIUS 12.
1965.06.12. szombat (50 éve) – Nagy István
népi mesemondó, meghalt: Uraiújfalu
1989.06.12. hétfő – elbúcsúztatták az elvonuló szovjet katonákat a laktanyában (jún. 23-ig
kellett kivonulniuk)
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,
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A NAPKELETI RÉGÉSZ

EZEKHEZ A KUTATÁSOKHOZ NEMCSAK A 21. SZÁZADI,
HANEM A RÉGI KÍNAI NYELVET IS ISMERNED KELL. GOND
NÉLKÜL OLVASOL KÍNAIUL?

Hoppál Krisztina Kínáról, ásatásokról, selyemről

Túlzás lenne állítani, hogy gond nélkül… Tajvatanultam kínaiul, ahol szerencsére tradiciSzakavatott kutatóra bízta legutóbbi kiállításának megnyitását a Savaria Múzeum, non
onális írásjegyeket használnak, tehát rögtön a
a selyem-sorozat részeként berendezett tárlat még néhány hónapon át látható.
nehezebb, bonyolultabb oldaláról közelítettem a
nyelvhez, de később ez jelentette a könnyebbséget
Hoppál Krisztina fiatal kora ellenére sokat tud a selyemről, hiszen e nemes
a klasszikus kínai források megértésében. Több
luxusanyag őshazájában tanulta ki a régészetet, és szerzett betekintést
kontrollmunkát használok, amikor igyekszem
annak történetébe. Munkájáról, tanulmányairól mesélt lapunknak.
megérteni valamit, de amit elolvasok, értelmezni
tudom, forráskritikával tudom kezelni. Ezt a tudást Tajvannak köszönhetem.
FOTÓ: BÜKI LÁSZLÓ
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HOPPÁL KRISZTINA SZAKTERÜLETE A RÓMAI BIRODALOM ÉS KÍNA KAPCSOLATÁNAK KUTATÁSA

2011-ben ösztöndíjjal jutottam ki Pekingbe, a dok- Igen, tulajdonképpen a Római Birodalom és Kína
tori disszertációmon dolgoztam ekkor. A Pekingi kapcsolatát vizsgálom. Azzal foglalkozom, hoEgyetemen nagy múltja van a régészetoktatásnak. gyan látták egymást mint idegent, hogyan fogadMivel beszéltem a nyelvet, és rámenős is vagyok, ták be egymás kultúráját, írott források és régészelehetőségem volt becsatlakozni a tanszék ásatá- ti leletek alapján ezt hasonlítom össze.
saiba is, és olyan helyen dolgozhattam, amilyen LÉTEZETT EGYÁLTALÁN VALAMILYEN KÖLCSÖNHATÁS KÖritkán adatik meg fehér embernek. Igaz, nagyon ZÖTTÜK?
zord körülmények voltak, novemberi, nulla fokos Közvetlen kontaktus nem volt, inkább csak közhidegben, fűtés nélkül dolgoztunk, és a szállásunk vetítők alapján kerültek kapcsolatba a két birois olyan volt, amit nehéz volt megszoknom. A han- dalom lakói. Emiatt az egymásról alkotott képük
gulat viszont kitűnő volt: a hallgatók, a kollégák és igen torz volt. Ezzel összefüggő régészeti emléa tanárok mindent megtettek azért, hogy a lehető kek mindkét területen felfedezhetőek, Kínában
legtöbbet lássam abból, hogyan folyik a terepmun- például római üvegleleteket találtak, Európában
ka. Összességében nagyon jól éreztem magam.
pedig a selyem maradt fenn. Ez utóbbi kicsit
MIÉRT FORDULT AZ ÉRDEKLŐDÉSED KÍNA FELÉ?
különleges, mivel a Római Birodalomban valóA véletlennek köszönhető: egyetemistaként hébert színűleg nem is tudták, hogy ez az anyag honnan
szerettem volna tanulni, de akkor éppen nem in- származik. Csak a kész és már átszőtt selyemmel
dult, kínai viszont igen, így felvettem ezt a tárgyat. találkoztak az itteni emberek, olyannyira, hogy
Ennek révén kerültem kapcsolatba a sinológia a Kínából érkezett nyersanyagot sem láthatták.
tanszéken egy tanárral, dr. Buslig Szonjával, aki A rómaiak azt gondolták, hogy gyapjat termő
sinológus-régész. Tőle kaptam az első könyveket, fákról szedik, erről szólnak az antik források.
és ő ajánlotta a tajvani ösztöndíjat is, amelyen még Fogalmuk sem volt, hogy a selymet állatoknak
korábban vettem részt. Aztán már szerelem volt köszönhetjük. Az áru közvetítőkkel érkezett ide,
első látásra ez a tudomány.
egyrészt szárazföldön, de tengeren is. Találtak
HA KÍNÁRÓL BESZÉLÜNK, TÖBBNYIRE A TÖBB EZER ÉVES
például egy I. századi hajónaplót, amelyből kideKULTÚRÁRA GONDOLUNK. A TE MUNKÁD IS ODA NYÚLIK rült, hogy Kínából milyen áru érkezett a Római
Birodalomba.
VISSZA?

A SELYEM MENNYIRE MARADT FENN AZ IDŐK FOLYAMÁN?

Az adott terület klímájától függ, hogy milyen
állapotban marad meg egy textil az idők során.
Ezért arányaiban sokkal több textilmaradvány
ismert a sivatagos vidékeken. Ami Palmürából
előkerült, sajnos nagyon kicsi rá az esély, hogy
valaha a Kárpát-medencében is előkerül, és nem
azért, mert nem jutott el ide, hanem azért, mert
ezen az éghajlaton egyszerűen nem maradhatott
meg. Pannónia területén inkább a IV. századra tehető múmiatemetkezés enged rálátást arra, hogy
mennyire volt itt elérhető a selyem. Ilyen lelet
látható például az aquincumi anyagban, amely
a mostani kiállításon is megtalálható. Heténypusztáról is előkerült selyemmaradvány, amely az
Iseumban lesz látható.
A TÁRGYAK ALAPJÁN NYILVÁN JÓL MEGISMERHETŐ A
KORABELI EMBER. MENTALITÁSUKAT TEKINTVE MI VOLT
A LEGNAGYOBB KÜLÖNBSÉG A KÍNAI ÉS A RÓMAI EMBER
KÖZÖTT?

Éppen ezzel foglalkozom a disszertációmban is.
Alapvető különbség figyelhető meg közöttük, ami
kulturális, ideológiai és filozófiai alapokon nyugszik, teljesen másképp látták a világot és egymást.
Van egy komoly azonosság is. Úgynevezett térbeli
utópia mentén írták le egymást, hiszen mindkét
kultúra számára úgy tűnhetett, hogy a másik a világ legtávolabbi pontján helyezkedik el, a kínaiak
miszticizálták a rómaiakat, és fordítva. Úgy vélték
egymásról, hogy ott az uralkodó igazságos, az emberek hosszú ideig élnek, varázserővel bírnak, az
egzotikum szimbólumai voltak egymás számára.
MILYENNEK LÁTOD A MAI KÍNÁT?

Misztikusnak… Kína hatalmas, és minden területen más arcát mutatja. Az ország nyugati részén
bejártam az egykori selyemutat, ott egy egzotikus
keleti forgatagban éreztem magam, kétezer éves
városok romjai fölött sétálva, ez egy régészeti
álomvilág. Ezzel szemben Peking egy mozgalmas
metropolisz a maga húszmillió lakosával, ahol a
tudományos és technikai fejlődést tapasztaltam.
MIK A TOVÁBBI TERVEID?

Az ELTE és a Pekingi Egyetem között működő
csereprogram koordinátora vagyok, idén négy kínai hallgató érkezik hozzánk, három magyar pedig
kiutazik egy-egy hónapra. Remélem, e munkám
mellett lehetőségem lesz még Kínában kutatni.
» Tanai Ibolya-Haitzmann Ágnes
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CSUDATETTEK A BARTÓK TEREMBEN
FOTÓ: CSEH GÁBOR

Horváth Barnabás Szent Miklós csudatettei – oratorikus képek 7 tételben című
művének ősbemutatóját nemrég tartották a Savaria Szimfonikus Zenekar
és a Berzsenyi Dániel Vegyeskar közreműködésével, Vinczeffy Adrienne
vezényletével.

AZ ÖSSZMŰVÉSZETI PROGRAMSOROZAT MÉG 2009-BEN KEZDŐDÖTT

Már fél évtizedes múltra tekint vissza a Nyu- elnevezett misét. Horváth Barnabás Erkel-díjas
gat-magyarországi Egyetem Hang Műhelyének zeneszerző egy 16. századi kozári plébános és
és Berzsenyi Dániel Vegyeskarának közös össz- iskolamester, Péchy Ferenc költeményéhez nyúlt
művészeti programsorozata, a Mennyei – földi vissza. Az 1529-ben keletkezett versfüzér Anharmóniák egykor és ma. A sorozat még 2009- tonius Manicellus Veliternus (1452–1505) latin
ben kezdődött, középpontjában Esterházy Pál nyelvű himnuszának fordítása és átértelmezése.
(1635–1713) nádor, hadvezér, a törökellenes Oly korban öltött testet, amikor „János királ volharcok ismert alakjának művészeti tevékenysé- na kéncses jó Budába”, (értsd: Szapolyai János),
ge állt, ezen belül is az 1711-ben megjelent és és mikoron a mohácsi csata után három évvel
legendássá vált Harmonia Caelestis kantátáinak az oszmán-török hadak éppen Bécsig masírozmegszólaltatása. Az újdonságot nem az jelen- tak. Mi másban reménykedhettek a magyarok,
tette, hogy a zenei produkciókhoz vándorkiál- különösen a déli végvidékeken élők, mint a csolítás és a korabeli barokk költészet remekeinek dákban vagy oly csudatettekben, amelyekkel
megszólaltatása kapcsolódott, hanem az, hogy annak idején Miklós püspök hívta fel magára
kortárs zeneszerzőket kértek fel: értelmezzék a figyelmét. A Nyugat-magyarországi Egyeteújjá az egykori verses költeményeket, kantátákat. men oktató zeneszerző tanár, Horváth Barnabás
Az eredmény és a siker mindenkit meglepett. megtartotta a veretes, archaikus magyar nyelvet,
A közeljövőben cédéken is hallhatók lesznek az a Tinódi Lantos Sebestyéntől is jól ismert kifejeegykori és a kortárs zenei és prózai kompozíciók. zéseket. A versekben leírt drámai helyzetekhez
A Mennyei – földi harmóniák egykor és ma ötle- igazította a tételek zenei hangulatát. Gyermekte folytatásra ítéltetett.
rablás, tolvajlás, gyilkosság, tengerbe veszett
S mi mással is folytatódott volna, mint Ester- gyermek megmenekítése – a strófák, a tételek
házy Fényes Miklós herceg házi zeneszerzője, súlyos mondanivalókat hordoznak, de a véJoseph Haydn Szent Miklós miséjének (1772) a gén valahogy mindig megtörténik a feloldódás.
megszólaltatásával, és Horváth Barnabás frissen Szent Miklós feltámasztja a holtakat, hazajuttatja
komponált, Szent Miklós csudatettei című mű- az elraboltakat, megajándékozza a rászorulókat,
vével. Joseph Haydn az Esterházy herceg szolgá- és igazságot tesz, amelyek révén még a hitetlelatába lépve írta meg az urának védőszentjéről nek is megtérnek. Ez a Szent Miklós több és más,

mint a gyermekeknek ajándékot osztogató jóságos Mikulás, és talán közelebb is áll a 3-4. századi myrai püspök alakjához.
Az oratorikus képek 7 tételben alcímet viselő
Horváth Barnabás-mű is más, mint a világhírű
kismartoni mester darabja; ragaszkodott a szélesebb hangszerarzenált felvonultató szimfonikus
zenekar hangszerelési lehetőségeihez, megtartva
a misében megszólaló kórust és szólistákat. Harmóniái, hangzásvilága formabontó jellegével
ellentétben azonban olyan 21. századi zene lett,
ami mégis megőrzött valamit a bécsi klasszikusok világából.
A Berzsenyi Dániel Vegyeskarnak és karnagyának, az Artisjus-díjas Vinczeffy Adriennek
komponált mű első – akkor még zongorakísérettel ellátott – változatának egyes tételeit 2014
decemberében hallhatta a zeneszerető közönség. Februárra elkészült a végleges zenekari
hangszerelés is, és itt kezdődtek a szombathelyi
csudatettek. A helyi szimfonikusok önzetlenül
vállalkoztak a mű bemutatására. A betanulás
a darab nehézségi foka ellenére meglepően
gördülékenyen haladt. A zeneszerző nemcsak
a próbákat követhette végig, de manapság eléggé
ritkaságszámba menően, ha kellett, igazíthatott a
saját hangszerelési megoldásain is. Az egyetem
vegyeskara is megszaporodott, egykori diákok
tértek vissza a kórusba erősíteni a szólamokat,
tökéletesebbé tenni az oratorikus hangzást. Az
est szólistái, D. Szécsi Edit – szoprán, Magyar
Szilvia – alt, Altsach Gergely – tenor, Laborfalvi Soós Béla – basszus, — többen egykori tanítványok — ugyanolyan örömmel és szeretettel
kapcsolódtak be az ősbemutató próbáiba, mint
a többi zenész és kórustag.
A kimerítő és izgatott próbaórák nem hiába voltak, az örömzenélés átjött az előadáson. A lelkesedés ráragadt a közönségre, percekig tartó tapssal köszöntötték a nem mindennapi produkciót.
A csudatett Szombathelyen sikert aratott, de
nagyon sokan szeretnék, hogy e mű ne egyszeri
élmény maradjon csak a jelenlévők számára, hanem rögzített változatban mindenki megismerhesse, elérhető és újrahallható legyen!
Természetesen az alkotók és az előadók vágyaiban az is megfogalmazódott, hogy e kortárs
művet, illetve az ikerprodukciót az ország más
zeneértő közönsége is megismerhesse. A harminctagú zenekar és az ugyanilyen létszámú kórus utaztatása azonban meghalad minden rendelkezésre álló anyagi lehetőséget, ezért jó lenne,
ha előbukkannának a mai csudatettre vállalkozó
mecénások, akik e logisztikai feladatban segédkeznének, egyben öregbítenék messzi vidékeken
a város és az egyetem kórusának hírnevét. Mily
csodálatosan hangozna, ha a művek nemcsak a
magyar fővárosban találnának meghallgatásra,
hanem Esterházán (Fertődön) vagy Kismartonban is! Így lenne teljes a mennyei és földi harmónia egykor, és reményünk szerint ma. » CSAK
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KOSÁRLABDA EB
SZOMBATHELYEN
Június 11-e és 18-a között Románia és Magyarország közösen rendezi meg a női kosárlabda
Európa-bajnokságot. A csoportmérkőzéseknek
Nagyvárad, Temesvár, Sopron és Szombathely ad
majd otthont. A középdöntőket Győrben és Debrecenben, míg a finálét Budapesten rendezik meg.
A vasi megyeszékhely a „C” jelű csoport csapatait
látja vendégül. Az Aréna Savariában Lettország,
Szerbia, Oroszország, Horvátország és Anglia válogatottja lép pályára. Az első találkozón, június
11-én, csütörtökön fél ötkor a lett és a szerb együttes küzd meg egymással. A szombathelyi helyszínen gőzerővel folynak az előkészületek. Az Aréna
Savariában többek között kicserélik az eredményjelzőket és a kosárpalánkokat. A rendezvényre jegyeket előzetesen is lehet vásárolni a Pannonsport
Kft. Welther Károly utca 17. alatti központjában,
illetve a www.jegyed.hu és a www.evertim.ro oldalakon. A legolcsóbb felnőtt napijegy 1200, míg
a bérlet 5100 forintba kerül. Ugyanez a diákok és
nyugdíjasok esetében 600, illetve 2550 forint. Csoportos kedvezmény 15 fő felett vehető igénybe.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS
CSAPATVERSENY
A Szombathelyi Egyetemi SE június 14-én a
Mozgástér programsorozat keretében rendezi
meg az I. Szombathelyi Országúti Kerékpáros
Csapat Időfutam Versenyt. A körülbelül 20 kilométeres viadal Zanat térségéből rajtol, és oda
is tér vissza. A remélhetőleg minél népesebb
mezőny a régi 86-os úton halad majd. A rendezők négyfős együttesek jelentkezését várják.
A kiírás értelmében három főnek kell célba érnie,
és a harmadik befutó ideje számít be a végső sorrendbe. A legelső rajt 10 órakor lesz. Előzetes nevezést 2000 forint ellenében június 7-ig fogadnak
el. Minden lényeges információ megtalálható a
www.facebook.com/szoesebringa oldalon. Felvilágosítás kérhető telefonon is Kívés István szervezőtől (06/20/777-4294). A helyszíni nevezés
díja 4000 forint lesz, melyet a versenyközpontban lehet majd befizetni. A rendezők az abszolút
verseny 1-6. helyezettjeit díjazzák. A rendezvény
keretében hobbi és családi bicajozásra is lesz lehetőség. A helyszínen jelentkező kerékpárosok –
akár négyfős csapatok – különböző távok között
választhatnak majd. Ők egymással nem versenyeznek majd, de az eredményektől függetlenül
valamennyien oklevelet kapnak.

HATODIK HELYEN ZÁRT A FALCO KC
Kálmán László maximálisan elégedett a csapatával

A hatodik helyen zárta a 2014/2015-ös szezont a Falco-Trend Optika KC
élvonalbeli férfi kosárlabdacsapata. A szombathelyiek a négy közé jutásért
csupán 3:2-re kaptak ki a későbbi bronzérmes Atomerőmű SE gárdájától.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Határozottan elégedett vagyok a csapatommal –
kezdte az értékelést Kálmán László, a sárga-feketék vezetőedzője. – Az volt előzetesen a cél, hogy
jussunk be a legjobb nyolc közé, és eközben a
fiatal játékosok minél több lehetőséget kapjanak.
Úgy gondolom, hogy mind a két kritériumnak
megfelelt a csapat. Sőt, nem sok hiányzott ahhoz,
hogy még előkelőbb helyen zárhassuk a pontvadászatot.

VOLTAK-E OLYAN JÁTÉKOSOK A KERETBEN, AKIKKEL
MÉG AZ ÁTLAGOSNÁL IS ELÉGEDETTEBB VOLT?

A három magyar fiatalt, Perl Zoltánt, Váradi Benedeket és Bognár Kristófot emelném ki. A bajnokság végén nagyon érett, tudatos játékot nyújtottak. Nagyon bízom abban, hogy sikerül őket
itt tartani, mert az ő folyamatos fejlődésük lehet
a garancia a csapatunk jó szereplésére.
MENNYI AZ ESÉLY A MEGTARTÁSUKRA?

Nekik igazi „Falco-szívük” van. Itt nevelődtek,
szeretik őket a szurkolók. Élvezik a bizalmat.
Úgy gondolom, hogy Perl Zoli csak egy külföldi
Az Atomerőmű SE elleni párharc utolsó meccsé- ajánlat kedvéért cserélné el a sárga-fekete mezt.
nek zárónegyedére fejben fáradt el a csapat. Ettől Bognár Kristóffal nagyon közel vannak az állásfüggetlenül tényleg sokat számított az, hogy ná- pontok, szerintem maradni fog. Váradi Beneluk a térdsérüléséből felépülő Jones vállalni tudta dekben pedig én nagyon nagy potenciált látok,
a játékot, míg nálunk a derekával bajlódó Marti- amit jó lenne itt Szombathelyen kiaknázni.
nics nem. Ha az irányítónk meccsenként csak 10- A VOLT LÉGIÓSOK, HONOSÍTOTT JÁTÉKOSOK KÖZÜL KI15 percet tudott volna játszani, akkor szerintem KET TARTANA MEG?
más lett volna a páros csata végkimenetele. Az ő Majsztorovicsnak van egy opciós szerződése
velünk. Ha kevesebb pénzért is hajlandó nálunk
játéka, pontjai nagyon hiányoztak nekünk.
ÖSSZESSÉGÉBEN HOGYAN VÉLEKEDIK A SZEZONRÓL?
maradni, akkor szívesen látjuk. A szabályok a
Nagyon jól, öt győzelemmel kezdtünk. A hato- jövőben öt légióst engedélyeznek a kluboknak.
dik derbit sajnos itthon veszítettük el, éppen a Mi ennyit nem akarunk, maximum háromban,
Paks ellen. Ha az a derbi is megvan, akkor való- négyben gondolkodunk. De ez természetesen
színűleg nem a középső, hanem a felsőházban függ majd az anyagi lehetőségeinktől. Én a tojátszottunk volna a középszakaszban. Sajnos a vábbiakban is a fiatal magyar játékosokra alasérülések nem kerülték el a csapatot, nagymér- poznék. A kosárlabda akadémiánkról kikerülő
tékben befolyásolták a végső helyezésünket. tehetségekre kell elsődlegesen támaszkodnunk.
A bajnokság hajrájára azonban így is összeko- Szerintem ez a járható út. Lehet, hogy ez eredvácsolódott a csapatunk, nagyon egységes képet ményekben nem jelentkezik azonnal, de hosszú
mutattunk.
távon ez lehet a sikeres szereplés záloga. » hz
A PAKS ELLEN TÉNYLEG NEM SOK HIÁNYZOTT A NÉGY
KÖZÉ JUTÁSHOZ. MARTINICCSAL SIKERÜLHETETT VOLNA
A BRAVÚR?
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MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ

SISAKOT VISELEK!

Az élvonalban maradt a Haladás labdarúgócsapata

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában a Szombathelyi
Swietelsky-Haladás gárdája a Rohonci úti stadionban több mint háromezer néző
előtt 3:0-ra legyőzte a Puskás Akadémia együttesét, és így az élvonalban maradt.

Azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés minden- 150-esre növekedett a szakosztály létszáma. Külön
ki számára felejthetetlen élmény – vágott a dolgok öröm, hogy már az Illés Akadémiáról is érkeznek
közepébe Homlok Zsolt, a Haladás VSE elnöke, játékosok a Marcos Angulo irányította gárdába,
aki a Swietelsky Vasúttechnika Kft. első embere is mely idén az NB I-ben bronzérmet nyert.
egyben. – Nagyon fontos ez a siker a Haladás VSE MILYEN TÁVRA TERVEZ A SWIETELSKY KFT. A SZOMBATHELYI FUTBALLCSAPATTAL?
kötelékében futballozó fiatalok számára is.
A HALADÁS VSE NAGYON SOK SZAKOSZTÁLYA KÉPVISEL- Amikor ezelőtt fél évvel létrejött ez a megállapodás, akkor az élvonalban maradást tűztük ki
TETTE MAGÁT A NÉZŐTÉREN. MINEK KÖSZÖNHETŐ EZ AZ
célként. Mi szponzorként megpróbáltunk hozÖSSZEFOGÁS?
Szerintem ez az összetartozás szimbóluma volt. zájárulni ahhoz, hogy a játékosok nyugodt köLátva azt, hogy a focisták és a szakmai stáb is rülmények között tudjanak készülni, és a klub
mindent megtett a rosszul sikerült szezon végén minőségileg meg tudjon erősödni. Természetesen
azért, hogy az élvonalban maradjanak, nagyon sok futballisták igazolására gondolok. Mi már korábszimpatizáns állt melléjük. Talán ezért is volt olyan ban is jeleztük, hogy hosszabb távban gondolkosok szurkoló, sportoló és gyermek is a stadionban. dunk. A folytatással kapcsolatos megbeszélések
Én ezúton is megköszönöm a szakosztályok ve- már elkezdődtek. Én bízom abban, hogy akár
zetőinek, a Haladás VSE elnökségének azt, hogy egy több évre szóló együttműködés is létrejöhet
együtt tudtunk szurkolni a csapatnak.
a Swietelsky csoport és a Szombathelyi Haladás
MIT JELENT AZ ÖNÖK SZÁMÁRA EZ A KÖZÖS SIKER?
Labdarúgó Kft. között.
A Haladás tulajdonképpen egy fogalom, egy érzés. ŐSZTŐL CSAK 12 CSAPAT SZEREPELHET MAJD AZ NB
Jó ebbe a családba tartozni. Az pedig még jobb, ha I-BEN. EHHEZ MILYEN VÁLTOZÁSOKRA LESZ SZÜKSÉG?
többen tartozunk ebbe a családba. Ez egy együtt- Természetesen a keretet meg kell erősíteni ahműködés, szinergia a különböző sportágak között. hoz, hogy ne egy kiesés elől menekülő Haladást
Ez nem mindig volt meg az előző időszakban, de láthassanak ismét a szurkolók, hanem egy olyan,
most kezd egyre jobban kialakulni. Nagyon örü- folyamatosan épülő, erős csapatot, mely a középlök annak, hogy a részese lehetek. Ezért is fontos mezőnyben tud elhelyezkedni. Az pedig továbbra
a cégünk számára, hogy ebben az időszakban tá- is lényeges, hogy mind a Haladás VSE utánpótlámogatóként jelenhetünk meg. Az első lépés annak sából, mind pedig az Illés Akadémiáról vagy akár
idején a futsal szakosztály segítése, szponzorálása a környező Vas megyei településekről egyre több
volt. A remek szakmai munkának és a biztos anya- gyermek lásson perspektívát a labdarúgásban.
gi háttérnek köszönhetően nagyon sok fiatal sze- Ehhez kell egy stabil csapat, mely az élvonalban
rette meg a városban ezt a sportot. Alig 10-15 főről szerepel.
» Horváth Zoltán

Sisakot viselek! címmel rendeznek kerékpáros családi programot június 7-én és 8-án.
Augusztus elején a Tour de Hongrie prológjának és rajtjának Szombathely ad otthont, a
mostani rendezvénnyel már ezt is népszerűsítik.
2015-ben közel tízéves szünet után újra megrendezik a magyarországi kerékpáros körversenyt. A Tour de Hongrie népszerűsítése
érdekében a Vas Megyei Kerékpáros Szövetség a Herényiek Házával karöltve, a verseny
szervezőivel, a Vuelta Sportirodával közösen
hirdette meg a Sisakot viselek! túrát és családi programot. Az eseményt a szombathelyi
önkormányzat is támogatja.
Simon Zoltán, a Vas Megyei Kerékpáros
Szövetség elnöke kérdésünkre elmondta:
június 7-én, vasárnap délután 3 órától a Savaria téren látványos kerékpáros bemutatók,
ügyességi és KRESZ-versenyek, gyerekfoglalkoztatók és értékes nyeremények várják
a kilátogatókat. Este 8-kor a Szombathelyi
Tekergők kerékpáros baráti társaság éjszakai biciklizésre invitálja az érdeklődőket,
akik végiggurulnak Szombathely utcáin, és
a nyeregből láthatják a város esti fényeit. Az
éjszakai biciklizés a Borostyánkő Áruház elől
indul.
Június 8-án 9 órakor rajtol el a Tour de Hongrie
amatőr csapata Keszthelyre. A Városháza előtt
Puskás Tivadar polgármester köszönti a résztvevőket, majd Koczka Tibor alpolgármester
vezetésével indul a mezőny.
„Örömteli, hogy ellepték a kerékpárosok
Szombathely útjait, és egyre keresettebbek
azok a túraútvonalak, amelyeket a Savaria
Turizmus NKft. kiadványokkal is népszerűsít. Így lesz ez a mostani rendezvényen is,
hiszen akinek módja és lehetősége van rá,
meg persze megfelelő erőnléte, pár nap alatt
végigtekerheti a Tour de Hongrie 470 kilométeres útvonalát” – tájékoztatott Koczka Tibor
sportért is felelős alpolgármester. A városvezető hozzátette: „a Sisakot viselek! cím is
arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég az
emberek kedvét felkelteni a kerékpározáshoz,
hangsúlyozni kell a közlekedési szabályok
betartását, a védőfelszerelések használatát is”.
A Városházától a Rákóczi út – Szent Gellért
út – Csaba utca – Vépi út útvonalon tekernek
végig a résztvevők, köztük szombathelyi általános iskolák és középiskolák diákjai. A Gothard Jenő Általános Iskolában 11 órától
újabb kerékpáros ügyességi programot hirdettek a szervezők. A legügyesebbeket apró
ajándékokkal jutalmazzák.
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BULGUR

A bulgur tulajdonképpen tört
búza, „török rizsnek” is nevezik.
A meghántolt érett búzaszemeket párolják, majd durvára öszszetörik.
Mivel előzetesen hőkezelték,
szinte alig kell főzni, akár elég
csak forróvízzel leönteni.
Kétféle méretben kapható: nagyobb fél-egész búzaszemekből,
ez köretként fogyasztható, míg az

apró tört fajtát saláták, főtt ételek
alapanyagaként használják.
Főtt, nyers és sült zöldségekkel
elkeverve változatos formában
készíthetjük.
Beltartalmi értékeit tekintve
rostban gazdag, vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaz.
Alacsony glikémiás indexe miatt
a cukorbetegek étrendjébe is jól
beilleszthető.

Elamen ZRT. Területi Iroda

Szombathely Simon István u. 1.
Tel.: 94/510 005

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

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR AK

Június 6. (szombat) • 20.00–08.00
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Fő tér 31. • Tel.: (94) 312-583
Június 7. (vasárnap) • 08.00–08.00
LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR
Zanati út 70. (Tesco) • Tel.: (94) 501-607
Június 8. (hétfő) • 20.00–08.00
BENU GYÓGYSZERTÁR INTERSPAR
Újvilág u. 1. • Tel.: (94) 313-300
Június 9. (kedd) • 20.00–08.00
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 12. • Tel.: (94) 510-312
Június 10. (szerda) • 20.00–08.00
MARGARÉTA GYÓGYSZERTÁR
Margaréta u. 3. • Tel.: (94) 500-222
Június 11. (csütörtök) • 20.00–08.00
SZENT RITA GYÓGYSZERTÁR
Vasút u. 3. • Tel.: (94) 318-078
Június 12. (péntek) • 20.00–08.00
MARKUSOVSZKY GYÓGYSZERTÁR
Markusovszky u. 3. • Tel.: (94) 506-112

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban.
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AZ ÁLLAMI
ERDŐK
NYITVA ÁLLNAK
A TERMÉSZETSZERETŐK
ELŐTT
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Ünnepélyesen is megnyílt Szombathelyen
az OPEL Márkakereskedés
Egész napos gyereknapi programmal kedveskedtek a családoknak
A fiúknál a gokart, a lányoknál a gyöngyfűzés,
a kicsiknél pedig a légvár volt a legnépszerűbb
elfoglaltság az Iniciál Autóház gyermeknapi
programjai közül.
Az Iniciál Autóház „Az én Iniciál autóm”
címmel rajzpályázatot is hirdetett iskolás és
óvodás gyermekek számára. Az alkotásokra
az Opel közösségi oldalán lehetett szavazni,
emellett a márkakereskedést is díszítik a pályaművek. Május 30-án véradásra is lehetett
jelentkezni. A szervezők hagyományteremtő
szándékkal azt vállalták, hogy ezentúl minden rendezvényükön, itt a Vásártér utca 3.
szám alatt véradással segítik a vérellátó munkáját. A családi napon az érdeklődők természetesen kipróbálhatták a családi autókat is.
„Azzal a céllal hirdettük meg az Iniciál gyereknapot, természetesen nem
csak gyerekeknek, hogy a szombathelyi családok minél jobban megismerjenek
bennünket, hiszen újabb két márkával bővült a palettánk. A Peugeot mellett
már az Opel szalon is megnyitotta kapuit. Rengeteg szép családi autót kínálunk
a családoknak.” – tájékoztatta lapunkat Milcsarekné Kocsis Erzsébet, az Iniciál
Autóház Kft. marketing menedzsere.
Több éves hiányt pótol az Iniciál Autóház Szombathelyen. A vasi megyeszékhelyen újra megvásárolhatják kedvenc márkájukat az Opel szerelmesei. A me-

gyében mindig kiemelt szerepe volt ennek a
márkának, hiszen Szentgotthárdon működik
az Opel gyártóüzeme. A stabil gazdasági háttérrel rendelkező Iniciál Autóház 4 dunántúli
városban 7 márkát értékesít és szervizel. A cég
2008-tól van jelen Szombathelyen, a Vásártár
utca 3. szám alatt, ahol most ünnepélyesen
felavatták az OPEL szalont is.
A szalonavató ünnepségen az Iniciál Autóház Kft. ügyvezető igazgatója, Taródy Zsolt elmondta, cégük célja, hogy Szombathely aktív
szereplőjévé váljanak mind gazdasági, mind
pedig polgári szinten. A várostól maximális
segítőkészséget tapasztaltak. Illés Károly alpolgármester pedig köszöntőjében
arról beszélt, hogy a város elkötelezett a fejlesztések iránt.
A vasi megyeszékhelyen az Iniciál Autóház keretein belül tavaly indult az Opel
márkaszerviz, 2015-től pedig az Opel minden típusát megvásárolhatják itt a
márka kedvelői. Kiss Sándor az Opel márkakereskedést működtető Inigroup Kft.
cégvezetője elmondta, az Opelnek mindig is célja volt, hogy teljes szegmensben
lefedje a személyautó és a haszongépjármű palettát, ez most már Szombathelyen
is elérhető.
A korszerű, mindent igényt kielégítő új Opel szalon a Vásártér utca 3. szám
alatt várja az érdeklődőket. (X)
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Ezreket
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

áprilisban is

A Szombathelyi Erdészeti Zrt.

a tulajdonában álló alábbi ingatlant:
Település

Fekvés

Cím

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Megnevezés

Tulajdoni
hányad

7869

1266

kivett, irodaház

1/1

Szombathely belterület Zanati út 26.

Kikiáltási ár (nettó): 45.100.000 Ft

Kikiáltási ár (bruttó): 57.277.000 Ft

Az árverés időpontja: 2015. június 24-én 10 óra
Az árverés helyszíne: Szombathely, Saághy István u. 15.
II. emeleti tárgyaló helyiség
Az ingatlan megtekintése Gergye András építési és műszaki ellátási
csoportvezetővel (94/514-006; gergyea@szherdeszet.hu) történő
előzetes egyeztetést követően lehetséges, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető Dr. Csanaki Eszter igazgatási,
vagyongazdálkodási és személyügyi osztályvezetőtől (94/512-085;
drcsanaki@szherdeszet.hu) az árverés időpontját megelőző nap 15
óráig.
Az árverésen való részvétel, az árverés, valamint a szerződéskötés
részletes feltételei megtalálhatók a Szombathelyi Erdészeti Zrt. honlapján (www.szherdeszet.hu).

-30%

Dioptriás
napszemüveg

-40%
Szemüveg
lencsék

16.000 Ft-tól

Legújabb

Olvasó
szemüveg

8.990 Ft-tól

lencsék BEVEZET
BEVEZETŐ ÁRON!
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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.

június 14-ig!!!
Szombathely, Kossuth Lajos u.MEGHOSSZABÍTVA
22. • Tel.: +36-94/342-317

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. • Tel.: +36-94/342-317
sze
IMPR rvezô:
O
ZEN VIZATÍV
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ESÜL
ET

FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR

SZOMBATHELY 2015. JÚNIUS 21 – 27.
SYRIUS LEGACY BAND – BINDER QUARTET
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET FEAT. DAVID FRIEDMAN (USA)
BOPCORN FEAT. KORB ATTILA
AND BERT BOEREN (NL) – GYÁRFÁS – PREMECZ TRIO
WESTEND BLUES – TÁTRAI TREND – IAN SIEGAL BAND (GB)
TÓTH VIKTOR & MASIM BADAVI PLAYERS

www. lamantin. hu

nyilvános árverés
keretében értékesíti

XVI.

(9700 Szombathely, Saághy István u. 15.)
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Blue Seven akció
a legújabb
modellekből is!
: Hófehérke Divatáruház



Lány kötött kardigán
(140–176) 3990 Ft

Lány mintás legging
(140–176) 1990 Ft
(140–176) 4990 Ft

Bikini

Ocho Macho
Kovács Kati
Demjén
Ferenc

3+2

PASO
       
      
      

4390 Ft

Fiú egyszínű póló

100% pamut, több színben
(140–176) 1790 Ft 1290 Ft

1-et ﬁzet,
2-t vihet

a kijelölt
gyerek és női
ruhákból!

Női kosárlabda
Európa-bajnokság


    

 

   

1690 Ft

Fiú kapucnis kardigán




  ! " # $ %  "

3690 Ft Továbbra is

2015. JÚNIUS 11-28.
Sopron
Szombathely
Nagyvárad
Temesvár
Győr
Debrecen
Budapest

Érvényes 2015.06.06–06.13-ig, ill. a készlet erejéig

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

Részletek az üzletben.

24

