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Halottainkra
emlékezünk

Egyetemi jövőstratégia
Épül a zanati kerékpárút
Szemtől szemben – közelről

Önkormányz ati hírek
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FOGADÓÓRA
» » KOPCSÁNDI JÓZSEF, a 6. sz. választókerület önkormányzati
képviselője november 2-án
(hétfőn) 17.30-18.30 óráig a
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában (Paragvári u.
77.) fogadóórát tart.

EMLÉKEZÉS A ROMA
HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata november 4-én (szerdán)
11 órakor megemlékezést tart a roma holokauszt
áldozatainak Jászai Mari utcai emlékművénél,
amelyre tisztelettel várnak minden megemlékezőt.

FAMETSZÉS
A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési
Kft. koros, nagyméretű fák metszését végzi emelőkosaras gépkocsival november 2–8. között a
Király és a Széll Kálmán utcában. Kérjük a lakosságot, hogy a metszések befejezéséig ne parkoljanak a jelzett útszakaszokon! A parkolási tilalom
a munkavégzést és a gépjárművek védelmét szolgálja. Továbbá a munkavégzés időtartamában
(8-18 óra között) szakaszosan útlezárásra kell számítaniuk a közlekedőknek. A buszok és megkülönböztetést használó gépjárművek kivételével az
adott útszakaszokra nem hajthatnak be járművek.

OLVASSON QR-KÓDDAL!
Okostelefonjával próbálja ki a cikkeink melletti
QR-kódokat. A megjelenő linkre kattintva megnézheti videóinkat, valamint
bővebben olvashat témáinkról
lapunk online változatán.
szombathelyi7.hu

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Pataki Károly és Göcsei Hajnalka fia:
Noel Bendegúz, Németh Kornél és Tóth Karolina Veronika fia: Egon Patrik, Hódosi János és
Alber Zsófia leánya: Rebeka, Reiber Zsolt József
és Szabó Zsanett fia: Benett, Dávid Tamás és
Giczi Dóra leánya: Bianka, Forján Márk és Kósa
Melinda leánya: Liliána, Vindics Norbert és Dováncki Zsuzsanna leánya: Lilien, Kelemen Péter
és Nagy Kata fia: Péter Koppány, Gőcze Csaba
és Törőcsik Boglárka fia: Péter, Magyari Ákos és
Kornyik Anita Valéria fia: Ákos, Horváth György
és Horváth Tímea fia: Levente, Mihalcsics László
András és Németh Angéla Apollónia fia: László
Árpád, Horváth Roland József és Simon Beáta
Judit fia: Dominik, Holecz Gábor és Gáspár Tünde Mária leánya: Leila Vanda, Németh Gábor és
Németh Veronika leánya: Elina, Rozner Antal és
dr. Fekete Gabriella Magdolna fia: Ralf, Tomasics
Ferenc és Nagy Szilvia fia: Nándor, Bellovics Gábor és László Barbara leánya: Luca, Klé Gergely
Barna és Mersich Mónika fia: Balázs Gergely,
Wágner Szabolcs Péter és Kapitár Szabina fia:
Barna, Csek Sándor és Molnár Mária fia: Marcell Sándor, Orosz Lajos és Zentai Ágnes Beatrix

fia: Márton László, Fülöp Tibor és Dékán Anikó
Ibolya fia: Leó, Nagy Zoltán és Zámbó Katalin fia:
Ádám, Forrai Róbert János és Németh Mónika
leánya: Nóra Lilla, Pápai László és Mersich Kitti
fia: Máté László, Tárkányi Zoltán és Bujtás Zsuzsanna leánya: Henna Flóra, Kiss Norbert Jenő és
Pungor Gabriella fia: Benedek, Kispál Attila Kornél és Farkas Brigitta fia: Kornél, Mészáros Szabolcs Zoltán és Baranyai Andrea fia: Kevin Patrik,
Vajda István és Horváth Vanessza leánya: Szeléna
Szonja, Hajba Attila és Vajda Viktória Csilla fia:
Edvárd Levente, Kontó Adrián és Kelemen Gertrúd leánya: Zora és fia: Nolen (ikrek)
HALÁLESET: Grundmann Jánosné Fixl Mária, Tóth
Gábor, Csik Péter, Budi Lajosné Móri Margit, Szerelem Gáborné Takács Mária, Sütő József, Rába
Imre, Csói József, Rozman Lajos, Horváth Ferenc, Schlögl Lászlóné Horváth Zsuzsanna Ilona,
Kovács Istvánné Csoknyai Ilona, Hámori Lőrinc,
Zombor Béla Sándor, Tóth Istvánné László Margit, Dobos Jenőné Udvardy Jolán, Haág Mátyás,
Kovács Józsefné Hendler Hilda, Móritz József,
Richter Gábor László, Kovács György, Szatlóczky
Lajosné Szücs Éva, Kovács Judit

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában
álló szombathelyi 2710/1 hrsz.-ú, Március 15. tér
5. szám alatti (AGORA – Művelődési és Sportház) ingatlan földszintjén található 128 m2 területű büfé liciteljárás útján történő kiadására.

A pályázatok beadási határideje: november 19.
16.00 óra
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1-3.) hirdetőtábláján, valamint a www.szombathely.hu
weboldalon. Tel.: 94/520-290

FONTOS HATÁRIDŐ KÖZELEG AZ EGYESÜLETEK,
ALAPÍTVÁNYOK SZÁMÁRA
A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári
Törvénykönyv alapján az egyesületeknek, alapítványoknak felül kell vizsgálniuk létesítő okirataikat, és összhangba kell hozniuk azokat a hatályos
törvényi rendelkezésekkel. Ennek határideje
2016. március 15.

Az alapszabály és az alapító okirat felülvizsgálatához, átdolgozásához hasznos segítségül szolgálnak az Országos Bírósági Hivatal által kidolgozott
okiratsablonok, amelyek elérhetőek a birosag.hu/
allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok oldalon.
» Szombathelyi Törvényszék
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ÉPÜL A ZANATI KERÉKPÁRÚT

Németh Norbert

AZ ÉLET
ÜNNEPÉLYE
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Hétéves huzavona után a tervek szerint november végéig elkészül
a Szombathelyt és a zanati városrészt összekötő kerékpárút egy része.
A körgyűrűt keresztező és a Külső-Zanati útra rácsatlakozó közel
háromszáz méteres szakasz építése néhány hete kezdődött.

Puskás Tivadar polgármester nagy örömmel je- körforgalomnál. Ez a körgyűrű legforgalmalentette be a keddi sajtótájékoztatón, hogy végre sabb csomópontja. Egy biztosító berendezést
megkezdődött a Zanati úti körforgalomnál a ke- telepítenek ide, ami fényfelhívással figyelmezteti
rékpárút építése. „Mint régi örökséget kaptam ezt majd az autósokat a lassításra. Korábban voltak
a feladatot, hisz a kerékpárút építésének története más tervek is: 2013-ban a közgyűlés azt kérte a
már 2007-ben elkezdődött, de csak nem akart tulajdonostól, hogy a biciklisek és gyalogosok
megvalósulni” – emlékezett vissza a kezdetekre a biztonságos átkelését szolgáló kerékpárutat a felpolgármester. 2012 végéig kellett volna elkészül- szín alatt vezessék el. Erre azonban a közlekedési
nie a várost Zanattal összekötő kerékpárútnak. hatóság nem adta meg az engedélyt, így a tervet
A terület tulajdonosa, a Horwat Investment Kft. elvetették.
2008-ban kötött megállapodást az önkormány- Kövesdi Zoltán, a Horwat Investment Kft. jogi
zattal, melyben vállalta az út megépítését. Cserébe képviselője elmondta, hogy a Tesco áruházzal
az önkormányzat belterületbe vonta a tulajdonos folytatott hosszú, de sikeres kisajátítási eljárást
ingatlanjait. A kft. kérésére a közgyűlés többször követően végre megkezdődhetett a munkálamódosította a megállapodásban rögzített hatá- tok első fázisa. A kivitelező cég november 15-ig
ridőt. A cég 50 millió forintot ügyvédi letétbe he- megépíti a sportboltig húzódó 288 méter hosszú
lyezett annak biztosítékául, hogy megépíti az utat, és 3,2 m széles kerékpárutat, amelyet várhatóan
2014 decemberében a közgyűlés január végéig november 30-án helyeznek forgalomba. Kántás
adott határidőt ennek igazolására. Mivel ez nem Zoltán, a 7. számú választókerület önkormánytörtént meg, a gazdasági bizottság úgy döntött: a zati képviselője elmondta: megvalósul a választanúsítvány felmutatásáig nem hosszabbítja meg tési kampányban tett ígérete, záros határidőn bea szerződést a céggel. Korábban azzal is magya- lül elkészül a zanatiak biztonságos közlekedését
rázták az építkezés csúszását, hogy a kivitelező- szolgáló kerékpárút.
vel szemben végrehajtás folyik. Később kiderült, A második ütemben a sportáruház utáni szakasz
hogy a közeli sportszeráruház végleges haszná- épül meg, ám a folyamatot lassíthatják a kisajálatbavételi engedélyére vártak. A munkálatokat a títási eljárások. A kivitelezőnek a terület tulajdonosaival – magánszemélyekkel és a SZOVA
kisajátítási eljárások is lassították.
A kerékpárút megépítésének legnehezebb sza- Zrt.-vel kell megegyeznie. A kerékpárút végleges
kasza a 86-os utat keresztező rész a Zanati úti befejezési határideje 2016 vége. 
» nm

Sok „aktuális” kérdés és sürgős elintéznivaló között Mindenszentek ünnepe és halottak napja
fura történés, ilyenkor a mennyországért való
hálaadás, a halottainkról való megemlékezés
meseszerűnek, életidegennek tűnhet.
Keresztények közül sokan hiszik ugyan, hogy
lesz majd örök élet, valójában azonban azt kívánják, hogy ez halasztódjék minél későbbre, olyan
beláthatatlan messzeségbe, hogy ne is kelljen rá
gondolniuk, mert félnek az élet és az örök élet
között „átszállótól”, az ismeretlen haláltól.
Pedig az első keresztények életét a nagy beteljesedés, a végső napok félelmetes, ugyanakkor reményt adó ragyogása irányította. Úgy élték meg
a végső időket, mint a legnagyobb és legbiztosabb realitást, amely alakította mindennapi életüket hirdetve, hogy nem az számít, mikor is lesz
az az eljövetel, hanem hogy készen találja őket.
November elsején, minden szentnek az ünnepén ezt tanulhatjuk el a célba érkezettektől, előttünk járt példaképeinktől. Ekkor nemcsak a kanonizált szentek napja van, hanem a „névtelen”
szenteké is, szüleinké, nagyszüleinké, tanítóinké,
akik csendesen, néha teljesen észrevétlenül éltek,
szerettek és célba jutottak, mennyország-éretté
lettek. Ők sem születtek szentnek, hanem azzá
váltak, és nem a saját erejükből, hanem Istennel.
Mindenszentek ünnepe egy hatalmas családként láttatja az emberiséget, és azt tanítja, hogy
keresztényként bárhol és bármikor élhetünk,
számíthatunk mindenekelőtt Istenre és egymás
imádságára, segítségére éppen úgy, mint egy
családban.
Mindenszentek ünnepe az élet ünnepélye. Nemcsak emlékezünk, hanem előrenézünk, hiszen a
mi sorsunk is az lesz, hogy egyszer búcsúzunk
és továbbmegyünk. Senki nem tud közömbös
lenni ezen az estén, hiszen a legmélyebben érint
mindegyikünket az élet értelmének kérdése, az
elmúlás és a folytatás.
Az örök életnek van egy határsávja, ahol számot
kell adnunk arról, sikerült-e önzetlenül, szépen
szeretnünk. A túlvilág határsávjában ez lesz az
egyetlen „beutazási jogcímünk” függetlenül balsikereinktől és tévedéseinktől. A Biblia szerint
a célban „dobogós helyre” kerül az irgalmas, a
tiszta szívű, az apró szívességekre is készen álló.
Ez a készség teszi teljessé, szentté az embert.
Egyetlen földi élet alatt kell „jól sikerülnünk”. Figyeljünk, mert a legkisebb jónak is van értelme,
mert folytatódik és beteljesedik.
(A szerző egyetemi lelkész)
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ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK NÉVSORA
1990-TŐL
Abajkovics Péter, Ádám Károly, Ágh Ernő, Ágh
Péter, Balassa Péter, Balogh József, Bánhidi Péter, Böröcz Miklós, Bukits Miklós, Czeglédy
Csaba (2006-2010 alpolgármester), Csermelyi
András (2002-2006 alpolgármester; 2006-2010
tanácsnok), Csinger Péter, Csönge Márta, Dénes Rudolf, Eck-Varga Zsuzsanna, Feiszt György
(1994-1998; 2002-2006 alpolgármester; tanácsnok), Fejes Tibor, Galavits Ferenc, Ghiczy Tibor,
Gombás Endre (2002-2006 tanácsnok), Görög
István, Gyebrovszki János, Gyimesi József, Gyuricza Imre, Hajós Imre, Harangozó Bertalan
(1990-1994 alpolgármester), Heckenast Gusztáv,
Hende Csaba, Heigl István, Horváth Attila, Horváth Csaba, Horváth György, Horváth Róbert,
Horváth Soma, Horváth Zoltán, Horváth Zsolt,
Illés Károly (2014-től alpolgármester), Ipkovich
György (2002-2006; 2006-2010 polgármester),
Joubert Attila, Kántás Zoltán, Karácsony Mária,
Kecskés László, Kelemen Krisztián, Koczka Tibor
(2014-től alpolgármester), Koledics János, Koller
László, Kopcsándi József, Kovács Jenő, Kozma
Gábor, Kövesdi Zoltán, Kővári Attila, Kugler
István, Lazáry Viktor (2010-2014 alpolgármester), László Győző (1994-1998 alpolgármester),
Lendvai Ferenc (2014-től tanácsnok), Magyar
József, Marton Zsolt (2010-2014 alpolgármester), Molnár Miklós (2010-2014; 2014-től alpolgármester), Nagy Miklós, Nemény András, Németh Emma, Németh Ferenc, Németh Györgyi
(1998-2002 tanácsnok), Németh István, Németh
Kálmán (2006-2010 alpolgármester), Oroszvári
Péter, Parais István, Pavelkovits László, Pál Mária,
Pál Róbert (1994-1998 tanácsnok), Poór András,
Prugberger Emil (1998-2002 alpolgármester),
Prugberger László, Puskás Tivadar (2010-2014;
2014-től polgármester), Rakos Gyula, Rába
László, Rettegi Attila, Sági József, Sákovics Csaba
(1998-2002 tanácsnok), Sátory Károly, Schmidt
András, Soós József, Spitz György (1990-1994
alpolgármester), Süle János, Szabó Gábor (19982002 polgármester; 2002-2006 alpolgármester),
Szabó István, Szabolcs Károly, Szabolcsi Gábor,
Szakács Dávid, Szakály Gábor (2010-2014 tanácsnok), Széll Kálmán, Szücs Gábor, Szuhai
Viktor, Takács Magdolna, Takátsné Tenki Mária
(2010-2014 tanácsnok), Tarján Jenő, Telekiné
Adorján Erika, Tóth Andor, Tóth Imre, Tóth
Kálmán, Udvardi Sándor, Varga Tamás, Vargha
Károly, Vigh Gábor, Wagner András (1990-1994;
1994-1998 polgármester), Wagner Kálmán, Zielbauer György

HÁRMAS ÜNNEP SZOMBATHELYEN
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59., a magyar köztársaság
kikiáltásának 26. és a szombathelyi önkormányzat megalakulásának
25. évfordulójára emlékezett a város október 23-án. Az egykori
és jelenlegi képviselők emléklapot vehettek át Puskás Tivadar polgármestertől
az ünnepi közgyűlésen.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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HENDE CSABA IS EMLÉKLAPOT VEHETETT ÁT PUSKÁS TIVADARTÓL

A Jáki úti temetőben, Welther Károly sírjának a figyelmet az ünnepi közgyűlésen. Hozzátette:
megkoszorúzásával kezdődött az 1956-os for- 2016-ban olyan építkezések indulnak, amelyek
radalom és szabadságharc kitörésének évfordu- meghatározzák a város következő évtizedeit.
lója alkalmából rendezett városi megemlékezés. Hende Csaba országgyűlési képviselő hangsúTorjay Valter, az 56-os Szövetség Vas Megyei lyozta, hogy a magyar nép ezer év alatt megtaSzervezetének örökös, tiszteletbeli elnöke be- nulta: a szabadságról és a hazáról nem elég csak
szédében kiemelte: a hat nyelven beszélő, mű- beszélni, tenni is kell érte. Ez így van ma is, és
velt ügyvéd a megyei forradalmi bizottság ve- így volt 1956-ban is. Széll Kálmán, az első önzetőjeként sokat tett azért, hogy Szombathelyen kormányzat tagja, a város díszpolgára emlékező
nem folyt vér 56 őszén. Innen a Március 15. tér- beszédében úgy fogalmazott, hogy a képviselőre vonultak az ünneplők, ahol a Himnusz hang- ség szolgálatot jelent.
jaira felvonták az országzászlót, majd műsort A közgyűlés végén az egykori és a jelenlegi váadtak a Bolyai-iskola diákjai. A Nemzetőrök rosatyák emléklapot vehettek át. A baloldali
Emléktáblájánál Lechner Ferenc, az 56-os Szö- képviselők korábban jelezték, hogy nem veszvetség országos elnökségének tagja idézte fel nek részt az ünnepi közgyűlésen, helyette a
a forradalom kiváltó okait és az azt megelőző rendszerváltást követő első szombathelyi poltörténéseket, majd koszorúztak és mécseseket gármester, Wagner András sírjánál emlékeztek
helyeztek el a jelenlévők. Puskás Tivadar pol- meg az önkormányzat megalakulásának 25. évgármester az összefogás fontosságára hívta fel fordulójáról. 
» eb
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SZENT MÁRTON KÖPENYE

ONLINE TEMETŐI
ADATBÁZIS

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Legutóbbi ülésén a közgyűlés módosította szociális- és lakásrendeletét.
Ennek eredményeként egyes támogatások esetében bővült a jogosultak köre,
illetve emelkedett az összeg nagysága. A bérlakáskérelmek elbírálásánál
pedig külön figyelmet fordítanak a fiatal párok életkezdésének segítésére.

Az elmúlt kilenc hónap bizonyította, hogy jó döntés hatályos rendelet megalkotása, illetve utolsó módosívolt a város szociális ellátását a Szent Márton Köpe- tása óta eltelt időszakban megszerzett tapasztalatok
nye program keretében átfogó módon megvaló- alapján indokolttá vált a lakásrendelet egyes részeinek
sítani – összegezte a tapasztalatokat Koczka Tibor megváltoztatása.
alpolgármester. – Szombathelyen senki nem maradt A fiatal párok önálló életkezdésének segítése érdeellátatlanul, és a szociális rendelet mostani módosí- kében többletpont jár azoknak a pályázó házastártása lehetővé teszi, hogy a rászorultak közül többen saknak, vagy közjegyző által nyilvántartásba vett
jussanak támogatáshoz. Az idei esztendőben ez idá- élettársaknak, akik a pályázat benyújtásakor a 35.
ig 217 család részesült fűtési támogatásban. Most az- életévüket még nem töltötték be. Többletpontot
zal, hogy az egyedül élők esetében a jövedelemhatárt kapnak azok is, aki vállalják, hogy a bérlakásra vo71 250 forintról 85 500 forintra emelte a legutóbbi natkozó lakbért, illetve közüzemi díjakat banki csoközgyűlés, jóval többen lesznek jogosultak annak portos beszedési megbízás alapján teljesítik. Ilyen
igénybe vételére. Év elején a gyógyszerekhez nyúj- esetekben a lakás birtokba adásának, valamint a
tott rendszeres támogatást a Szent Márton Köpenye jogviszony folytatásának feltétele az erről szóló banprogram keretében kiterjesztettük a gyógyászati ki igazolás bemutatása.
segédeszközök vásárlására is, ehhez a támogatás A közgyűlés pontosította a rendkívüli krízishelyzet
összegét most ötezerről nyolcezer forintra emeltük. fogalmát is. Ebbe a körbe tartoznak azok, akiknek
Azt gondolom, hogy Szent Márton városában a bérleménykeresése a családsegítő szolgálat közSzent Márton-évre való felkészülés jegyében olyan reműködésével sem vezetett eredményre. Krízispozitív változások történtek a szociális ellátásban, helyzetnek tekintendő az is, amikor a kérelmezővel
amelyek széleskörűen segítik a rászorulókat, és erre együtt költözők között kiskorú személy is van, s a
valamennyi szombathelyi polgár büszke lehet – fo- Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés
galmazta meg az alpolgármester.
férőhely hiánya miatt nem megoldható, illetve a lakA közgyűlés az Oktatási és Szociális Bizottság kezde- hatás önerőből más módon nem biztosítható.
ményezésére módosította lakásrendeletét is. Az ön- Az előírások között szerepel, hogy ha a kérelmező
kormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadása a részére felajánlott átmeneti szállást nem fogadja
– fő szabályként – pályázati eljárás keretében történik, el, vagy a családsegítő szolgálattal az együttműa pályázatok értékelését pedig a rendeletben megha- ködési megállapodást, illetve a szálláshasználati
tározott pontszámítási rendszer alapján végzik. Janu- szerződést neki felróható okból határidőn beár elseje óta a pályázati eljárás mellett lehetőség van lül nem köti meg, az átmeneti szállást nem veszi
átmeneti szállás biztosítására szociális krízishelyzet használatba, úgy lakhatásáról maga köteles gon» edz
esetén, egyedi elbírálás alapján is. A 2011. január 1-től doskodni.

Mostantól elektronikusan is elérhető a szombathelyi temetők sírhelynyilvántartása. Az interneten és a Jáki úti temető bejáratánál elhelyezett
információs pulton keresztül is bárki megkeresheti elhunyt családtagja, ismerőse nyughelyét.
A beruházás értéke tízmillió forint volt.
Két éve merült fel az ötlet, hogy elektronikusan
is elérhetővé váljon a sírok nyilvántartása, erre
a 2005-ös temetkezési rendelet is lehetőséget ad.
Az utóbbi hónapokban digitalizálták az adatokat, kedden pedig üzembe helyezték az információs pultot a Jáki úti temetőben, ami már a
Mindenszentek és halottak napja alkalmából érkező temetőlátogatók tájékozódását is segítheti.
Az érintőképernyős számítógépen a 33 hektáros
temető valamennyi sírhelye megtalálható, a keresés egyszerű és gyors, csupán az elhunyt nevét
kell beírni, de a rendszer már négy karakter leütése után felajánlja a lehetséges találatokat.
„Elképzelésünk egyrészt az volt, hogy a szombathelyieken segítsünk, másrészt az innen elszármazottakon. Gyakori tapasztalat ugyanis, hogy
Budapestről, Debrecenből jönnek látogatók, és
keresik az ismerősök, barátok sírjait” – mondta
el Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft.
ügyvezetője.
A rendszer otthonról is elérhető. A temetkezési
vállalat honlapján (www.vmtv.hu) megtalálható sírhelykereső funkció a város hét működő
temetőjének csaknem húszezer nyughelyét tartalmazza. Az elhunyt neve alapján lehet megkeresni a sírt, amelynek pontos helyét temető- és
parcellatérkép, valamint fotó is mutatja. A regiszter nyilvános része az elhunyt nevét, születésének és halálának dátumát, valamint a sírhelymegváltás lejártának időpontját mutatja meg.
Az adatbázist folyamatosan frissítik az újabb
temetkezésekkel. Az elektronikus nyilvántartás
a lezárt temetőkre nem terjed ki, ott ugyanis az
exhumálások bonyolulttá teszik az adatkezelést.
Készült továbbá egy bővített tartalmú online regiszter is, ami a temetkezési vállalat dolgozóinak
» kzs
munkáját könnyíti meg. 
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BIZTONSÁGBAN
A KISKERTEK
Eredményesen működik a Parkerdei Kertbarát
Egyesület utcamegbízotti szolgálata. Létrehozása óta negyedére csökkent a bűncselekmények
száma a feketefenyvesi kiskertekben. Utcánként
két-három megbízott vesz részt a járőrözésben
a Klapka György Lovas Polgárőr Egyesület tagjaival közösen. Céljuk a lopások, betörések megelőzése. Hetente több alkalommal a reggeli, kora
esti és éjszakai órákban indulnak ellenőrző körútjukra. Figyelik, hogy zárva vannak-e a kertkapuk, nincs-e illetéktelen személy a kiskertekben.
Ősszel és télen már csak kevesen járnak ki a telkekre, ezért fontos az utcamegbízottak jelenléte.
Megbízó levéllel és névkártyával igazolják magukat, ha arra van szükség. Amennyiben tetten érik
az elkövetőt, a rendőrség kiérkezéséig visszatartják, ilyesmire többször is volt példa. „Nagyjából
ismerjük a kerttulajdonosokat, így feltűnik, ha
valahol idegeneket látunk. Ilyenkor megkérdezzük tőlük mit akarnak, mit csinálnak” – mondta
el Rapali Márton, a Vadrózsa utca megbízottja.
A parkerdei feketefenyves több mint 15 hektáros
területén 547 kiskert van. Tábla figyelmeztet az
utcamegbízotti szolgálat jelenlétére és a térfigyelő kamerákra, amelyeket nemrégiben pályázati
támogatásból vásároltak. „2013-ban állítottuk
fel az utcamegbízotti szolgálatot. 34 fővel alakultunk meg, most 41-en vagyunk. Odafigyelünk
a kiskertekre, hogy ne történjen rongálás, lopás,
betörés. Kiemelten ellenőrizzük az erdőszéli övezeteket. Gyakran kell intézkednünk kóbor kutyák
miatt. Az utcamegbízottak nemcsak a biztonságra ügyelnek, hanem kapcsolattartói szerepet is
betöltenek a kiskertesek és az egyesület vezetősége között, a tulajdonosok nekik jelezhetik kéréseiket, problémáikat” – magyarázta Molnár Lajos, a
Parkerdei Kertbarát Egyesület elnöke.
Míg 2013-ban húsz betörés történt, tavaly már
csak öt. A kerti bútoroktól a szerszámokig mindent visznek, ami mozdítható, ezért fontos, hogy
a tulajdonosok ne hagyjanak értékesebb gépeket,
berendezési tárgyakat télre a kiskertekben.» kzs

TALPRA ÁLLTAK A HARCOSOK
A daliákat daruval emelték egykori helyükre, a felújítás alatt álló
megyei rendőr-főkapitányság homlokzatára. A szobrok visszaállítását
a Rumi Rajki Műpártoló Kör kezdeményezte, a rekonstrukció 5,2 millió forintos
költségéhez az önkormányzat nyújtott támogatást.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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A HARCOSOK 46 ÉV UTÁN KERÜLTEK VISSZA EREDETI HELYÜKRE

Az alkotásokat 1937-ben készítette Rumi Rajki
István. Pesti műtermében dolgozott a Harcosok
szoborcsoporton, amit aztán vonattal szállítottak
Szombathelyre, majd az akkori Magyar Királyi
Csendőrkerületi Parancsnokság homlokzatán
helyezték el. A szobrászművész több alkalommal
is dolgozott együtt az épület tervezőjével, Hidasi
Lajossal, aki a kor jeles építésze volt, közreműködött a budai vár és a pannonhalmi apátság felújításánál is. „Szombathelyen kevés olyan épület
van, ahol a képzőművészeti alkotás és az épület
egységet alkot. A nagytemplom homlokzati szobrai transzcendens üzenetet hordoznak. Korábban
a bankok díszei a pénzintézet méltóságát tükrözték. Jelen esetben a daliák pedig azt a biztonságot és erőt sugározzák, amit a rendőrségnek kell
mutatni” – mondta Balogh Péter építész, a Rumi
Rajki Műpártoló Kör elnöke, és a ma is látható
épületszobrászati elemek közül megemlítette
még a Szombathelyi Képtárt díszítő térplasztikát, Segesdi György munkáját, valamint a Nagy
Lajos Gimnázium tornatermén látható napkorongot, ami Blaskó János alkotása. „A mai rendőr-főkapitányság épületét Hidasi olasz minták
alapján neoklasszicista stílusban tervezte, ennek
az irányzatnak a jellegzetességei a homlokzaton
elhelyezett, a római diadalíveket stilizáló árkádok
is. A két pár dalia vagy harcos – mindkét néven
emlegetik az alakokat – ezeket a boltíves bejáratokat szegélyezi” – tette hozzá Balogh Péter.
A szobrokat 1969-ben esztétikai okokból távolították el a rendőrség épületéről. „Félreértelme-

zett, ízlésbeli téves megítélés volt az oka, az akkori
döntéshozók fasiszta jellegűnek tartották a szobrokat. Pedig ha kicsivel több művészettörténeti
ismerettel rendelkeztek volna, felismerik, hogy
azok a harmincas évek kubista felfogását tükrözik.
Ráadásul Rumi Rajki István már viszonylag korán
élt ezzel az új európai plasztikai nyelvezettel, mert
idehaza legtöbben még a historikus, hagyományos ábrázolást művelték, az formálta a közízlést”
– magyarázta Módy Péter kőszobrász-restaurátor.
A daliák sokáig a Csónakázó-tó partján álltak. Az
idő azonban kikezdte a szobrokat, annyira, hogy
a helyreállítás helyett most a másolatukat készítették el műkőből, megerősített vasalattal.
„Izgalmas feladat volt azokat a nagy gipszformákat
elkészíteni, amelyekből a két-két egyforma szobor
alakot ölthetett, hisz egyenként öt-hat mázsa egyegy szobor súlya. A masszív belső vasalásra is
kiemelt figyelmet fordítottunk, okulva az eredeti
alkotás utólag megmutatkozó hibájából. Statikailag is biztosan állnak a magasban a harcosok,
mert három ponton támaszkodnak a talapzatra: a
két lábukon és a kardon, azt Rumi Rajki nagyszerűen megoldotta. Fontos, hogy ezeket a figurákat
a homlokzatra tervezte az alkotójuk: a lábak és a
felsőtest megnyújtásával a perspektivikus rövidüléssel számolt, ami alulról nézve érvényesül;
ha ezeket szemmagasságban látjuk, némileg torz
alaknak tűnnek. Már az ókori szobrászatból ismertek a kapuőrző figurák, így a Harcosok méltó
helye is ott van, ahova azokat eredetileg szánták”
» fgy
– jegyezte meg Módy Péter.
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ESTERHÁZY JÁNOS A POLITIKUS ÉS MÁRTÍR

„Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is…"

Esterházy János emlékére konferenciát rendezett a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet és a Rákóczi Szövetség Vas megyei szervezete az ŐrvidékHázzal
közösen. A 20. századi mártírsorsú politikus a felvidéki magyarság szellemi
vezetője volt, s bár meghurcolták, elvei mellett mindvégig kitartott. Életútja,
erkölcsi tartása példaértékű.

Az arisztokrata származású gróf Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Vallásosan nevelték, és már kisgyermekként
megtanulta a velük együtt élő szlovákok nyelvét.
Családja a trianoni békediktátumot követő adótörvények és földreform következtében elvesztette birtokai nagy részét, mégsem költözött át Magyarországra, hanem a kisebbségi létet választotta.
Esterházy politikai pályára lépett, hogy segítse az
övéit: hirdette a magyarság pártok feletti összefogását, minden lehetséges eszközzel igyekezett
elősegíteni nemzettársai öntudatra ébredését,
támogatta a bajbajutottakat. 1932-ben az országos Keresztény Szocialista Párt vezetőjévé és a
Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga elnökévé választották. 1935-ben Kassa
képviselőjeként került a prágai nemzetgyűlésbe.
Ellenzéki politikusként a magyar kisebbség érdekeinek következetes védelmezője és a fennálló igazságtalan viszonyok kérlelhetetlen bírálója
volt. A bécsi döntést követően Magyarországon
tárca nélküli miniszteri poszt várta, ő mégis Felvidéken maradt, sorsközösséget vállalva az ott élő
70 ezer magyarral. A második világháború alatt
védelmébe vette a menekülteket, segítette a zsidókat, bírálta a személyi kultuszt és az állami erőszakot. Ő volt az egyetlen, aki 1942-ben nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt,
1944-ben pedig memorandumban tiltakozott
Magyarország megszállása ellen. Európai szem-

léletű politikusként mindvégig következetes
hirdetője volt a magyar-szlovák egymásrautaltságnak. Háborúellenes megnyilatkozásaiért támadta a szélsőjobb, a Gestapo hajtóvadászatott
indított ellene, ő mégsem menekült el. Híres
mondása volt: „A mi jelünk a kereszt, nem pedig
a horogkereszt!”
Karakán jellemét, nézeteit a kommunista diktatúra ideje alatt sem adta fel. Letartóztatták,
Moszkvába hurcolták, távollétében halálra, majd
életfogytiglani börtönre ítélték. Megjárta a Gulág
poklát, ahol tüdőbetegséget kapott. Miután hazakerült, politikai elítéltként csehszlovákiai börtönökben tartották fogva. Rabtársai lelki támasza
volt, mindvégig bízott az igazság győzelmében,
ezért visszautasította a megszöktetését. Életét a
magyarság fölszabadulásáért ajánlotta fel. 12 év
rabságban eltöltött súlyos szenvedés után 1957ben, 56 évesen halt meg.
Esterházy János élete a kisebbségi sorban élő magyarság tragédiáját tükrözi. Bár sokan dolgoznak
rehabilitálásán, Szlovákiában a mai napig fasiszta
háborús bűnösként tartják számon. A konferencia célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet
a megingathatatlan erkölcsű, elkötelezett politikusra és emberre. Kilenc előadás hangzott
el: felidézték a gróf életútját, politikai pályáját, a
felvidéki magyarság múltját és jelenét. Felszólalt
Jan Jankú is, aki Esterházy rabtársa volt a mirovi
» edz
politikai börtönben.

KALENDÁRIUM
OKTÓBER 31.
1910.10.31. hétfő (105 éve) – „Harangszó” címmel vallásos napilap indult
1970.10.31. szombat (45 éve) – a Derkovits-városrészen óvodát avattak
1985.10.31. csütörtök (30 éve) – elkezdődött a
súlyemelő magyar bajnokság a Haladás Sportcsarnokban
NOVEMBER 1.
1930.11.01. szombat (85 éve) – a Faludi Ferenc
nevét viselő Szombathelyi Magyar Kir. Állami
Főreáliskola átköltözött új, a mai Károlyi Gáspár tér 4. sz. alatti épületbe
1960.11.01. kedd (55 éve) – megnyílt az új városi tüdőgondozó
1965.11.01. hétfő (50 éve) – átadták a kis vásárcsarnokot
NOVEMBER 2.
1925.11.02. hétfő (90 éve) – új magánóvoda
nyílt a szombathelyi Katolikus Legényegylet
helyiségében
NOVEMBER 3.
1935.11.03. vasárnap (80 éve) – a ferences plébánián megalakult az Oltáregyesület, elnök: Baselli Rezsőné
1970.11.03. kedd (45 éve) – gázgyárat avattak
NOVEMBER 4.
1895.11.04. hétfő (120 éve) – Olcsai-Kiss Zoltán szobrászmüvész Született: Szalafő
1905.11.04. szombat (110 éve) – elhunyt Kemenes /Csecsinovics/ Ferenc kanonok, nagyprépost, költő, hitszónok (Veszprém)
1975.11.04. kedd (40 éve) – területi vízművet
avattak a Sárd-éri víztermelő telepen
NOVEMBER 5.
1900.11.05. hétfő (115 éve) – a főgimnáziumban ünnepséget rendeztek a magyar kat. egyház fennállásának 900. évfordulója alkalmából
1910.11.05. szombat (105 éve) – megnyílt az
Apolló mozi
1950.11.05. vasárnap (65 éve) – kultúrházat
avattak a Táncsics Mihály u. 44. sz. alatt
1950.11.05. vasárnap (65 éve) – megalakult a
Siketnémák Szövetsége szombathelyi csoportja
NOVEMBER 6.
1805.11.06. szerda (210 éve) – Berzsenyi Lénárd szabadságharcos Született: Kemenesmagasi
1875.11.06. szombat (140 éve) – átadták a
Zöldfa vendéglő felújított étkezdéjét
1950.11.06. hétfő (65 éve) – miniszteri rendelet
értelmében Szombathelyhez csatolták Gyöngyöshermánt, Szentkirályt, Kámont, Herényt,
Újperintet és Oladot
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,
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Határtalanul Felvidéken

Jótékonysági est
Az Esőemberke Alapítvány által létrehozott Ma
Háza jövő évi nyitására gyűjtöttek adományokat kedden a sportházban. Az est díszvendége a
Vas megyei származású Besenyei Péter műrepülő világbajnok volt, aki élményeit osztotta meg
a hallgatósággal. A Ma Háza a 2009 óta lakóotthonként működő Holnap Háza mellett kapott
helyet. Húsz megváltozott munkaképességű és
autista fiatalt alkalmaznak majd itt.

ismerkedni a zsidó kultúra értékeivel, a zsidó
imával és hagyományokkal, a zsidóság jelenével
és jövőjével. A mozgó tárlatot a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár utaztatja szerte az országban.

Kínai delegáció az egyetemen

Megindult a forgalom
Hetekkel a határidő előtt befejeződött a Rohonci út Magyar utca és Deák Ferenc utca közötti
Iskolánk egy pályázat segítségével jutott ki Felvi- szakaszán a szennyvízcsatorna- és vízvezedékre, az ott élő magyarokhoz. A négynapos út ték-rekonstrukció. A 220 millió forintból megsorán rengeteg mindennel ismerkedhettünk meg. valósult beruházás kivitelezése szeptemberben
Először Dévénybe mentünk, ahol a várat néztük kezdődött. Az érintett szakaszt szerdán nyitot- A Savaria Egyetemi Központba látogatott a kínai
meg. A vár mellett, ahol a Duna és a Morva folyó ták meg a forgalom előtt. A burkolatot egyelőre Guangxi Egyetem küldöttsége. A két intézmény
összefolyik, megnéztük a kommunizmus áldo- ideiglenesen állították helyre, a teljes felújítást három éve kötött együttműködési megállapozatainak emlékművét. Pozsonyban járva megte- jövő nyáron végzik el.
dást, ami többek között kiterjed a cserediák- és
kintettük a Fellegvárat és a villanegyedet is, ezen
az oktatói csereprogramra is. A Vas megyei Önkormányzat 2011 óta ápol testvérmegyei kapkívül pedig több szép műemléket a belvárosban.
Rendhagyó kiállítás
csolatot Guangxi tartománnyal. A felek akkor
Második nap elmentünk Gímes várához, ahova
vállalták, hogy a gazdaság, a kultúra és a tudohosszú túra vezetett, majd felkerestük Kistapolcsányt és Nyitrát. A harmadik napon elutaztunk
mány terén is együttműködnek.
a monostori erődbe, ahol sok érdekes dolgot
láttunk. Ezután átmentünk Révkomáromba az
Túl a századikon
Öreg-várhoz és megnéztük Klapka György szobrát. Utána átsétáltunk az Európa térre, onnan
Két héttel ezelőtt Jákfán tartotta századik
pedig a Trianon-emlékműhöz. Ezután mentünk
könyvbemutatóját Pék Tibor, Gencsapátiban
Szentpéterre a testvériskolához, ahol minden
élő szerző. A /mitől vagy kitől?/ változó klíma
család fogadott tőlünk egy-egy diákot.
című kötet a klímaváltozás okait boncolgatja.
Negyedik nap az ottani gyerekek megmutatták a
A téma különös aktualitással bír, hiszen év véfalut, majd elbúcsúztunk, és indultunk az ógyallai csillagvizsgálóhoz, ahol megtudtuk, hogyan
gén Párizsban rendezik a kövezkező klíma-kontalálhatjuk meg az éjszakai égbolton a különbö- Különös lakókocsi parkol a Zsidó Kultúra Háza ferenciát. Az író célja, hogy minél több emberző csillagképeket. Mikor visszaindultunk Szom- udvarán, a Zrínyi utca 17. szám alatt. Mily szépek ben tudatosuljon: hatalmas károkat okozunk a
bathelyre, mindannyian jó szívvel gondoltunk a te sátraid – ezzel a címmel rendeztek be vándor- környezetünknek, és ezen keresztül saját makiállítást a Néprajzi Múzeum Madok programjá- gunknak. Pék Tibor folytatja szemléletformáló
vissza az elmúlt négy élménydús napra.
Haszon Nóra Lili és Muntean Emese, nak lakókocsijában, és hozták el Szombathelyre előadásait, év végéig a megye számos települéa Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola a szervezők, ahol november 12-éig vasárnaptól sén ismerteti megdöbbentő tényeket felsora7.b osztályos tanulói csütörtökig naponta 11-től este 7 óráig lehet koztató könyvét.
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KÖLTÖZNEK A SZAKRENDELŐK

VÁLTOZIK A FORGALMIREND

Kiürül a régi SZTK, benépesül a vérellátó épülete

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Jövő év elején a vérellátóba költöztetik át a rendelőintézetben működő
járóbeteg-szakrendeléseket, valamint a tüdőgondozót. A Markusovszky Kórház
csaknem 1,7 milliárd forint uniós és állami támogatást nyert
a költséghatékonyabb és szervezettebb betegellátás megvalósítására.
A program részeként teljesen megújul a körmendi kórház.

JANUÁRTÓL A VÉRELLÁTÓBAN MŰKÖDNEK A SZAKRENDELŐK

A régi SZTK épülete már annyira rossz műszaki állapotban van, hogy nem éri meg felújítani,
fenntartása drága, felszereltsége elavult. Az itt
működő járóbeteg-szakrendelők egy részét az
elmúlt években fokozatosan a kórházba költöztették át, néhány hónapon belül pedig a többi
is elkerül a Március 15. térről. Jövő januártól a
vérellátó épületében fogadja a betegeket a fogászat, a bőrgyógyászat, a reumatológia, a nőgyógyászat és terhesgodozás, a belgyógyászat, a
foglalkozás-egészségügy valamint az audiológia.
„Régi törekvésünk valósul meg most. A rendelőintézetet gyakorlatilag feladjuk, kiürítjük. Megszűnik továbbá a Berzsenyi Dániel Könyvtár
szomszédságában lévő tüdőgondozó telephelye,
amely ugyancsak a vérellátóba költözik át. Ezáltal centralizáltabb működés jön létre” – mondta
el a hivatalos projektzáró sajtótájékoztatón Nagy
Lajos, a kórház főigazgatója.
Miután a vérellátás rendszere átalakult, a vér
ellátó hatszintes épületének jó része kihasználatlanná vált, ezért adódott az ötlet, hogy ide
költöztetik a szakrendelőket. Mindezt alapos
felújítás előzi meg, amely május óta tart. Egyes
részlegeken már folyik a próbaüzem. „Kicserél-

ték a külső és belső nyílászárókat, a gépészeti
rendszereket, villamosvezetékeket, csempéztek,
festettek, hőszigetelést kapott az épület” – sorolta az elvégzett munkákat Máté Péter projektmenedzser.
A betegek ezáltal jobb környezetbe kerülnek,
a kórház jelentős rezsiköltséget takarít meg,
valamint térben közelebb lesz egymáshoz a
fekvő- és járóbeteg-ellátás. A vérellátó udvarán száz ingyenes parkoló áll majd a betegek
rendelkezésére. Egy másik sikeres pályázatnak
köszönhetően műszerfejlesztésre is sor kerül:
új fogászati kezelőegységet állítanak üzembe, a
tüdőszűrést pedig új digitális röntgenkészülék
szolgálja majd. A kórház saját forrásból további
150 millió forinttal járult hozzá a fejlesztés megvalósításához. A háziorvosi rendelők egyelőre
maradnak a régi SZTK földszintes épületrészében, ami műszakilag leválasztható a kiürülő,
többemeletes részlegtől.
A százszázalékos támogatottságú program nagyobbrészt a körmendi kórház megújításáról
szól. Egy helyre kerülnek a járó- és fekvőbeteg‑ellátások, korszerűsítik a műtőket. Júniusban már
» kzs
új környezetben fogadják a betegeket.

Képviselői, intézményi, illetve lakossági kérésekre a város több területén forgalmirend-változtatási javaslatok merültek fel. A közgyűlés szakértői vélemények alapján alakította ki álláspontját.
A Szatmár utcában lakók az átmenő tehergépkocsi- és személygépjármű-forgalom miatt kérték
az utca forgalmának csillapítását. A közgyűlés
ennek érdekében a Szatmár és Jávor utcák találkozásánálaz egyenrangú útkereszteződés visszaállítása, valamint a kereszteződés előtt 100-100
méterre 30 kilométer per órás sebességkorlátozás bevezetése mellett döntött.
Az oladi lakótelepen élők a balrakanyarodási
tilalom feloldását kérték a Liget utca–Dolgozók
útja csomópontban. A közgyűlés azonban szakértői vélemény alapján továbbra is fenntartja a
jobbrakanyarodási kötelezettséget.
Felülvizsgálták a Kolozsvár utca-Zanati út-Sárvár
utca, a Vépi út-Ikervár utca-Zanati út által határolt
területek, valamint a Saághy István és Szófia utcák
átmenő teherforgalmát. A jelenleg hatályos súlykorlátozások továbbra is érvényben maradnak.
Megvizsgálták a Szűrcsapó utca és Deák Ferenc
utca egyirányú szakaszán ellenirányú kerékpárút kialakításának lehetőségét is. A közgyűlés a
Szűrcsapó u.-Rohonci út-Bartók Béla körút által
határolt területen belüli egyirányú utak esetében
a Perint-parti sétánnyal párhuzamos szakaszon
az ellenirányú kerékpáros forgalom bevezetése
mellett döntött, ahogyan a Deák Ferenc utca
Akacs Mihály utca és Paragvári utca közötti szakaszán is. Ezeknek a változtatásoknak a határideje december 31.
A kormányhivatal felújított épületének állagmegóvása érdekében a Hollán Ernő utca 1. és a
Berzsenyi tér 1. számú épületek között a Hefele
Menyhért utcai átjárónál 20 kilométeres óránkénti sebességkorlátozás, valamint a kizárólag
célforgalmú közlekedés bevezetéséről határozott
a közgyűlés december elsejei hatállyal. » edz
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TEMETŐI BEHAJTÁSI
REND ÉS BIZTONSÁG
A Jáki úti központi temetőbe gépkocsival behajtani október 31-én (szombaton) és november 1-jén (vasárnap) 6 órától 12 óráig engedélyezett. Behajthatnak mindazok, akik erre
jogosító engedéllyel rendelkeznek; illetve nem
rendelkeznek, de életkoruk és fizikai állapotuk,
mozgáskorlátozottságuk azt indokolttá és szükségessé teszi. Fentiek betartását a rendőrséggel
együttműködve a temetkezési kft. dolgozói a főbejáratnál szigorúan ellenőrzik. Behajtani csak a
főkapun, távozni a ravatali, illetve a perinti kapunál lehet. Mindhárom kapu 6.00 és 20.00 óra
között tart nyitva.
Október 30-án 8 órától november 2-án 8 óráig
forgalomkorlátozás, illetve forgalmirend-változás lesz a Jáki út, Alsóhegyi út, Brenner T. körút
közötti útvonalon. Az Alsóhegyi úton lakókat
arra kérik, hogy ezeken a napokon az utat teljes
szélességében hagyják szabadon a buszjáratok
közlekedésének megkönnyítése érdekében.
Október 30-án, 31-én és november 1-jén a következő forgalmi rend lép érvénybe: a Jáki úti
temetőhöz bejövő forgalom az Alsóhegyi úton
és a Jáki úton haladhat, a kimenő forgalom a
buszok, taxik számára az Alsóhegyi úton, egyéb
járművek részére a Ferenczy I. utca, Hajnóczy J.
Utca útvonalon lehetséges.
A rendőrség felhívja a temetőlátogatók figyelmét, hogy a lopások, gépkocsifeltörések megelőzése érdekében ne hagyjanak értéket sem a parkoló autók utasterében, sem a temető területén a
sír mellett. A kézitáskát nem oldalt, hanem elöl
érdemes hordani, a pénztárcát, értéktárgyakat
pedig belső zsebben tárolni, mert a tömeg vonzza a zsebtolvajokat. Probléma esetén a 112-es
vagy a 107-es segélyhívón kérhetnek segítséget.
A rendőrség és a polgárőrség közösen vigyáz
a temetőlátogatók biztonságára. A temetkezési kft. A tűzesetek elkerülése érdekében arra
figyelmeztet, hogy senki ne gyújtson mécsest,
» kzs
gyertyát éghető anyag közelében.

HALOTTAK NAPJA – RÉGEN ÉS MA
Pogány és egyházi szokások keverednek ilyenkor

Szinte mindannyiunknak van kihez kimenni a temetőbe. S ahogy jár
az ember a sírok között, a kora esti sötétségben ezernyi pici lángot lát,
ahogy megvilágítják a virágokat és a köveket. A fény beragyog mindent.
Elhunyt szeretteinkre emlékezünk.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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November elseje mindenszentek napja. Ezen a – vagyis halottak napja előestéjén – megszólaltak
napon az egyház a mennyország szentjeiről em- a harangok, de akadt, ahol mindenki maga halékezik meg, azokról, akiket a naptár nem említ rangozott otthon, méghozzá annyi verset, ahány
név szerint. Másnap, november másodikán az halottja volt a háznak. Dologtiltás is kapcsolóösszes elhunytra emlékezünk, s e két nap szo- dott ehhez az időszakhoz, nehogy megzavarják
rosan összekapcsolódik, de csak a 10-11. század a halottak nyugalmát: nem volt szabad kimenni
óta. Akkor terjedt el ugyanis széles körben a a földekre, helyette inkább csak a házban tevéclunyi bencések hatására. Eredetileg – a 4. szá- kenykedtek elődeink. Tilos volt a mosás is, nezadban – május közepére esett mindenszentek hogy vízben járjanak a holtak. Szép hagyomány,
napja, s csak a 8. századtól került át november hogy ilyenkor azokért is gyertyát gyújtunk, akik
első napjára. A halottak napját 998 óta tartják az az otthonuktól távol, ismeretlen helyen nyugszaezt követő napon. Róma a 14. században vette nak a földben.
át ezt a gyakorlatot, és ezután terjesztették ki az Idővel az egyházi ünnep tehát keveredett a pogány, népi hiedelmekkel, de napjainkra még táegész egyházra.
Manapság többnyire csendesen, a sír megtisztí- voli vidékek szokásait is hozzákapcsoljuk. Azt
tásával, koszorúval és gyertyagyújtással ünne- hihetnénk, hogy a halloween a mi néphagyomápeljük a halottak napját, de nem volt ez mindig nyunktól teljesen idegen, holott kísértetjáráshoz
így. Régen szokás volt ilyenkor sütni-főzni, és hasonló szokásokat a mi múltunkban is találunk.
a hiedelem szerint hazalátogató halott család- Mindenesetre a kelta eredetű újévi ünnep, amely
tagot étellel kínálni, megvendégelni. Volt, ahol a sötétség és hideg kezdetét jelentette, jelmezes
kenyeret, fokhagymát és sót tettek az asztalra, mulatozással társul, amelynek célja a megtéveszmásutt kalácsot készítettek, vagy rétest. Az en- tés. Újabban a fiatalok vegyítik szívesen ezeket a
nivalót egyes helyeken az ablakba tették, villát szokásokat, míg a töklámpás faragása inkább a
raktak mellé, vagy elvitték a templomhoz, netán kisgyermekek kedvelt időtöltése. Mint minden
a temető kapujához, és az ott várakozó koldusok szokás, ez is alakult az évszázadok során, egy vaközött osztották szét. Ennek fejében ők aznap az lami azonban az idők kezdete óta nem változott:
alamizsnát hozók elhunytjaiért imádkoztak. Ha- az ember gondoskodni kíván a halottairól, s ez a
gyomány volt az is, hogy mindenszentek estéjén szándék ebben az ünnepben nyilvánul meg.» há
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ZENÉSZEK ÉS LOKÁLPATRIÓTÁK
A Savaria Szimfonikus Zenekar három tagja: Kiss Barna igazgató,
Petró András, a gordonka szólam vezetője és Németh Imre trombitás voltak
Lovass Tibor vendégei a Szombathely Ma magazinműsor „Szombathelyezés”
című rovatában. A városhoz kötődő emlékeikről, kedvenc helyeikről
és természetesen a muzsikáról is beszéltek, meséltek a zenészek.

LOVASS TIBOR EZÚTTAL NEVES ZENÉSZEKKEL „SZOMBATHELYEZETT”

Kiss Barna születésétől kezdve Szombathelyen
él, sok mindent látott már a városban, és sok
mindenre emlékezik szívesen. „Én még ültem
villamoson, láttam a Fő teret buszpályaudvarként üzemelni, és ott voltam, amikor felépült a
Bolyai-iskola épülete” – mesélte a szimfonikus
zenekar vezetője. Arra a kérdésre, hogy szereti-e
a várost, azt válaszolta, hogy lett volna lehetősége nem hazajönni. Szerinte ez mindent elmond.
Petró András is igazi lokálpatriótának tartja magát, nagyon szereti Szombathelyt. „Nekem is lett
volna lehetőségem elkerülni innen, de eszembe
se jutott” – fogalmazott. „A város zenei múltjával
mindig is kapcsolatban voltam a szüleim révén,
de ez nem csak ennek köszönhető” – tette hozzá. Németh Imre trombitás a fiatalabb generáció
tagja. Nyíregyházán született, 2008 szeptemberében került a szimfonikus zenekarhoz. Feleségével együtt költözött a vasi megyeszékhelyre,
gyermekük már itt született. A zenész arról mesélt, hogy már az első pillanatban megszerette
Szombathely hangulatát. „Itt nem olyan arctalanok az emberek mint Budapesten, és annak
ellenére, hogy megyeszékhely, megőrizte egy
kicsit a falusias jellegét. Mindenkinek ajánlom”
– mondta.

Mindannyiuknak vannak kedvenc helyeik a városban. Kiss Barna például a mai napig szívesen
gondol iskolás éveire, amikor a hétköznapok
nagy részét a Gagarin és a Szent István parkban
töltötte. „Kiismertem a helyeket, tudtam, hol érdemes focizni, melyik két fa jó kapunak. Most
pedig nagyon örülök a Csónakázó-tó felújításának: az új hídnak és a rendezett szigetnek” – fűzte
hozzá. Petró András igazi belvárosi gyerekként
emlékezik magára. Azt a hat évet leszámítva,
amíg Debrecenben és Budapesten tanult, szinte ki sem mozdult innen. Mindig ezen a részen
lakott, ezt szerette meg a legjobban. Németh
Imréék a Pelikán park mellett laknak, azt, és a
játszótereket is nagyon szeretik. Mint mondta,
felesége már felfedezte azokat a helyeket, ahova
érdemes kisgyermekkel is eljárni.
Abban is egyetértés volt a művészek között, hogy
büszkék lehetünk Szombathely zenei életére.
Szerintük színes a paletta: a komolyzene mellett
szép számmal akadnak könnyűzenei formációk
és a big bandnak is nagy hagyománya van a városban. S hogy mi hiányzik nekik Szombathelyről? Nem gondolkodtak sokat a válaszon: Petró
András nosztalgiavillamost, Kiss Barna pedig
egy hatszáz fős koncerttermet szeretne.  » eb

EIFFEL ÉS A BAROKK
KÖNYVTÁR
130 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár barokk teremkönyvtára. Ez alkalomból kiállítás nyílt Eiffel Szombathelyen címmel. A figyelemfelhívó elnevezés arra utal, hogy Gustav
Eiffel nevével fémjelzett acélkonstrukció tartja
a terem galériáját. A középen elhelyezett négy
korintoszi oszlop és a míves csigalépcső pedig
Otto Wagner bécsi gyárában készült. A 19. század végi modern építészeti stílus jól harmonizál a könyvtárbelső barokk jellegével. A könyvszekrények és az íróasztal Palkovics Ferenc
bútorműves munkája. Tipikus barokk elemek
a földgömb, a csillagászati gömb, a szobrok és
az ókori klasszikus művészethez visszanyúló
mennyezeti festmények. Ifj. Stornó Ferenc faliképei Gergely pápát, Mózest, Szókratészt és
Szent Pál apostolt ábrázolják.
A tízezer kötetes székesegyházi könyvtárat
Szily János püspök alapította 1791-ben. 1885ben Hidasy Kornél, az egyházmegye nyolcadik
püspöke költöztette át a bibliotékát a papi szeminárium újonnan épített szárnyába, és nagymértékű állománybővítést hajtott végre: új köteteket, folyóiratokat vásárolt.
A könyvtár a szombathelyi papi főiskola hallgatóinak oktatását szolgálta. Akkoriban különösen fontos volt a képzett világi papság jelenléte a
magyar vidéken, a falusi plébánosoknak óriási
szerepük volt a társadalom széles rétegeit fogságban tartó tudatlanság leküzdésében.
A kiállítás megemlékezik a barokk teremkönyvtár jubileumáról. A tárlókban régi könyvek, látogatói jegyzékek, a terem alaprajza és
újságcikkek is láthatók. Közszemlére tették
Hidasy Kornél portréját is, amelyet 2009-ben
az egyházashollósi plébániaház padlásán találtak meg leromlott, szennyezett állapotban.
A festmény Marosfalvi Antal restaurátor keze
nyomán nyerte vissza eredeti szépségét. A tárlat
márciusig áll nyitva az érdeklődők előtt. » kzs
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ŐSZ HÚRJA ZSONG...
CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Szelíd-szép arcát mutatja most az ősz. Mert
bár a csípős hajnalok köddel, harmattal virradnak, olykor előbukkan a melengető nap.
Bokáig gázolunk az illatos avarban, a fákon
rozsdabarna, okker, vörös leveleket rezegtet
a szél. Szúrós burokból kandikál a gesztenye,
száll az ökörnyál. A természet lassan lepihen. Kiürülnek a kertek, elülnek a bogarak,
csak néha téved be egy-egy kótyagos légy.
A költöző madarak is útnak indultak rég, az

képriport
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itt maradottak egyre gyakoribb vendégek a
madáretető körül. Már elkél a vastag kabát,
sapka, sál. Virulnak a krizantémok, sütőtök
és gesztenye illata terjeng.
Reggelente félálomban fejsze csattogását hallani: fát kell hasogatni. Mire felébredünk, a
kandalló mellett áll a teli kosár. A sötétségbe
ájuló délutánt tűz fénye világítja be, barátságosan ropogva lassan meleget áraszt a hűvös
falak közé.
S ha esik makacsul, süvítve fúj a szél és az orrunk hegyéig se látni a szürke köd miatt, hát
az is rendjén van. Mert ilyen is tud lenni az
ősz, ha épp úgy hozza kedve. Legyen minél
» kzs
tovább kegyes és szerethető!
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HORVÁTH JÁNOS
FESTŐI ÉLETMŰVE
Szombathelyen rengeteg tehetséges alkotó él
és dolgozik. Erre jó példát hoz Preiczer Paula
könyve, amely a nyolcvanöt éves Horváth János
festőművész életmű-bibliográfiája. A kötetet
nemrégiben a Savaria Egyetemi Központban
mutatták be. Horváth János a jogelőd szombathelyi tanárképző főiskola rajz tanszékén
oktatott, annak vezetőjeként ment nyugdíjba.
Magát a realista festők közé sorolja. Munkájában Nagy István és Mednyánszky László eszmeiségét követte. Elmondása alapján az alföldi
művésztelepeken eltöltött idő és az ott szerzett
benyomások nagy hatást tettek festői tevékenységére. „Csak nehéz szívvel váltam meg az
ajándékba ott hagyott képektől” – jegyezte meg
mosolyogva. Az utóbbi években az Őrség jelent
számára meghatározó élményt: az a vidék, az
ott élő emberek ihletik alkotásait.
A könnyen forgatható, szép reprodukciókat
tartalmazó bibliográfiát Gál József ismertette
az érdeklődőkkel. Úgy fogalmazott: bár személyes jó barátságot ápol a festőművésszel, még
számára is meghökkentő adatok látnak most
napvilágot. Az időigényes, aprólékos munkának köszönhetően ugyanis kiderült, hogy az
alföldi és az őrségi táj, az eltűnt paraszti életformák megörökítője az elmúlt 64 évben több
mint háromszáz kiállításon vett részt. Munkásságát 423 fellelhető irodalom említi. Műveit 81
településen, köztük harminc külföldi városban
mutatták be. Jelenleg éppen Hamburgban látogatható egy kiállítása.
A könyv életrajzi részét a művész lánya, Nóra
állította össze. Preiczer Paula szerkesztő az adatok összegyűjtéséhez a megye összes könyvtárába, valamint Veszprémbe, Tatabányára és
Győrbe is ellátogatott. Azokba a városokba,
» nm
amelyeket a festői életút érintett. 

„SZOMBATHELYEZÉS” – JÁTÉK
Kedves Olvasóink!
Tudják-e hol találhatók a montázson látható szombathelyi helyszínek?
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Az öt helyszín leírását a szombathelyezes.sztv@ Előző játékunk megfejtése: 1. Fő tér 43., 2. Vágmail.com e-mail címre vagy a szerkesztőség rosháza, 3. Szentháromság szobor talapzata, 4.
címére (Szombathely, Géfin Gy. utca 22.) vár- Szombathelyi Képtár, 5. zsinagóga.
juk november 12-ig. A helyes megfejtők között Előző játékunk nyertesei: Magony Józsefné, Nénovemberi adásunkban könyvnyereményt sor- meth Ildikó, Lang Júlia, Kiss György, Németh
solunk ki.
» kzs
Tünde.

SZENT MÁRTON JUBILEUMI ÉV – 316-2016
November 7-én nyitja meg Veres András megyéspüspök a Szent Márton Jubileumi Évet.
Ezzel kezdetét veszi a szent születésének 1700.
évfordulójára rendezett ünnepségsorozat. A jubileumi év célja, hogy a figyelem középpontjába
állítson olyan értékeket, eszméket, amelyeket
egyes közösségek fontosnak tartanak a maguk
és mások számára is. Szent Márton – Savaria
szülötte, akit az egyház szentként tisztel – életével, cselekedeteivel példakép mindannyiunk
számára. 2016-ban lesz 1700 éve, hogy meglátta a napvilágot. Ezért hirdetett jubileumi évet a
Szombathelyi Egyházmegye.
Célunk, hogy a programok segítségével minél
többen megismerjék Szent Márton alakját, személyiségét, lelkiségét. Továbbá, hogy mit jelen-

tett akkor kereszténynek lenni, hittérítő munkát
végezni, püspökként az egyházat irányítani,
őszintén Krisztust követve.
» Szombathelyi Egyházmegye


Riport
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FÁJDALMAS-SZÉP EMLÉKEZÉS

„Nagyfénykép” egy korszakról, amit látni kell

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Hatalmas sárga Dávid-csillag néz le a mennyezetről, és vetíti fényét a padlóra.
A parkettába a kiállítás címét gravírozták, a szemközti falon pedig Schönfeld Gréta
életörömöt sugárzó lénye fogad. Körbenézve fekete-fehér tablók, csaknem ezer
beszédes, korabeli műtermi és családi fotó, regénybe illő leírásokkal.
Az egész nem mindennapi.

Olyan látvány tárul a Szemtől szemben című
kiállításra érkezők elé, hogy szinte valóságosan
is azok közé a zsidó emberek közé lépünk be,
akiknek a tárlat emléket állít. Egy átmenetinek
tervezett időszaki kiállításból született a Zrínyi
utca 17. szám alatt berendezett állandó tárlat,
amely a Szombathelyről elhurcolt zsidóság történetét meséli el. Mindig az első szót a legnehezebb
kimondani… a kezdő képanyag rövid idő alatt
megduplázódott, és a felejteni nem tudó családok bőröndszám hozták a régi fényképeket, az
elfojtott emlékeket. Kelbert Krisztina történész,
a kiállítás kurátora mintha minden arcot, lelket
és tragédiát ismerne, úgy beszél a remek adottságokkal rendelkező térben, a hitközség sokáig
üresen állt, talán épp erre a feladatra váró – igaz,
valamikor a gettóbeli embertelen motozásoknak is helyet adó – termében. De a történet nem
1944-ben kezdődött. Sokkal régebben, s annyi
bizonyos, hogy az 1860-as évektől városunkban
működött Knebel fényképész-dinasztia három
tagjának nagy-nagy szerepe van abban, hogy ma
szembenézhetünk az egykori áldozatokkal, de
még önmagunkkal is. A kezük alól száz év alatt
kikerült fotográfiák üvegnegatívját a műterem
megőrizte, és az 1963-as államosítás alkalmával
a temérdek kép a múzeumba került. Aki a múlt
század elején valamit is adott magára ebben a
városban, legalább egyszer elment a Knebel császári és királyi fotós műhelybe, ahol a névvel el-

látott megrendelőkönyveket is precízen tárolták,
a fennmaradt hagyaték tehát egy kész kordokumentum. A helyi zsidóságé is. Ötévnyi kutatómunka kellett aztán hozzá, hogy a kiállítás kurátora, Kelbert Krisztina ma is ránk ható valósággá
tegyen egy hetven évvel ezelőtti világot.
A náci haláltáborokban hatmillióan vesztek
oda a második világháborúban. Egy ekkora
számmal azonban a mai kor emberének nehéz
bármit is kezdeni. Nem véletlenül készült el úgy
ez a kiállítás, hogy arcokat, családi ünnepeket,
kirándulásokat, gyerekeket lássunk a falakon,
életnagyságban, hiszen így még valóságosabb a
létük – és a hiányuk. „A két háború között 3200
fős zsidóság élt Szombathelyen, közülük 1945
végén háromszázan tértek haza, tehát alig egytizedük élte túl a vészkorszakot. Ebben a kiállításban az a nagyszerű, hogy ebből a 3200 emberből
majdnem ötszáz arcot meg tudunk mutatni” –
mondja a történész. A kiállítás szemlélete, kivitelezése rendkívül korszerű, de erre szükség is van.
Manapság a muzeológus azt kockáztatja a stílus
rossz megválasztásával, hogy a mondanivaló
esetleg célba sem ér. A Szemtől szemben tárlatán
ez a veszély nem áll fenn, Kassai Ferenc grafikusművésznek köszönhetően a diákok számára is
könnyen befogadható és hatásos képi-szöveges
világ tárul a látogató elé.
Szemző Magda és az alig harminc évet élt Berger László személyes története az első állomás.

Utóbbi sorsa szimbolikus, szinte az egész zsidóság sorsa az övé, hiszen vallása miatt külföldön
kényszerült orvosnak tanulni, majd hazatérve
mellőzöttség, megaláztatás, s végül deportálás,
majd halál várt rá. Továbblépve a zsidóság történetével ismerkedhetünk meg, szombathelyi letelepedésüket, közösségi életüket, intézményeiket
mutatják be a leírások és fotók. Néhány jellemző
szakma köré csoportosítva az egyes emberek története is kibontakozik, végig a falak mentén és
a molinókon: kereskedők, iparosok, ügyvédek,
orvosok, földbérlők és művészek életpályáját
olvashatjuk, és leshetünk be privát szférájukba
is a személyes jellegű fényképek segítségével. S
ami nem megszokott az efféle tárlatokon: a női
sorsoknak külön, nagyarányú figyelmet szentelt
Kelbert Krisztina. „A történetkutatás hajlamos
a férfiak nagy tetteire fókuszálni, holott egy közösség története a nőkön keresztül talán még inkább tettenérhető” – vallja a szakember. Kiemeli
egy fiatal zsidó nő esetét, aki várandósan került
a gettóba, s a bevagonírozás előtti pillanatokban
szülte meg második gyermekét, így indulva a
halálba. Látni egy óriási tükörfalat, sőt tükörrendszert, amely előtt arcképek, nevek lógnak,
de nem akárhogyan. Ahhoz, hogy mindenkit
megnézzünk, küzdeni kell, hajolgatni, és minden
perspektívából más válik hangsúlyossá. A tükör
egyébként a tablókon is visszatérő szimbólum, s
folyton arra késztet, hogy önmagunk szerepén is
elgondolkodjunk. Hasonlóképpen lenyűgöző a
teljes oldalfalat betöltő, páratlan Farkas Géza-fotó a húszas évekbeli Fő térről, amelyen a nyüzsgő
élet, a zsidó üzletsor, a szilvát majszoló kisfiú, de
talán még a gyümölcsre szálló muslinca is jól kivehető és böngészhető. A huszonegyedik századi
múzeumlátogatók manapság itt szelfiznek, háttérben a képpel, olyan valóságos. És ahogy a Fő
tér déli oldalára árnyék vetül, az már jelzi, hogy
a gettósítás, az elhurcolás tárgyalása következik a
további tablókon. Szobabelsők Hitler-portréval,
törvények, helyi rendeletek, röplapok árulkodnak a vészkorszak közeledtéről. S egy kuriózum:
Deutsch Hermin naplóbejegyzése, amelyben a
szombathelyi gettóba telepített rokonaiért aggódik, s emiatt még az Istennel is perlekedik. Óriási
térkép mutatja az elhurcoltak útvonalát a városon át, lakásaiktól a vagonokig. A lágerbeli életről
is sok szó esik, és arról, hogyan lehetett mégis túlélni néhányaknak.
„3134 név olvasható a teremben körbefutó táblán.
Ezzel minden szombathelyi zsidó emberre emlékezni és emlékeztetni kíván a kiállítás, még akkor
is, ha nincs mindegyik mellett fotó és történet” –
mondja az elhivatott történész, aki bejelentkező
csoportoknak szívesen vállal tárlatvezetést is.
Munkájának egyik elismerése, hogy a jövő héten
Debrecenben tartandó, holokauszt-emlékezettel
foglalkozó nemzetközi konferencián a kormány
felkérésére a szombathelyi kiállítás képviseli hazánkat.
» Haitzmann Ágnes
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A MOSOLYGÓS ISTEN
Sarapis márványfej az Iseumból

A kereszténység előretörésével a savariai
Isis-szentélyben a Kr. u. 4. század derekán
szép lassan megszűntek a szertartások, a papok és a hívek szétszéledtek, a közel negyed
évezreden át álló hatalmas templomépületet
pedig módszeresen lebontották. A kultuszfelszerelést minden bizonnyal széthordták vagy
elrejtették. Éppen ezért számít ritkaságnak az
a kisméretű márványszobor-töredék, amely
Isis istennő hitvesét, Sarapist ábrázolja. Az ősi
egyiptomi vallásban még Osirisként ismert
istenalak görög elnevezése eredendően az Osirissal azonosított Ápis bika jelölésére szolgált
(Osiris + Apis = Osor + Apis = Sarapis). Hos�szú hajú, szakállas megjelenése Zeus/Juppiter
alakjára hasonlít, azonban a fején látható hengeres tárgy, egy gabonamérő edény – a modius
– utal az egyiptomi eredetű meghaló-feltámadó
isten termékenységi aspektusára. Az arckifejezés kimértségét az enyhén mosolyra húzódó
szájvonal ellensúlyozza.
A töredék 1959-ben az Iseum ásatása során
a szentély előtt futó Borostyánkő út fölötti
törmelékből került elő. A vakító fehér márványból, gondos munkával kifaragott szobrot
egykor festették, amire az istenalak szájának
piros színe is utal. A szobor egyike volt a felvonulásokon, körmeneteken hordott kisméretű
istenábrázolásoknak, amelyek körbeviteléről
számtalan antik leírás maradt az utókorra.
A mívesen megfaragott szoborfej a savariai
Isis-Sarapis vallás egykor gazdag kultuszszobor-együttesének egyetlen megmaradt töredéke, amely ma az Iseum állandó kiállításában
tekinthető meg.
» Sosztarits Ottó – Iseum Savariense


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

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 3. 18.15 Az utolsó
boszorkányvadász (16) 106' amerikai fantasztikus akciófilm

NOVEMBER 7–8. 9.00-17.00 Szent Márton-napi
Országos Nagyvásár. November 7. 10.00 Fújjad-fújjad! – Németh Tamás és Mészáros Szabolcs előadása; 11.00 Peruska dalkör műsora;
11.45 Hagyományőrző bemutató – Magor Íjász
Egyesület; 12.00 Hagyományőrző bajvívás –
Nyugati Gyepűk Pajzsa Egyesület; 12.30 Boglya
Népzenei Együttes műsora; 13.30 Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Ispiláng
Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei Együttes
műsora; 14.15 Babszem Jankó – Ziránó Bábszínház; 15.00 Szamárfül – Nagy Bandó András műsora; 16.00 Cori and Air koncert. November 8. 10.00 Néptáncbemutató – a Brenner
János Óvoda műsora; 10.30 Hagyományőrző
bajvívás – Nyugati Gyepűk Pajzsa Egyesület; OKTÓBER 31 – NOVEMBER 3. 20.30 Sicario –
10.45 Hagyományőrző bemutató – Magor Íjász A bérgyilkos (16) 131' amerikai akció thriller
és Hagyományőrző Egyesület; 11.00 Szamárfül
– Nagy Bandó András műsora; 12.00 Bozsoki
Dalárda műsora; 13.00 Tavaszi szél zenekar;
14.00 Vásártéri bábtáncoltatás, vásári bábjáték
és bábforgatás három részben – Kovács Géza
műsora; 15.00 Koprive koncert; 16.00 Szökős
Néptáncegyüttes, Reményik Sándor Evangélikus Ált. Isk. és a Boglya Népzenei Együttes
műsora.

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

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 3. 14.15; NOVEMBER 4.
14.45 Pán (16) 111' amerikai családi kalandfilm

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 3. 16.30; NOVEMBER 4.
17.00 Hotel Transylvania 2 – Ahol még mindig
szörnyen jó 3D (6) 89' amerikai animációs film

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 4. 14.00 Dheepan
– Egy menekült története (16) 109' francia filmdráma

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 4. 16.15 Veszettek
(16) 90' Goda Krisztina legújabb filmje

Het i ajánló
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OKTÓBER 31 – NOVEMBER 4. 18.30 Machbet
(16) 113' angol–francia–amerikai filmdráma

zott kollégák és barátok, Békefi Antal Attila, Szekendi Tamás és Kocsis Zsolt emlékének adóznak
a műsorban felhangzó Goudimel-, Sweelinck-,
van Eyck-, Schein-, Scheidt- és Schütz-művekkel.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Szombathely, Ady tér 5.

OKTÓBER 31 – NOVEMBER 4. 20.45 Bíborhegy
(18) 119' amerikai horrorfilm

NOVEMBER 4. 16.30 Csejtey András onkológus
főorvos interaktív előadása a Genius Savariensis Szabadegyetem Egészségügyi Kurzusa
keretében. Téma: új gyógyítási eljárások az onkológia területén, a rákbetegségek megelőzési
lehetőségei.
NOVEMBER 4. 19.00 Nyitott Akadémia. Buda
László – Hogyan bánjunk jól magunkkal?
NOVEMBER 6. 18.00 A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája – Bagdy Emőke előadása.

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

NOVEMBER 6. 20.30 Csík Zenekar koncertje.
NOVEMBER 7. 9.00 Kézműves kuckó: lampion
készítése.

Fő tér
Szombathely

PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS

NOVEMBER 4. 19.00 007 Spectre – A Fantom
visszatér (12) 148’ amerikai–angol akciófilm

Bernstein Béla Kulturális Központ
Szombathely, Batthyány tér 9.
I. emeleti nagyterem és földszinti imaterem

NOVEMBER 5. 17.15 Őszi Zsidó Esték. Vidéki
zsidó temetők Vas megyében – Orbán Róbert
helytörténész előadása.

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

NOVEMBER 5. 17.00 Szent Márton nyomában.
Kiállításmegnyitó.

Református templom
Szombathely

OKTÓBER 31. 18.00 Jótékonysági koncert a reformáció ünnepe alkalmából.

NOVEMBER 7. 10.00 és NOVEMBER 17. 13.00
Márton-napi kirakó. Szent Márton napjához
kötődő, néphagyományokat megismertető játszóprogram óvodás és iskolás gyermekcsoportoknak, családoknak.

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

NOVEMBER 4. 15.30 Hölgy Klub. Testi-lelki-szellemi törvényszerűségek az egészség és a
betegség hátterében. Előadó: Darnói Tibor.
NOVEMBER 5. 15.30 Szenior Klub. Emlékezés
Mindszenty József bíboros életének jelentős évfordulóira saját prédikációi és körlevelei alapján.
NOVEMBER 5. 16.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó
Klub. Komoly olvasmányt válasszunk vagy kevésbé komolyat? Tippek és érvek. Az aktuális
olvasmányok bemutatása.

Martineum Felnőttképző Akadémia
Szombathely

NOVEMBER 2. 18.00 Közönségtalálkozó Veres
András megyéspüspökkel. A Szent Márton
Jubileumi Év bevezető programja a Magyar
Szent Norbert templom
Katolikus Rádió szervezésében. Az est vendéSzombathely, Petőfi Sándor u. 37.
gei: Schauermann János, a szombathelyi Szent
NOVEMBER 3. 19.00 A Capella Cantorum halot- Márton templom plébánosa és Andorka Miktak napi emlékkoncertje. A közelmúltban eltávo- lós egyházmegyei főépítész.

RÁZVA, NEM KEVERVE
A huszonnegyedik (!) James Bond-eposz, a Spectre már itt van a kanyarban, a nézői és kritikai elvárások pedig talán még sosem voltak ilyen magasak
a filmek öt évtizedes történetében.
2015-re már nem kérdés, hogy Daniel Craig
legyőzte a korábbi szkeptikusokat; mind gyakrabban hallható olyan vélemény, hogy a brit színészben tisztelhetjük minden idők legjobb és
leghitelesebb Bondját. Craig karizmája azonban
önmagában nem volt elég, hogy a ’90-es években
viccelődő tucat-akcióhőssé lezüllesztett karaktert visszahozza a köztudatba. A 2006-os Casino
Royale, mely világraszóló közönség- és kritikai
siker volt, rendelkezett ugyanis ezen felül olyasvalamivel, mely a Pierce Brosnan-érában elmondhatatlanul hiányzott: egy jó forgatókönyvvel.
A Casino Royale félretette a sci-fibe illő gyerekes
kütyükkel bohóckodó, legyőzhetetlen bájgúnárt,
és a helyébe egy jóval emberközelibb 007-est tett.
A 2007-2008-as forgatókönyvírói sztrájk sajnos a
folytatást is kedvezőtlenül érintette, így a magyarul A kvantum csendje címen forgalmazott film
már jóval több akciófilmes klisét zsúfolt a játékidejébe, ám a 2012-es Skyfall Sam Mendes rendező
irányításával újra visszahozta a Casino varázsát.
A stúdió Mendesnek a pletykák szerint legalább
kettő 007-film leforgatására szavazott bizalmat –
az egyelőre csak „Bond 25” kódnévvel ellátott darabnak még nincs megjelenési dátuma, de a Spectre-t, a sorozat huszonnegyedik darabját napokon
belül a szombathelyiek is végigizgulhatják.
A Skyfall-hoz hasonlóan a Spectre is erős húzóneveket vonultat fel a szereplők között: a Craig-érában visszatérőnek számító Ralph Fiennes és Judi
Dench mellett Tarantino egyik legnagyobb felfedezettje, az osztrák Christoph Waltz is megvillantja tehetségét – ezúttal antagonistaként.
A 007 – Spectre már az országos premier előtt,
november 4-én megtekinthető az Agora–Savaria
» Csorba Csaba
Filmszínházban.
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HATVAN SAVARIÁS ÉV

Jubileumot ünnepel a Hadnagy utcai szakképző iskola

Jubileumi tanévet kezdett idén ősszel a Savaria Szakképző Iskola.
Hatvanéves múltjukra, eredményeikre méltán büszkék – nem mindig volt könnyű
dolguk: költözködések, névváltoztatások, átminősítések tarkítják a történetet.
Ez idő alatt számos szombathelyi híresség koptatta itt az iskolapadokat.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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1955. szeptember elsején csengettek be először a nemzeti tanács vezetője és a forradalom helyi
a mai savariás diákok elődeinek. A Hadnagy irányítója lett, ami miatt később meggyűlt a baja
utcai épület még nem létezett, és a Savaria név a hatóságokkal, és szabadságvesztésre ítélték.
sem volt az övék, mégis azzal a négy évfolyamnyi Addig azonban sokat tett az iskolájáért: kijárta
gimnazistával kezdték meg a munkát, akik a mai például, hogy 1957-ben felvehessék a Savaria
iskola első tanítványainak tekinthetőek. Ami Gimnázium nevet. Az igazgatói székbe ekkor
az előzményeket illeti, az 1945 utáni esztendők először Petrován Oszkár, majd Urbán Tiborné
az oktatási rendszerben is nagy átalakulásokat ült be, s közben a tanulói létszám folyamatohoztak. Az 1948-as államosítás gimnáziumi ös�- san növekedett. A körülmények az induláshoz
szevonásokkal járt, így az addigi három helyett ugyan megfeleltek, de látható volt, hogy hosszú
már csak két intézményben folyhatott gimná- távon máshová kell költöznie a néhány éve alaziumi oktatás. Legelőször 1955-ben alakult úgy, kult gimnáziumnak. Egy épületben működött a
hogy a város újra egy harmadik gimnáziumban középiskolai leánykollégiummal, ám a hely nem
gondolkodhatott, és az addig szakérettségit adó volt elegendő a két intézménynek. A kétszáz éves
tanfolyam jogutódjaként – a mai Szily János ut- műemlék házat felújították, de a visszaköltözésre
cában, a leánykollégium épületében – létrejött a gimnáziumnak már nem volt lehetősége, így
az Alkotmány utcai Gimnázium. Rögtön négy a gyerekeknek menniük kellett: 1964-től két
évfolyamon, nyolc osztályban kezdődött meg a tanévet az Entzbruder Gimnázium épületében
tanítás, mégpedig úgy, hogy az elsősöket ebben töltöttek. Ott éppen kétszer annyi üres tanterem
az évben vették fel, a magasabb évfolyamokat állt rendelkezésre, mint amennyire akkor éppen
pedig az egyébként is zsúfolt Nagy Lajos és Ka- szükség volt, de ez sem maradt így. Az ottani tanizsai Dorottya Gimnáziumból hozták át. Ez nulók megsokasodtak, és a savariásoknak tovább
volt a megye első olyan gimnáziuma, amely ta- kellett állniuk. Már majdnem megépült számukgozatos volt, a tanulók fele ugyanis általános, a ra egy új ingatlan, de közbeszólt az árvíz, ezért
másik fele pedig orosz tagozatos lett. Sőt, abban a tanítást a mai Reguly-iskola épületében voltak
is élenjárt az intézmény, hogy koedukáltan ok- kénytelenek folytatni. Azután csak eljött végre a
tatta a fiatalokat. Az első igazgató Koncz Endre pillanat 1967-ben, hogy felépült a mostani iskola
volt, a korábbi szakérettségis tanfolyamok addigi a Hadnagy utcában, és a gimnázium „hazatért”.
igazgatója, akire volt kollégái úgy emlékeznek, Igaz, ekkorra éppen megérett a gondolat Szommint igényes és emberséges vezetőre. 1956-ban bathelyen, hogy egy gimnáziummal kevesebb is

elég, tehát a Nagy Lajos, a Kanizsai és a Savaria
közül az egyiknek át kellett alakulnia. Kézenfekvő volt, hogy nem a belvárosi intézmények, hanem az újonnan épült, politechnikai műhellyel
is rendelkező iskola sorsa lesz ez. 1972-ig a Savaria Gimnázium és Szakközépiskola nevet viselték, majd az utolsó érettségiző gimnáziumi osztály távozása után a Savaria Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola nevet kapták. Rövid ideig viselték a Savaria Gépjárműtechnikai és Vasútgépészeti Szakközépiskola elnevezést is. S hogy miért
éppen közlekedés? Nem nehéz kitalálni: a hatvanas években jelentős fejlődésen ment keresztül
ez az iparág, a javítóüzemeknek szükségük volt
a jó szakemberre, nem is kevésre. Mind a közúti, mind pedig a vasúti ágazatnak érettségizett
szerelők kellettek. 1969-ben tehát megkezdődött az autószerelők és a dízelmozdony-szerelők
képzése az egyre inkább szakközépiskolává váló
intézményben.
1990-ben felvették a Savaria Szakközépiskola
nevet, aztán 1992-ben még a gimnáziumi oktatás is visszatért az iskola falai közé, s néhány évig
ezt az elnevezésük is jelezte. Nem sokkal ezután
megkapták a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium nevet.
Időközben a tanulólétszám egyre nőtt, és az
amúgy sem túl tágas épület szűknek bizonyult.
Ezen a gondon némiképp enyhített, hogy a
gyakorlaton lévő osztályok tanműhelyekben és
a bázisüzemekben töltötték a napjaikat. 1985ben és 1986-ban új tantermekkel, szertárakkal
és pinceklubbal bővítették az épületet. A képzés is alakult idővel: időszakosan többek között
vasútforgalmi, építőgépész technikus, és számítástechnikai műszerész osztályt is indítottak,
majd a hangsúly az autós szakmákra tevődött át.
Farkas Miklós igazgatása alatt nyolcosztályosról
23 osztályosra fejlődött az iskola, és kettő helyett
már hét szakmát tanítottak. Őt Pődör György
követte az igazgatói poszton, majd Tatai-Szabó
Miklós következett. Ma pedig Sümegi Tamás vezeti az intézményt. Közben megépült a kollégium, kondicionáló termet, diagnosztikai műhelyt
és oktatólaborokat is avattak, meglévő műhelyeiket pedig fejlesztették. Megjelent a felsőfokú
képzés is az iskolában. Jelenleg az idén nyáron
megalakult Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum tagiskolájaként működnek, s fő profiljuk a közlekedésgépészet-elektronika, a rendészeti, valamint a logisztikai képzés.
Így telt az első hatvan év, amely alatt több, ma
már ismert és elismert szakember, sportoló, közéleti szereplő és hivatalnok koptatta az iskolapadokat, köztük Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes, Tiborcz János megyei
rendőrfőkapitány, Gécsek Tibor Európa-bajnok
kalapácsvető, vagy éppen az ugyancsak kontinensbajnoki címmel büszkélkedő Kiss Norbert
kamionversenyző.
» Haitzmann Ágnes
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CAMPUSSÁ ALAKUL A SEK

TRÓFEASZEMLE

Három munkacsoport dolgozik az egyetem képzési stratégiáján

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Hálózatos együttműködés és gazdasági igényekre fókuszáló képzések jellemzik
a Savaria Egyetemi Központ jövőstratégiáját. Ennek fontos eleme a valós piaci
környezet feltérképezése és a széleskörű társadalmi együttműködés kereteinek
kialakítása. A cél, hogy az egyetem nyisson a gazdasági szektor és a társadalom
igényeinek irányába.

A PEDAGÓGUS-, MŰSZAKI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KÉPZÉSBEN REJLIK A JÖVŐ

Nyáron a felsőoktatási államtitkárság átvilágította hanem a csecsemő- és kisgyermeknevelő szaka magyarországi egyetemeket, különös tekintettel tól egészen az egyetemi szintig bezárólag lefedné
a működésre. Ennek eredményeként több intéz- a pedagógusképzés teljes vertikumát. A másomény – így a Nyugat-magyarországi Egyetem és dik pillér a gépészmérnökképzés elindulásával
vele a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ is elkezdődött műszaki és természettudományos
– átalakul.
oktatás fejlesztése, mely egyrészt a régióban megPárhuzamos folyamatok kezdődtek meg. Az első jelenő ipari munkaerő-igényt kívánja kielégíteni,
egy szervezeti átalakulás, mely összegyetemi szin- másrészt kapcsolódik az első pillérként megfoten érzékelteti a hatását, hiszen a Nyugat-magyaror- galmazott tanárképzéshez is, hiszen nem csupán
szági Egyetem két kara – a mosonmagyaróvári és a műszaki értelmiségre van szükség, hanem az
győri – kiválik az intézményből, míg Sopronban és őket képező szakoktatókra és mérnöktanárokra
Szombathelyen 2016. január 1-től campus jön létre. is. A harmadik pillér a sporttudományi területhez
Ez a magyar felsőoktatásban egyébként egyedülál- kötődik. A szombathelyi sporttudományi képzés
ló hálózatos egyetemi struktúra, ahol a két campus hagyományosan erős, az országos rangsorokban
bizonyos fokú autonómiát élvez, szövetségre lép közvetlenül a Testnevelési Egyetem után követegymással annak érdekében, hogy a gazdasági és kezik, sőt némely paraméterében meg is előzi azt.
társadalmi igények hatékonyabb kielégítése érde- Ehhez párosul a régióban egyedülálló termál- és
kében gyorsabban tudjanak reagálni. A képzéseket fürdőkultúra, mely egészségfejlesztéssel és rekreápéldául közösen tudják akkreditálni, és ténylegesen cióval foglalkozó szakembereket igényel. Ez alapja
lehet egy későbbi duális képzési rendszernek.
abba a városba helyezi, ahol arra valós igény van.
A másik folyamat a campus működésének meg- A három munkacsoport tagjai a szombathelyi
tervezése, melyet az intézményfejlesztési tervben campus intézeteinek munkatársai és külső szakrögzítenek, s ami a 2016-2020-as időszakra vonat- emberek – köztük akadémiai tag, sikeres vállalkokoztatva tartalmazza a szombathelyi felsőoktatási zó, a KLIK képviselője és kórházi főorvos. A háintézmény képzési-kutatási portfólióját. Ennek rom bizottság október 22-én megtartotta alakuló
feltérképezésére három munkacsoport alakult az ülését, s most előttük áll a feladat, hogy a követkeegyetemen. Az egyik az intézmény hagyománya- ző év elejétől létrehozzák az egyetemet, mely egy
iból fakadóan a pedagógusképzés, melynek víziója innovatív, piacképes tudást biztosító, gazdaságilag
a vezető szerep elérése a régióban. Az elképzelések és társadalmilag beágyazott intézményként foly» bb
szerint ez nem csupán a tanárképzést jelentené, tatná működését.

A 2015-16-os vadgazdálkodási idényben a hatóság előírása alapján 1100 gímszarvas bikát
kell elejteni és trófeáját bemutatni Vas megyében. A szeptemberi szarvasbőgés számít a vadászati szezon kiemelt időszakának. Október
közepéig több mint ötszáz bika került terítékre.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. idén is megszervezte a Vas Megyei Gímszarvas Trófeaszemlét.
A kedvezőtlen időjárás ellenére sok vadász érkezett a szakmai napként is működő kiállításra
a Káld-Hidegkúti vadászházhoz. Az 54-ből 19
vasi vadászatra jogosult hozta el az eddig elejtett trófeáinak színe-javát.
Bugán József, a szervező erdőgazdaság vezérigazgatója elmondta, a vadgazdálkodás nagyon fontos ága a gazdaságnak, a trófeaszemle
elsődleges célja pedig az, hogy a szakmai fejlődést elősegítse.
Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara elnöke kifejtette, hogy a sikeres vadászat alapja a
jó vadgazdálkodás. Örül annak, hogy a megye
minden vadászatra jogosultja lehetőséget kap
eredményei bemutatására. A magyar vadállomány világhírű, ezért is rendezheti 2021-ben
Magyarország a Vadászati Világkiállítást.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. A legnagyobb
vadászatra jogosult a megyében, kilenc vadászterületen gazdálkodik. A gímszarvasvadászati
szezon eddig eltelt időszakát átlagosnak értékeli a társaság, bár a trófeák tömege a tavalyihoz képest húszszázalékos csökkenést mutat,
amely a száraz időjárásnak tudható be. Az élőhely és a vadállomány minősége jó.
Ebben a szezonban az erdőgazdaságnak 220
bikát kell terítékre hozni, ebből a bőgés időszakában már több mint 90-et teljesítettek.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. által elejtett gímszarvasok trófeáinak 67 százaléka kapott arany,
ezüst és bronz minősítést, ami jóval magasabb
a megyei érmes aránynál. A vadászati szezon
» np
január végéig tart.
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NEM LEHET MINDIG
NYERNI
Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 2015-2016os szezonjában eddig kétszer találkozott a
Szombathelyi Swietelsky-Haladás a címvédő
Videoton együttesével. A második fordulóban
Székesfehérváron Juhász Roland öngóljának
köszönhetően nyertek 1:0 arányban a vasiak,
a tizenharmadik körben pedig Gaál Bálint
találatával győztek a zöld-fehérek ugyanilyen arányban a Rohonci úti stadionban. Ezt
követően a Magyar Kupában is találkoztak
egymással a csapatok. A nyolcaddöntő első
mérkőzésén a Haladás volt a pályaválasztó.
Mészöly Géza vezetőedző úgy döntött, hogy
szinte valamennyi poszton változtat a bajnoki meccsen pályára lépő együttesén. Egyedül
Angyal Zsolt maradt hírmondónak. Maga a
találkozó nem hozott túlságosan színvonalas
játékot. A csapatok becsületesen küzdöttek,
ám a kapuk csak ritkán forogtak veszélyben.
Gól a megszokott forgatókönyv szerint ezúttal
is csak egy esett, amit Kovács István szerzett
az 54. percben. Így a kupameccset a Videoton
nyerte 1:0-ra. A visszavágót három hét múlva
rendezik Székesfehérváron. Bár a Haladás hazai pályán kapott ki, dőreség volna lemondani
a továbbjutás lehetőségéről.

SZOMSZÉDVÁRI ŐRÜLET
Idén jutott fel a futsal élvonalába a zalaegerszegi Göcsej SK. Csapatuk gerincét kivétel
nélkül olyan játékosok alkotják, akik korábban megfordultak a Swietelsky-Haladás
VSE együttesében is. Halmos Máté, Kottán
Krisztián, Borsi Gergő és Bagó Gábor neve
ismerősen cseng valamennyi szombathelyi
szurkoló számára. A zalaiak remekül kezdték
a bajnokságot: az első négy meccsükből hármat megnyertek és csupán egyet veszítettek
el. Ennek köszönhetően a negyedik helyen
várták a Haladás elleni szomszédvári rangadót. Persze a vasiak sem adták alább. Marcos
Angulo legénysége másodikként érkezett Zalaegerszegre, ahol szépszámú, 1500 néző várta a pályára lépő csapatokat. Szerencsére sok
vasi szurkoló kísérte el kedvenceit. Ők pedig
örömmel konstatálták, hogy a várt nagy küzdelem elmaradt. A Haladás 2:0-ás félidőt követően 7:1-re kiütötte a hazaiakat. Az újabb
győzelemnek köszönhetően Horváth Péterék
feljöttek a tabella első helyére.

GYŐZEDELMES VISSZATÉRÉS
A svéd bajnokot verte meg idegenben a Falco

Tizenhat év után ismét európai kupamérkőzést játszott a Falco-Trend Optika KC
kosárlabdacsapata. A szombathelyiek a New FIBA Men's Club Competition névre
hallgató sorozat nyitófordulójában 62:54-re verték idegenben a svéd bajnok
Södertälje Kings együttesét.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Remekül alakul eddig a Falco-Trend Optika KC
kosarasainak 2015-2016-os szezonja. Az élvonalbeli bajnokságban eddig a sárga-feketék hat alkalommal léptek pályára és ebből ötször győztesen
hagyhatták el a játékteret. Kálmán László tanítványai az Aréna Savariában két vállra fektették
a Kecskemét, Sopron, az Atomerőmű, valamint
a ZTE gárdáit. Idegenben verték a Nyíregyházát,
csupán Jászberényben maradtak alul. Az öt győzelemnek köszönhetően a szombathelyi legénység a
bajnoki tabella második helyét foglalja el. A New
FIBA Men's Club Competition kupasorozatnak
úgy vágtak neki, hogy megmutatják oroszlánkörmeiket. Az első alkalom a bizonyításra Svédországban kínálkozott, ahol a Falco KC együttesére a
svéd bajnok, jelenlegi listavezető Södertälje Kings
várt. A találkozó esélyesének a skandináv gárda
számított. Már csak azért is, mert a szombathelyiek meccsét megelőzően valamennyi magyar férfi
kupacsapat elveszítette éppen aktuális találkozóját. Kikapott a Szolnok, a Körmend és a Sopron
is. Igaz, hogy a Tisza-partiak egy jóval jelentősebb
nemzetközi kupában szerepelnek.
Váradi Benedekék nem előre feltartott kezekkel
utaztak Svédországba. A mérkőzés jól alakult
a Falco számára. Bár az első negyedet a hazaiak
nyerték 17:13-ra, a folytatásban átvette az irányítást a sárga-fekete alakulat és rendre a vasiak

jártak pár ponttal előrébb. Ez pedig azt jelentette, hogy szinte végig a svédek futottak az eredmény után. Így lassan felőrlődtek fizikailag és
mentálisan is. Persze ehhez kellett az is, hogy a
szombathelyiek hatásosan védekeztek, alig több
mint ötven pontot engedélyeztek a Kingsnek.
A találkozót 62:54-re nyerte meg a nemzetközi
porondra 16 esztendős szünet után visszatérő
Falco-Trend Optika KC. A játékosok közül mindenki erőn felül teljesített, ám a 20 pontot szerző
Cameron Rundles kiemelkedett a mezőnyből.
„Ezen a meccsen a védekezés volt a győzelem kulcsa, nagyon alacsony pontszámon tudtuk tartani
ellenfelünket. Ezúttal is csapatként voltunk jók,
mindig akadt valaki, aki újabb impulzusokat
adott a többieknek. Nagyon boldog vagyok, hogy
16 év után győzelemmel tértünk vissza a nemzetközi vérkeringésbe. Ezzel dicsőséget szereztünk a
csapatunknak, a városunknak és az országunknak is” – nyilatkozta a mérkőzést követően Kálmán László vezetőedző.
A vasi sárga-feketék a New FIBA Men's Club
Competition következő fordulójában, november
4-én szerdán Olaszországba látogatnak, ahol a
Pallacanestro Varese Spa együttese vár majd rájuk. Amennyiben a Falco a Svédországban látott
játékát nyújtja, nem lesz esélytelen a talján gárda
» hz
ellen sem. 
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NAGGYÁ LETT A „KICSI”

NÉVJEGY

Dancsó Zoltán Príma díjat kapott

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Sport kategóriában Dancsó „Kicsi” Zoltán kapta meg idén a Vas Megyei
Príma Díjat. A sokszoros világbajnok kick-box versenyző sportolóként
és edzőként is jelentős sikereket tudhat magáénak. Tanítványainak nehéz
lesz megközelíteni, esetleg túlszárnyalni eredményeit.

NÉV: Dancsó „Kicsi” Zoltán
» »SZÜLETETT: Szombathely, 1978.04.16.
» »SPORTÁG: Kick-box
» »EGYESÜLET: Perfect Change-Metex05Controll SE
» »SÚLYCSOPORT: -79, -84 kilogramm
» »ÖVFOKOZAT: VI. dan
» »EDZŐ: Koszogovits Mihány
» »EREDMÉNYEI:
Hat világbajnoki aranyérem
(2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011)
Öt Európa-bajnoki aranyérem
(1998, 2000, 2002, 2004, 2012)
Tíz profi világbajnoki cím
Kettő junior világbajnoki aranyérem (1998)
Három junior Európa-bajnoki aranyérem
(1995, 1996)
» »ELISMERÉSEI:
Az Év sportolója (2011)

KOSZOGOVITS MIHÁLY
edző, Perfect Change-Metex05-Controll SE

Nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy EZEKBŐL AZ APRÓSÁGOKBÓL LEHET OLYAN SIKERES
átvehettem ezt a díjat – kezdte kicsit elérzéke- VERSENYZŐ, MINT AMILYEN AZ EDZŐJÜK VOLT?
nyülve a beszélgetést a Metex05-Controll SE Erről sokszor beszélgettünk már az edzőmmel,
sokszoros világbajnok kick-box versenyzője, barátommal, Koszogovits Misivel. Előfordulhat,
edzője. – Meglepetésként ért, hogy rám esett a hogy nem kapok olyan tehetséget a kezem alá,
választás. Percekig el sem hittem, hogy engem mint amilyet annak idején ő kapott. De a mi
ért ez a megtiszteltetés. Az pedig hab a tortán, sportágunk is a munkáról szól. Ha lesz valaki,
hogy ilyen fiatalon, harminchét évesen lettem aki vállalja a rengeteg izzadságot, fájdalmat, ak„Prima”. Ugyanakkor sajnos a korom miatt las- kor lesz esély arra, hogy az általam elért sikeresan, de biztosan véget ér a sportpályafutásom.
ket megismételje.
A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNÉL AZOKAT A SIKEREKET IS FIGYELEMBE VETTÉK, MELYEKET MÁR EDZŐKÉNT ÉRT EL. EZ
MUNÍCIÓT JELENTHET A JÖVŐRE NÉZVE?

Egyértelműen igen, mert minden vég valaminek
a kezdete is egyben. Ha befejezem a versenyzést,
teljes erőmmel az edzősködésre koncentrálhatok. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy
magasra tettem a mércét a versenyzőimnek,
de bízom abban, hogy lesznek köztük olyanok,
akik hasonló sikereket érnek el, mint én.
A DÍJNAK KÖSZÖNHETŐEN MOST NAGGYÁ LETT A „KICSI”?

PÁRATLANUL SIKERES PÁLYAFUTÁST TUDHAT MAGÁÉNAK. MELY CÍMEKRE A LEGBÜSZKÉBB?

Nagyon büszke vagyok valamennyire, de az
amatőrök között elért hat világbajnoki aranyérmem és a három ezüstérmem kívánkozik az
élre. Az Európa-bajnokságokról is hazahoztam
öt első helyezést. 2000 után a profik között is
sikerült komoly sikereket elérnem. Az teljesen
más világ volt.

TÖBB MINT HARMINC ÉVET TÖLTÖTT EL EDDIG EBBEN A
SPORTÁGBAN. NEM ÉRZI NÉHA SOKNAK?

Jól esik, ha ezt mások így gondolják. A „Kicsi” Testnevelőként belekóstoltam más sportágakbecenév amúgy szerintem már végleg rajtam ba is, de számomra mindig a kick-box volt a
marad. Az az igazi poén, amikor edzésen egé- legfontosabb, és ezután is az lesz. Azzal foglalszen aprócska gyerekek „kicsiznek” le. Nem is kozhatok, amit szeretek. Az egész életem erről a
olyan régen, 2008-ban született gyerkőcöket sportágról szólt és szól most is. Minden e körül
vittünk versenyre. Az ő szájukból tényleg mu- forog. Örülök annak, hogy ezt csinálhatom. Ez
latságosan hatott ez a becenév.
» Horváth Zoltán
tesz boldoggá. 

Dancsó Zolinál én céltudatosabb, kitartóbb
sportolóval soha nem találkoztam. 2000 óta
dolgozunk együtt és szerencsére rengeteg közös komoly eredmény jött össze. Ezekben a sikerben elképesztően sok munka van. Kicsinek
szinte egyedülálló a monotóniatűrő képessége.
Emellett persze technikailag és fizikailag is
kimagaslott a mezőnyből. Szerintem minden
edző ilyen tanítványról álmodik. Azt is mindig
csodáltam benne, hogy mennyire nagy volt az
eltökéltsége. Ha ő valamit elhatározott, azt tűzön-vízen keresztülvitte. Jól meg tudta válogatni a céljait is. Nem véletlen, hogy hatszor nyert
világbajnokságot. Ezekre a versenyekre nagyon rákészült mindig. Van öt Európa-bajnoki aranyérme is, de ő mindig a világ legjobbja
akart lenni. Ennek köszönheti azt, hogy mind
az amatőrök, mind pedig a profik között óriási karriert futott be. A magánéletében is mindent alárendelt a céljai megvalósításának. Nem
véletlen, hogy közel húsz éven át a csúcson
tudott maradni. Edzőként is biztosan sikeres
lesz, de kérdés az, hogy talál-e olyan tehetséget,
mint amilyen ő volt. Amúgy nem féltem őt a
civil élettől sem, mert sportpályafutása alatt
megalapozta a jövőjét is. A kereskedelemben
vannak érdekeltségei, melyeket éppen olyan
jól irányít, mint ahogyan azt a mérkőzésekkel
tette éveken át.
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DUÁLIS KÉPZÉSEKÉ A JÖVŐ

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Budapesti
Gazdasági Főiskola vezetésével és a Pannon Fejlesztési
Alapítvánnyal, valamint a KLIK Zalaegerszegi Tankerületével
közös projektet valósít meg a TÁMOP Program keretében
„A Nyugat-Pannon térségi felsőoktatás társadalmi-gazdasági
szerepének erősítése a duális képzések tapasztalataira építve” elnevezéssel.

A felsőoktatási intézmények duális képzéseiben részt vevő hallgatók
tanulmányi idejük egyik felét az oktatási intézményekben, még a másik
részét vállalatoknál töltik szakmai gyakorlaton. Ezzel az új képzési rendszerrel a felsőoktatási intézmények szeretnék elérni, hogy a hallgatók
képzésük végére érdemi gyakorlatot szerezzenek vállalati környezetben,
ami javítaná a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát, valamint lerövidítené az integrációt az új munkahelyi környezetben. Ez az
oktatási konstrukció mindemellett lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási
intézmények és a vállalatok között szoros együttműködés alakuljon ki
a kutatás-, fejlesztés és innováció területén. Az így létrejövő kapcsolat
segítségével pedig a cégek aktívan részt vehetnek és alakíthatják a jövő
szakembereit.
A projektben a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szorosan együttműködik a közelmúltban alakult Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum. A tanulni vágyó ﬁatalok számos képzés közül választhatnak,
melyekről a www.zegszakkepzo.hu weboldalon bővebb
információhoz juthatnak.Aktuális információkért
és nyereményjátékokért érdemes követni
a Duális képzések a Nyugat-Dunántúlon
című Facebook oldalt.
Európai Szociális
Alap

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Október 31. (szombat) • 21.00–08.00
FAGYÖNGY GYÓGYSZERTÁR
Szűrcsapó u. 23. • Tel.: (94) 508-110
November 1. (vasárnap) • 08.00–07.00
SZENT RITA GYÓGYSZERTÁR
Vasút u. 3. • Tel.: (94) 318-078
November 2. (hétfő) • 21.00–07.00
BENU GYÓGYSZERTÁR (FŐ TÉR)
Széchenyi u. 1. • Tel.: (94) 312-466
November 3. (kedd) • 21.00–07.00
GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR
Nádasdy F. u. 43. • Tel.: (94) 368-722
November 4. (szerda) • 21.00–07.00
ISIS GYÓGYSZERTÁR
Rákóczi F. u. 1. • Tel.: (94) 322-123
November 5. (csütörtök) • 21.00–07.00
ELEFÁNT GYÓGYSZERTÁR
Zanati út. 20. • Tel.: (94) 508-553
November 6. (péntek) • 21.00–07.00
LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR (TESCO)
Zanati út 70. • Tel.: (94) 501-607

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban.
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NYUGDÍJAS
KEDD!!!
Keddenként minden kedves
nyugdíjas vendégünk

10% kedvezményben részesül!
Érvényes: október 31-ig

ReVitzaaloln

Fodrászs

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

Tel.: 30-353-4033
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Szombathelyi partnercégünk
részére keresünk:

OPERÁTOR

Ahogy apám
tanította…

munkakörbe munkavállalókat.
3 vagy 4 műszakos munkavégzés
Modern munkakörnyezet
Versenyképes alapbér
Teljesítmény- és jelenlé� bónusz
Cafeteria rendszer

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002; XX-M-001/407/2013

Az akció idôtartamát 2015. november 16-ig meghosszabbítottuk!*

STIHL MS 170
motorfûrész
motorfûrés
[65 900 Ft helye
helyett]

56
900 Ft
F
A készlet erejéig!

* A készlet erejéig



Érdeklődni, jelentkezni lehet (H–P: 8–16):
94/509-515 • 30/587-5268
whc.szombathely@whc.hu

munkákhoz.
s jó szolgálatot

Ezeket a gépeket hosszú évtizedekre tervezték, amelyek a megfelelô használat mellett kiállják az idő próbáját.
A kis méretû, ergonomikus kialakítású, 2-MIX motorral szerelt motorfûrész ideális a ház körüli munkákhoz.
Döntsön a megbízhatóság mellett, és eredeti STIHL gépei nemcsak Önnek, de még unokáinak is jó szolgálatot tesznekk majd!

STIHL szakkereskedés:
Szombathely, Engels u. 1. Tel./fax: 94/506-150 • Körmend, Kölcsey u. 10. Tel./fax: 94/414-340
STIHL termékek megvásárolhatók még: Mezõgazdasági Szaküzlet Celldömölk, Kisfaludy u. 1. Tel.: 95/422-285 •
Pócza Kereskedõház Bük, Széchenyi u. 2. Tel.: 94/358-802 • Gazdabolt Sárvár, Hunyady u. 10. Tel.: 95/320-470 • SIFI
Gazdabolt Vasvár, Fôszolgabíró tér 3. Tel.: 94/370-101 • Mûszaki Üzlet Csepreg, Széchenyi tér 14. Tel.: 94/365-014 •
Gazdabolt Rum, Béke u. 6. Tel.: 94/379-184 • Kozma Műszaki Kereskedelmi Kft. Szombathely, Kötő u. 30. Tel.: 94/321472, 94/324-196 • Károly Gazdaboltja Szentgotthárd, Pável Ágoston lpt. Tel.: 94/554-264 Várjuk üzleteinkben!
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TANFOLYAM SZOMBATHELYEN
Stresszkezelő és elmefejlesztő módszer
40 órás, 4 napos agykontroll tanfolyam keretében.

Időpont: november 7–8; 14–15.

Akkreditált tanfolyam, elvégzése pedagógusoknak 40, egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.

Helyszín: CLAUDIUS HOTEL • MAXIMUS KONFERENCIATEREM
Szombathely, Bartók Béla krt. 39.

Jegyértékesítés: Kossuth L. Könyvesbolt, Egyetem D-épület Szombathely Berzsenyi tér 2. • ONLINE jegyvásárlás: www.egyrejobban.com

ÌQĞFHĨA@MÌLơJīCƅ
JīÌY ĞOHRJNKĖJ ÌEƅHRJNÌK ĖJ Ì
EDKMƅSSÌJ ĞOYƅJÌADLTS@SJNYĖ
R@Ì@Ì5@RÌ,DFXDHÌ*NQLĖMX
GHU@S@KÌQDMCDYĞRĞADM
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november 5-6.

Pályaválasztási
és Képzési

Kiállítás
si Szakképzési Centrum Oladi
3ZAKKġPZƈÀ)SKOLęJA
2YNLA@SGDKX Ì2HLNMÌ(RSUĖMÌT Ì 
Nyitva:
"RİSīQSīJ OĞMSDJÌ Ì Ì ÌĨQĖHF

Vas Megyei
Kormányhivatal

design logomotiv

Szombathelyi Szolgáltatá2YNLA@SGDKX

23

24

2015. október 31. SZOMBATHELYI 7

Tö rz sv ás ár ló i
ká rt yá d ne
ha gyd otth on ! SSzombathely,
zo
y Fő tér 30. Tel.: 94/328-757
a
sz
kap
n t
mény
zmé
Női sztreccsnadrág
dveezm
rkeeedv
15% árk
felsőruházat
belül bolyhos (S–XL)

észletek az üzl
üüzletben!
zl en!
enn!!
árából!* * RRéRészletek

1000 Ft

Téli kabátok
kedvezményesen:
• baba (68–86)
• lány
• ﬁú

7190 Ft
6890 Ft
4690 Ft
6990 Ft

• női (S–XXL)
• férﬁ (kapucnis, hosszú fazon)

: Hófehérke Divatáruház

Ön mit gondol?

11.990 Ft

Érvényes 2015.10.31–11.07-ig, ill. a készlet erejéig.

Ford Haszongépjármű Napok
Flo�a nanszírozás címmel előadás a vasi vállalkozások számára

A Strauss Autószalon november 4–6-ig, szerdától péntekig tartja a
Ford Haszongépjármű Napokat. Tesztvezetések, nanszírozási ajánlatok és állófogadással egybekötö� szakmai előadás lesz a szombathelyi Ford márkakereskedésben.

A Ford Strauss haszongépjárművei:
Ford Fiesta Van, Transit és Tourneo Courier, Transit Connect,
Transit Custom (1 tonnás), Ford Transit, Ford Ranger

Fontos számunkra az elégedett ügyfél!
Részletek: www.vasiviz.hu

MINŐSÉG TERMÉSZETESEN
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.
Tel.: +36 94 516 200 • Fax: +36 94 516 290
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu • Web: www.vasiviz.hu

November 5-én, csütörtökön egy egész napos szakmai program keretében nanszírozási tanácsadást nyújt Jármi László, a Ford Credit (szentenderei Ford központ) pénzügyi szakembere: 12–17 óráig személyre
szabo� ajánlatok, segítségnyújtás a nanszírozás terén, 16.00–16.30-ig
„Ford o�a nanszírozás” címmel előadás a pénzügyi szakembertől,
amelyet beszélgetés és állófogadás követ.
A Strauss Autószalon várja a vas megyei vállalkozások vezetőit, a programra jelentkezni az info@strauss.hu e-mail címen lehet november 4.
szerdáig.

