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Kormányfői
vizit

Zarándok útinapló
Fekete Árpád
Pro Caritate díjas
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TÖBB TÍZMILLIÁRD FORINT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS SZOMBATHELYNEK
A Modern Városok Program keretében született Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata között az a stratégiai megállapodás, melynek jóvoltából hamarosan mintegy 80-100 milliárd forint
állami támogatás érkezik városunkba. Ezzel megnyílik az út Szombathely további fejlődése és megújulása felé.
Az együttműködési megállapodást november 17-én látta el kézjegyével Orbán Viktor miniszterelnök és Puskás Tivadar
polgármester a Városházán. A dokumentum az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazza.

Szombathely bekapcsolódik az
osztrák autópálya-hálózatba

Gothard-kastély felújítása

Költözhet a buszpályaudvar

Épített örökségünk védelme, méltó megőrzése érdekében szépülhet meg a Gothard-kastély.
A herényi épület komplex rekonstrukciója mellett új zarándokszállás kialakítását is segíti a kormány, ami tovább erősítheti a Szent Márton-kultuszhoz kapcsolódó vallási turizmust.

Folytatódik a Szent Márton Terv
Elkészültek a tervek arra vonatkozóan, hogy az
Ady térről a vasúti pályaudvar közelébe költözhessen át a buszpályaudvar. Ezzel a városközpontban értékes hely szabadulhat fel. A létesítmény megépítését a kormány támogatja.

A jövő év végéig befejeződik az M86-os út építése, ezzel Szombathely bekapcsolódik a magyar
autópálya-hálózatba. A közlekedési fejlesztés
folytatódik: a kormány elősegíti a 87-es út Kőszegig tartó, kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá
való fejlesztését. Az új útszakasz a remények szerint tehermentesíti a Minerva-Kámon-Herény
lakókörzetek útjait. Déli irányba is folytatódik az
M86-os: megépül az új, Szombathelyt elkerülő
kétszer kétsávos szakasz.

A Schrammel-hagyaték
elhelyezése

A város szülötte, a Kossuth-díjas magyar iparművész, Schrammel Imre életművének SzombatheA Szent Márton Terv első ütemének megvalósí- lyen történő elhelyezését nem csak a városvezetásához az önkormányzat és a katolikus egyház tés, de a kormány is fontosnak tartja, és forrást
Árvízvédelem erősítése
már 2,5-2,5 milliárd forint központi támogatást biztosít a feltételek megteremtéséhez. A Modern
Szombathely biztonságát növeli a dozmati víztá- kapott. Most ezt további ötmilliárd forinttal Városok Program keretében a Szombathelyi Képrozó megépítése. A kormány ennek megvalósítá- egészíti ki a kormány, így tovább folytatódhat tár épülete is megújul.
sát százszázalékosan támogatja. A több milliárd a városközpont fejlesztése, megújulása. A Szent
forintos beruházás nemcsak Szombathely, ha- Márton-év programjainak megszervezéséhez,
nem az érintett falvak árvízvédelmét is megoldja, megvalósításához a megállapodás értelmében
Újabb sportberuházások
emellett az Illés Akadémia további fejlesztésének további 800 millió forint kormányzati forrás érkezik. Szombathely így méltó módon ünnepelis előfeltétele.
heti 2016-ban Szent Márton születésének 1700.
évfordulóját.

Lakásépítési program indul

Multifunkcionális

Szombathely elérte a teljes foglalkoztatottságot,
hiszen a munkanélküliek aránya három százalék telephely kialakítása
alatti. A munkaerőhiány kezelése érdekében a
városvezetés számára fontos, hogy bérlakásépí- A kormány támogatja egy multifunkcionális
tési programmal még vonzóbbá váljon a fiata- közszolgálati telephely kialakítását is. A SZOVA
lok, vagy az ország más részén élő szakemberek Zrt. Sárdi-ér utcai telephelyét érintő fejlesztés
számára. Ennek érdekében egy közös munka- célja az, hogy az önkormányzati közszolgálta- Király Gábor válogatott kapus utánpótlás-sportcsoportot hoznak létre, melynek működése új tó cégek egy helyre kerüljenek. Ez érinti majd telepének és az Illés Akadémiának a további fejlakásokat eredményez azok számára, akik Szom- a SZOVA Zrt. mellett a SZOMHULL Kft-t. a lesztését is támogatja a kormány. Ezeken kívül
bathelyen képzelik el életük folytatását. A mun- SZOMPARK Kft-t és a Savaria Városfejlesztési elvi megállapodás született a Fedett uszoda és
kacsoport felállításának pontos formáját és pénz- Kft-t is. A program mintegy 1,5 milliárd forint- Termálfürdő harmadik ütemének 2,6 milliárd
ból valósul meg.
ügyi konstrukcióját később véglegesítik.
forintos kormányzati támogatásáról is.
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ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM RÉSZEKÉNT

SZOMBATHELY JÓ KEZEKBEN LÉVŐ, JÓL VEZETETT VÁROS!

FOTÓ: CSEH GÁBOR

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Szombathely volt Orbán Viktor miniszterelnök megyei jogú városokat érintő országjárásának legutóbbi állomása
november 17-én. A kormányfővel együtt érkezett Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is településünkre.
Orbán Viktor Puskás Tivadar polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatót a Városházán, majd a Brenner-iskolában
tett látogatását követően interjút adott a Szombathelyi Televíziónak.

SZOMBATHELY TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT

LÁZÁR JÁNOS MINISZTER A VÁROSHÁZÁN

Orbán Viktor miniszterelnöktől megtudtuk: az
elmúlt években három dolog mindig szóba került
akkor, amikor Szombathelyre érkezett. Az egyik a
Markusovszky-kórház volt, így örömmel jelentette, hogy 2010 és 2014 között 12 milliárd forintot
fordítottak a szombathelyi intézmény korszerűsítésére. A másik a 86-os főút fejlesztése volt, ami
jövő év végéig megvalósul. A harmadik pedig a
gépészmérnökképzés beindítására vonatkozott,
amit szintén elértek.
„A teljes foglalkoztatottság megteremtése a mostani kormány célkitűzése, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Szombathely városában már helyben is
volnánk. Három százalék körüli itt a munkanélküliség. A közgazdaságtan úgy tartja, hogy ahol
három százalék alatt van a munkanélküliség, ott
lényegében teljesnek tekinthető a foglalkoztatottság” – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette:
„Amögött a tény mögött, hogy 45 százalékkal képes volt a város növelni az adóbevételeit, amögött
egy folyamatosan bővülő szombathelyi gazdaság
áll. Nem az adókulcsok emelésével értük el, érték
el Önök az adóbevételek növekedését, hanem a
gazdaság teljesítőképességének növekedésével. Ez
óriási eredmény. Bár nem ismerek minden városi
adatot Magyarországon, nem tudok olyan városról Magyarországon, mely képes lett volna ilyen
viharos növekedésre az elmúlt időszakban. Ez azt
mutatja, hogy ez a város (…) – pártszimpátia ide,

pártszimpátia oda - egy jól vezetett város, mert
egyébként ilyen jó eredményt nem tudott volna
elérni. Ajándékba ezt senki sem kapja. Azt jelenti, hogy Szombathely visszanyerte a régi erejét és
Magyarország egyik fontos gazdasági központjává vált” – emelte ki Orbán Viktor, aki ismertette a
Modern Városok Program keretében aláírt stratégiai megállapodás pontjait is.
„Szombathely történetében talán nem volt még
olyan megállapodás, amit ebben a nagyságrendben – mintegy 80-100 milliárd forint értékben
– tudott volna fejlesztésekre fordítani” – ezt már
a Szombathely Televíziónak adott nyilatkozatában jelentette ki a kormányfő. A beszélgetés során
Orbán Viktor Szombathely országgyűlési képviselőjéről, Hende Csabáról úgy nyilatkozott: „Most,
hogy kormányzati munka nem nyomja a vállát,
teljes erővel Szombathelyért dolgozik, így szerintem egyetlen helyen nyertek a változtatással, itt
Szombathelyen”.
A kormányfő kitért arra is, hogy Hende Csabával
továbbra is jó a kapcsolata, „bajtársias közös történelmük van”, nehéz időket csináltak végig együtt,
ami során mindig számíthatott rá, ezért hosszú
távon számít munkájára.
Orbán Viktor szombathelyi tartózkodása során
bejárta a Brenner-iskola új épületét is, ahol találkozott Veres András megyéspüspökkel és az intézmény vezetőivel, diákjaival, tanáraival.  » szmk

Előttünk a feladat, mögöttünk a kormány. Ezt
mondtuk 2010-ben, amikor azzal bíztak meg
minket a választók, hogy szolgáljuk Szombathelyt – e mondattal nyitotta Puskás Tivadar az
Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott
sajtótájékoztatót. Majd hozzátette: – A közös
munka és biztos siker záloga, hogy ezt a szlogent
tartalommal tudtuk megtölteni. A polgármester
emlékeztetett, mikor 2012 októberében a kormányfő Szombathelyen járt, szóban sok mindenben megállapodtak. E megállapodás volt az alapja
annak, hogy az önkormányzat 18 milliárd forintos
adósságállományát a kormány később átvállalta.
Ez adott lehetőséget a 86-os főút fejlesztésére is –
húzta alá Puskás Tivadar, aki külön megköszönte
Hende Csaba országgyűlési képviselő ezirányú
fáradozását. A polgármester kiemelte még a Haladás sportkomplexum beruházását, a gépészmérnökképzés megindítását és mindazokat a fejlesztéseket, amelyek az egészségügy területén az elmúlt
években megvalósultak.
„A középkorban Szombathely nem volt egy nagyváros, de mivel Szent Márton itt született, azért
szerepelt a térképeken. Azt szeretnénk, hogy a következőkben Szombathely azért szerepeljen, mert
olyan fejlődő, élhető, gyönyörű város lesz és marad, amely Szent Márton szellemiségében fejlődik,
él és szolgálja az embereket” – zárta gondolatait
Puskás Tivadar.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Plausevszki Attila és Dobos Diána fia:
Olivér, Győry Béla és Kapolcsi Kinga fia: Bernát
Béla, Dömötör Péter és Tóth Valéria fia: Barna, Garamszegi József György és Szabó Edina Eszter fia:
Noel és leánya: Bella (ikrek), Potyi Zsolt és Szabó
Renáta leánya: Diána, Derevyanko Igor Viktorovics és Budova Natalya fia: Artyom, Bakucz András Csaba és Tóth Zsuzsanna leánya: Hédi, Fehér
Ákos Tibor és Varga Nikolett leánya: Luca, Ferenczi
Károly és Magyar Andrea fia: Bence, Bősze Imre és
Kiss Tünde fia: Bende, Horváth Balázs és Szabó
Nikoletta leánya: Liliána, Kiss Richárd és Szalai

FOGADÓÓRA
» » KOCZKA TIBOR alpolgármester, az
1. számú választókerület önkormányzati képviselője november
25-én (szerdán) 13–15 óráig a
Városháza földszinti tanácskozó
termében fogadóórát tart.
» » RETTEGI ATTILA önkormányzati
képviselő november 23-án (hétfőn) 15–16 óráig a Városháza földszinti tanácskozó termében (Kossuth L. u. 1-3.) fogadóórát tart.
» » KELEMEN KRISZTIÁN, a 9. számú
választókerület önkormányzati képviselője november 23-án
(hétfőn) 16–17 óráig a Bokréta
Bölcsődében (Barátság u. 22.) fogadóórát tart.
» » NEMÉNY ANDRÁS, a 13. számú
választókerület önkormányzati
képviselője november 23-án (hétfőn) 16.30–17.30 óráig a Dési-iskolában (Kőrösi Csoma S. u. 5.)
fogadóórát tart.
» » TAKÁTSNÉ TENKI MÁRIA, a 8. sz.
választókerület önkormányzati képviselője november 24-én
(kedden) 15.30–17.00 óráig a
Városháza I. emeleti kistermében
fogadóórát tart.
» » HORVÁTH SOMA, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője november 24-én (kedden)
16–17 óráig a Mocorgó Óvodában (Váci M. u. 5.) fogadóórát tart.

Katinka Laura fia: Benjámin, Tóth Balázs András
és Mester Gyöngyi fia: Dávid, Váczi Gergely és
Khaled-Abdo Szaida fia: Lajos Nabil, Dinnyés Csaba és Mojzer Anett fia: Dávid Joachim, Papp János
és Foki Tímea leánya: Regina, Csaba Attila és Standi Evelin fia: Dániel Bendegúz, dr. Somogyi József
és dr. Szép Enikő fia: Bertalan András, Subits József
és Horváth Edina Krisztina fia: Bence, Németh
Gábor és Németh Zsuzsanna fia: Márk, Udvardi
Dániel és Desics Hajnalka fia: Zalán, Horváth Máté
Kristóf és Szélinger Anikó Fatima fia: Máté
HÁZASSÁG: Tolnai Ádám István és Márok Alexandra, Kiss Roland és Farkas Edina, Domán József és
Görcsi Dóra, Kaltenecker Alex Ede és Horváth
Ibolya, Bódi Szabolcs István és Kovács Adrienn

HALÁLESET: Horváth Zoltán, Somogyi Imre Istvánné
Lőrincz Terézia, Tóth Ferencné Tóth Erzsébet, Vörös
Lajos, Forgács Györgyné Csányi Mária, Tóth Viktor,
Sipos Istvánné Németh Erzsébet, Balogh Gáborné
Köő Ágnes, Záborszki Tibor, Nagy Lajosné Babócs
Margit, Fixl József, Lökkös Anna Mária, Kertes
Szilárd, Rózsa Imréné Papp Olga, Gaál Ferenc, Kovács Attila, Zab Zoltánné Horváth Katalin, Kaibinger Gézáné Ács Klára, Vass István, Szalay Józsefné
Reczetár Éva, Geröly Imre, Mizda Bálint Csaba, Varju Ferenc Zoltán, Kokas Ernő, Tóth Gáborné Tompó Mária Rozália, Peterka József Ottó, Gulyás József,
Magdics Ferdinándné Glatz Terézia, Rábai László,
Vörös Gézáné Gombás Éva, Horváth Andrásné Kovács Rita, Szalai Ferencné Varga Mária Magdolna

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi használaton kívüli légó pince, műhely ingatlanok licitálás útján történő eladására

A pályázati ajánlatot az ajánlattevőnek magyar
nyelven, írásban a Polgármesteri Hivatal V.
emelet 516. irodájában legkésőbb 2015. november 30-án 12 óráig kell benyújtani. A részletes
pályázati felhívások megtekinthetőek a hivatal
(Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) hirdetőtábláHrsz.

Megnevezés

m2

2631/A/11
6162/3/A/15
6244/A/20
6244/A/21
6523/A/1
6508/A/8
6501/A/5
6491/A/17
6491/A/19
6114/A/1
6532/A/38
6252/2/A/20
6163/2/A/10
6166/A/8
6110/A/93
6531/A/4
6538/4/A/1
6538/4/A/12
6531/A/2
6260/2/A/1
6853/A/1
7008/A/7
8298/A/2
6538/A/28
2780/A/99
6467/A/27
6472/A/1

11-es Huszár út 27. 11. pe.
Fő tér 14. pe. 2.
Fő tér 19.
Fő tér 19.
Fő tér 30. pe
Fő tér 37.
Fő tér 40.
Fő tér 44. pe. 1.
Fő tér 44. pe. 3.
Karinthy Frigyes u. 3. pe.
Király utca 4.
Király utca 5. pe.
Kőszegi utca 1. pe. 1.
Kőszegi utca 5. pe.
Liszt Ferenc utca 10. pe.
Savaria tér 1/C. pe.
Savaria tér 1/E. pe.
Savaria tér 1/F. pe.
Savaria tér 1/G. pe.
Széchenyi u. 1. pe.
Szelestey László utca 18.
Szelestey László utca 57. al.
Szent Márton utca 4. pe.
Szent Márton utca 51.
Szűrcsapó utca 10. IX. em. 101.
Thököly Imre utca 30. al. 1.
Thököly Imre utca 34. pe. 1.

37
60
63
57
85
89
40
44
45
83
48
104
149
66
61
68
48
48
69
49
137
125
63
85
42
154
52

ján, illetve a www.szombathely. hu oldalon (önkormányzat/gazdaság/eladó, kiadó ingatlanok).
Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban érdeklődni lehet a vagyongazdálkodási irodán, telefonon: 94/520-204, 94/520-202, személyesen:
V. emelet 516-os iroda.
Forgalmi
érték (nettó)
210 000 Ft
500 000 Ft
700 000 Ft
700 000 Ft
900 000 Ft
600 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
497 000 Ft
400 000 Ft
800 000 Ft
1 300 000 Ft
500 000 Ft
364 000 Ft
325 000 Ft
287 000 Ft
279 000 Ft
401 000 Ft
263 000 Ft
1 500 000 Ft
800 000 Ft
376 000 Ft
325 000 Ft
1 438 000 Ft
1 800 000 Ft
400 000 Ft

Pályázati
biztosíték
27 000 Ft
64 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
114 000 Ft
76 000 Ft
38 000 Ft
38 000 Ft
64 000 Ft
63 000 Ft
51 000 Ft
102 000 Ft
165 000 Ft
64 000 Ft
46 000 Ft
41 000 Ft
36 000 Ft
35 000 Ft
51 000 Ft
33 000 Ft
191 000 Ft
102 000 Ft
48 000 Ft
41 000 Ft
183 000 Ft
229 000 Ft
51 000 Ft

Licittárgyalás
időpontja
2015. dec. 1.
09:00
2015. dec. 1.
09:30
2015. dec. 1.
10:00
2015. dec. 1.
10:30
2015. dec. 1.
11:00
2015. dec. 1.
11:30
2015. dec. 1.
13:30
2015. dec. 1.
14:00
2015. dec. 1.
14:30
2015. dec. 1.
15:00
2015. dec. 2.
09:00
2015. dec. 2.
09:30
2015. dec. 2.
10:00
2015. dec. 2.
10:30
2015. dec. 2.
11:00
2015. dec. 2.
11:30
2015. dec. 2.
13:30
2015. dec. 2.
14:00
2015. dec. 2.
14:30
2015. dec. 2.
15:00
2015. dec. 2.
15:30
2015. dec. 2.
16:00
2015. dec. 2.
16:30
2015. dec. 3.
09:00
2015. dec. 3.
09:30
2015. dec. 3.
10:00
2015. dec. 3.
10:30
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VISSZA A TERMÉSZETHEZ

Sütő Dániel

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

13 település szilárdhulladék-lerakó telepének rekultivációja történik meg november
végéig – erről számoltak be a Városházán megtartott sajtótájékoztatón. A program
az Európai Unió támogatásával, mintegy 1,4 milliárd forintból valósul meg
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás együttműködésének köszönhetően.

Több mint tíz éve felhagyott hulladéklerakók rekultivációja vált lehetővé egy korábbi, még az
előző uniós költségvetési ciklusban indult KEOP
program keretében. Az 1,4 milliárd forint maradványpénz felhasználása céljából partnerségre lépett
egymással a soproni és a nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási társulás. Ennek keretében 12 Vas
megyei település és Sopron egyik hulladéklerakóját
sikerült alkalmassá tenni az újrahasznosításra, erről
tájékoztatott Illés Károly, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke.
Egy-egy ilyen projekt megvalósulási ideje a tapasztalatok alapján három-négy év, most azonban rendhagyó módon, igen gyorsan kellett intézkedni, hogy
a pénzügyi forrásmentés sikerüljön, és a megmaradt
összeg ne vesszen kárba. A hatóságok, az együttműködő partnerek és az önkormányzatok hatékony közös munkájának köszönhetően a vártnál hamarabb,
már májusban dolgozni kezdhettek a kivitelezők az
érvényes és jogerős építési engedéllyel rendelkező lerakókban. A megvalósítás példás gyorsasággal zajlik,
november 30-ig mindenhol befejeződik, december
15-én pedig a pályázat is hivatalosan lezárul.
A hulladékkal szennyezett területet minden esetben
körülhatárolják, a szemetet áthalmozzák, rostálják,
majd szigetelik, egyméteres humuszréteggel fedik
be az egykori lerakót, végül füvesítenek. Így ahol
korábban szeméthalmok magasodtak, mostantól

egybefüggő zöldterületet látunk. Több helyen monitoring kutakat is létesítettek, amelyek lehetővé teszik a talajvíz vizsgálatát. A programban részt vevő
lerakók átlagosan hatezer négyzetméter alapterületűek, a legnagyobb a soproni.
"Mindez biztosítja, hogy a csapadékvíz és a felszín
alatti vizek mozgása következtében nem történhet
meg, hogy a hulladék károsanyag-tartalma bemosódik a rétegvizekbe, és beszennyezi a talajvizet és
a talajt magát. Ezt célozza a művi beavatkozás, a
környezetvédelem szempontjából tehát rendkívül
fontos dolog" – magyarázta a rekultiváció lényegét
Lakézi Gábor projektmenedzser, hozzátéve: ezeket
a területeket lassan visszafoglalja a természet.
Az önrész nélküli, száz százalékban támogatott
program keretében Vas megyében Szentgotthárd,
Harasztifalu, Sajtoskál, Rum, Ölbő, Alsóújlak, Pankasz, Duka, Bozzai, Kisrákos, Kemenespálfa és
Torony hulladéklerakója újul meg – utóbbi településen teljesen fel is számolták a lerakót, a szemetet
elszállították. Az ötéves fenntarthatósági időszak lejártát követően ezek a területek akár mezőgazdasági
vagy egyéb célra is hasznosíthatók lesznek.
Vas megyében még közel harminc hulladéklerakó
rekultivációja várat magára. A hulladékgazdálkodási társulás vezetői bíznak abban, hogy a 2020-ig
tartó uniós költségvetési ciklusban pályázati lehetőségek kínálkoznak majd a megvalósításra. » kzs

EB-RE
MAGYAR!
Hogy milyen volt az utolsó, 1972-es Európa-bajnoki szereplése a magyar futballválogatottnak?
Fogalmam sincs, még akkor tervben sem voltam... De azt tudom, hogy születésem óta még
egyetlen nagy nemzetközi tornán sem láttam
a mieinket. Az okokat nem firtatom, nem vagyok szakember, csak egy szurkoló, aki újra és
újra hitt, remélt, és bízott abban, hogy egyszer
majd talán sikerül, lehetőleg még az életemben.
A 2014 februárjában megtartott sorsolást követően selejtezőcsoportunkat a leggyengébbnek
titulálták. Az itt elért pótselejtezős helyünk azt
jelentette, hogy számunkra Norvégián át vezet
az út az Eb-re.
Ennek első, idegenbeli felvonása előtt nemcsak
a nemzetközi, hanem még a hazai futballtársadalom is csekély esélyt adott a válogatottnak
Norvégia legyőzésére, de még a döntetlen kiharcolására is. November 12-én azonban győzött a
dac az elbizakodottsággal szemben. A lesajnált,
semmibe vett magyarok képletesen értve olyan
pofont adtak skandináv felebarátainknak, hogy
napokba telt, mire feldolgozták az oslói stadion
eredményjelzőjének feliratát: NOR – HUN 0:1.
Erre nem számítottak...! De még én sem! Bevallom őszintén, minden eshetőségre felkészítettem magam a meccs előtt, de erre nem. Így még
nagyobb érdeklődéssel vártam, vajon mi fog
mindebből kisülni a visszavágón.
2015. november 15., vasárnap. A meccs közeledtével egyre többet gondolok a fiúkra. Bár
nincs rossz érzésem, de az izgalom fokozódik.
Piros betűs ünnep lesz vagy újabb gyásznap...?
Utóbbiból kijutott elég, de jó lenne ünnepelni...
Jól kezd a csapat, remek a mentalitás, a hozzáállás, a szombathelyiek közül Kiri ezúttal is erőt
sugároz, Ricsi pedig átjátszhatatlan. 14. perc:
Priskin Hálószaggató Tamás a norvég 16-oson
belül előbb elküldi az egyik védőt Oslóba, a másikat Trondheimbe, majd olyan gólt lő, amilyet
talán még soha. Felrobbant az aréna, a kocsma,
a lakótelep, a nappali, kisebb földrengés rázta
meg ekkor az országot. RIA, RIA, HUNGÁRIA!
Zúgott a rigmus több mint húszezer torokból a
helyszínen, és több millió torokból országszerte. Oldódott a görcs, szinte percenként néztük, mennyi idő van még hátra. Az i-n a pont
Henriksen öngólja lett, ami betetőzte a norvég
kudarcot. KINT VAGYUNK! A vége fieszta lett,
örömkönnyek, ölelés és pezsgőbontás. Tanulság:
ne ítélj elsőre, avagy ember higgy, és bízva bízzál!
Figyelj csak, Európa! Visszatértünk!
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ZSEBOROSZLÁNOK
Apró kezdetekből lesznek a nagy dolgok – ez a
felirat fogadta november 17-én, a koraszülöttek
világnapján a Markusovszky-kórház Perinatális
Intenzív Centrumába érkezőket. Itt kezelik a 37.
terhességi hét előtt világra jött babákat. Köztük
is vannak egészen kis súlyú, éretlen picik, akik
intenzív ellátásra, lélegeztetésre szorulnak. A hatályos törvények szerint a betöltött 24. héttől már
szülésről és nem vetélésről beszélünk, ám az annál korábban világra jött, életjelenséget mutató
babák ellátását is haladéktalanul meg kell kezdeni.
Így lehetséges, hogy 400-500 grammos apróságokat is sikerül megmenteni.
A szombathelyi PIC betegforgalma háromszáz
körül mozog évente. Tavaly 52 olyan babát láttak el, akik a 32. terhességi hét előtt születtek,
közülük 16-an az egykilós súlyt sem érték el.
A részleg felszereltsége kiváló, modern inkubátorokat, lélegeztetőgépeket használnak. Magasan
kvalifikált, elhivatott szakemberek dolgoznak itt.
Odaadó munkájuknak köszönhetően a falakon
vége-hossza sincs a tablóknak, minden fotó egyegy sikertörténet.
„Nem mindegy, hogy valaki hányadik terhességi
héten jön világra. Ahogy telik az idő, úgy nő az
élet esélye, és az is egyre valószínűbb, hogy ez
az élet minőségi lesz a későbbiekben” – mondja Grasselly Magdolna, a PIC vezető főorvosa.
A koraszülöttek világnapja felhívja a társadalom
figyelmét arra, hogy nem mindenki számára kezdődik egyszerűen az élet, hogy ezek a pici babák
milyen nagy küzdők, és mennyien dolgoznak értük. Az idő előtti szüléseknek mindössze tíz százaléka vezethető vissza orvosi okokra, a kismama
életvitelével, életmódjával sokat tehet azért, hogy
babája egészségesen jöjjön világra – ennek tudatosítása is a világnap egyik célja. Ez azért is fontos,
mert napjainkban minden tizedik baba koraszülöttként kezdi az életét.
A koraszülöttek világnapjának hivatalos színe a
lila. A PIC folyosóit ez alkalomból lila lufikkal
díszítették fel, és a dolgozók közül is többen lilába
öltöztek, hogy felhívják a figyelmet a korababákra. A világ több nagyvárosában, így Budapesten is
lila megvilágítást kaptak a középületek. » kzs

TISZTELGÉS A HŐSÖK ELŐTT
Egymás után újulnak meg Szombathely első világháborús hősi emlékművei.
Most fejeződött be a 83-as gyalogezred emlékművének restaurálása. Kilencven
évvel ezelőtt alakult meg az a bizottság, amely ennek a felállítását szervezte.
Erre emlékeztek csütörtökön a Szent István parkban tartott ünnepségen.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Az első világháborúban harcoló 83-as gyalogezred
emlékműve egy helyi szobrász, Merkly Ferenc alkotása, aki 1915-ben önkéntesként maga is jelentkezett az ezredbe. A kiképzés alatt azonban súlyos
betegséget szerzett, így nem mehetett a frontra
társaival. Ezredét nem felejtette, s ezt az emlékmű
létrehozásával fejezte ki.
A 83-as gyalogezred magyar kiegészítésű honvéd
ezred volt, amelynek állományát kizárólag vasiak alkották. Ezt mindjárt a háború kitörésekor a
frontra vezényelték. Először Galíciában teljesítettek szolgálatot. Az ezred 1916-ig állomásozott
Szombathelyen - tudtuk meg Tóth Róbert muzeológus, történésztől, aki az ünnepségen a gyalogezred korhű egyenruhájában állt díszőrséget.
Az emlékmű felállításának körülményeit Obrecsán
Mihály nyugalmazott ezredes idézte fel. Elmondta,
hogy a helyszín kijelölésétől az emlékmű felállításáig hat év telt el. Az ünnepi eseményt nagy érdek-

lődés kísérte. Az ezredben a háború alatt mintegy
negyvenezer katona harcolt, az áldozatok száma
6 800, a sebesülteké pedig több mint tízezer volt.
Az utódok azzal tudnak a hősök előtt tisztelegni,
ha az elődök által állított emlékműveket rendben
tartják. A szombathelyi önkormányzat tavaly döntött úgy, hogy minden első világháborús emlékművet felújít.
A 83-as gyalogezred hőseinek emlékműve 1931ben készült el – idézte fel Puskás Tivadar polgármester. – Az emlékmű most megújult, de nem
csak ez, mert Szombathelyen még számos első
világháborús emlékmű restaurálása történt meg.
A tervek szerint ez a program újabb emlékművek
felújításával folytatódik majd.
A város képviseletében az emlékmű talapzatán
Puskás Tivadar polgármester mellett Ágh Ernő és
Sátory Károly önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés virágait. 
» edz

SOK MILLIÓ BÚZASZEM – EGY NEMZET
Lisztadományt kaptak a megyei gyermekvédelmi
intézmények, valamint az egyházmegyei karitász.
Az idei Magyarok Kenyere Programot lezáró
adományozó napon a Megyeházán Veres András
megyéspüspök áldotta meg a jelképes adag lisztet,
a gyerekek pedig verssel, tánccal köszönték meg az
ajándékot.
Az ötödik alkalommal megszervezett program
keretében Vas megyében – közel száz gazda adományából – 12 630 kilogramm búza gyűlt ös�-

sze, amiből a celldömölki malomban 9 520 kilo
gramm lisztet őröltek. Jutott belőle az augusztus
20-ára sütött Magyarok Kenyerébe, a vasi ünnepi
kenyerekbe, a maradék 6 600 kilogrammot Szent
Erzsébet ünnepének közeledtével adta át a kedvezményezettek képviselőinek Rácz Károly, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke. Az
adományt a karitász rászoruló családokhoz juttatja el, a gyernekotthonokban pedig a karácsonyi
sütés-főzéshez használják majd a felajánlott lisztet.
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BŰNMEGELŐZÉSI FÓRUM IDŐSEKNEK

VASI TOP 100

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

A 60 év felettiek gyakori áldozatai a bűncselekményeknek, legtöbbször
az utcán vagy otthonukban éri őket támadás. A 2013-ban elfogadott Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiában kiemelt szerepet kap az időskorúak védelme.
A veszélyhelyzetek megelőzésének és kezelésének módjairól tartott előadást
Garamvölgyi László dandártábornok a Városházán.

„AZ EGÉSZSÉGES GYANAKVÁS ÉS A HATÁROZOTTSÁG MÁR FÉL SIKER”

A elmúlt kilenc év alatt tízről 16 százalékra nőtt
a közterületen idősek ellen elkövetett bűncselekmények száma. A 60 év felettieket érintő lopások
száma pedig 2008 óta 38 százalékkal emelkedett.
A tolvajok jellemzően trükkös módszerrel jutnak be a nyugdíjasok lakásába: előfordul, hogy
valamelyik szolgáltató egyenruháját viselik, és
egy kitalált, hihető történettel igyekeznek pénzt
kicsalni. Nem ritka, hogy az elkövető többedmagával jelenik meg, és ha egyikük egyedül marad,
kutakodni kezd az értékek után. A rendőrség nem
győzi hangsúlyozni, hogy idegeneket ne engedjenek a lakásba, és minden hivatalos, vagy annak
tűnő személytől kérjenek igazolványt.
Az időskorúak az egyik legveszélyeztetettebb
korosztály, akik kiszolgáltatottságuk révén gyakrabban válhatnak bűncselekmény áldozatává.
„Speciális célcsoportról van szó. Olyan tanácsokat tudunk adni, amit a mindennapokban a kockázati tényezők kiküszöbölésére, a veszélyhelyzetek felismerésére tudnak alkalmazni” – mondta
Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács kommunikációs igazgatója.
Az interaktív előadás a tanács és a Szombathelyi Közterület-felügyelet közös bűnmegelőzési
modellprogramjának részeként valósult meg,
amelynek ugyancsak fontos része az idősek védelme. „Szombathely biztonságos város, kedvező bűnügyi mutatókkal. Ez egyrészt annak
köszönhető, hogy törvénytisztelő állapolgárok

élnek itt, másrészt annak, hogy a rendőrség jól
és hatékonyan dolgozik” – mondta köszöntőjében Puskás Tivadar polgármester. Úgy fogalmazott: a biztonság az élet alapvető eleme. „A bűnmegelőzéssel akkor is foglalkozni kell, amikor
viszonylagos biztonságban élünk – annak érdekében, hogy ez így is maradjon” – hangsúlyozta
Garamvölgyi László, aki napjaink kihívásairól
is beszélt. „A 21. századi társadalomnak olyan
új, eddig ismeretlen kockázati tényezőkkel kell
megküzdenie mint a terrorizmus, a migráció, az
éhezés és a klímakatasztrófák, amelyek globális
szinten jelentkeznek. Ugyanakkor a kisemberek
mindennapjaiban is egyre inkább jelen van az
erőszak. Ez ellen kell határozottabban fellépni,
új technikákat elsajátítani.” – fogalmazott. Az
időseket előadásokon és szóróanyagokon tájékoztatják ezekről a tudnivalókról.
„Az idős ember részéről egy határozottabb fellépés
már eredményre vezethet, elriaszthatja a támadót.
Másrészt fontos, hogy hívja fel magára a figyelmet
kiabálással, vagy más módon, ha például utcán éri
a támadás” – mondta kérdésünkre Dancs István, a
Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke.
A későbbiekben a nyugdíjas szövetség és a megyei rendőr-főkapitányság közös programjában
önvédelmi fogásokat tanulhatnak az idősek a
gyakorlatban, és további hasznos ismereteket sajátíthatnak el a veszélyhelyzetek megelőzésével és
» kzs
kezelésével kapcsolatban.

Negyedik alkalommal jelent meg a Vas megye
gazdaságát évről évre prezentáló TOP 100 kiadvány. A megyében az ipari termelés egy főre
jutó értéke messze meghaladja az országos átlagot. Harangozó Bertalan kormánymegbízott
köszöntőjében elismerését fejezte ki a kiadványban szereplő vasi cégek teljesítményét illetően és
hangsúlyozta, hogy a versenytársak egyben egymás támogatói is. Az eseményen Puskás Tivadar polgármester arról beszélt, hogy a gazdaság
élénkítése érdekében a következő időszak nagy
feladatai közé tartozik az infrastruktúra fejlesztése, valamint az ide érkező munkaerő lakhatásának biztosítása. Hozzátette: a szombathelyi törekvéseket a kormány is maximálisan támogatja.
Nettó árbevétel tekintetében az LUK Savaria Kft.
végzett az élen, megelőzve a Delphi Hungary
Kft.-t és a BPW-Hungária Kft.-t. Az adózás előtti
eredmény alapján Delphi, LUK, Linde Gáz Zrt. a
sorrend, míg a foglalkoztatottak létszáma szerint
LUK, Epcos Kft., Delphi az első három hely birtokosa.
» kzs

CSALÁDOK KARÁCSONYA
Szombathely Város Jóléti Alapítványának Kuratóriuma november 18-án elbírálta a „Családok
Karácsonya 2015” néven közzétett kiírásra benyújtott pályázatokat. A megadott határidőig 15
civil szervezet nyújtott be pályázatot. Mindegyik
dokumentáció alkalmas volt az elbírálásra. A kuratórium a rendelkezésére álló eszközök figyelembe vételével az alábbi támogatás mellett döntött:
A támogatásban részesülő szervezetek által elnyert karácsonyi élelmiszercsomagok száma:
Hárofit Közhasznú Egyesület
100 db
Nobilis Egyesület
30 db
ZONTA Club Szombathely
15 db
Olad Városrészért Egyesület
50 db
Forrásközpont Közhasznú Alapítvány
36 db
Margaréta Óvodáért Egyesület
12 db
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete
70 db
Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány
100 db
Napház Alapítvány
73 db
Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 31 db
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány
50 db
Elmétől Lélekig Alapítvány
30 db
Boza Gáborné Alapítvány
25 db
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
60 db
A pályázatok programjainak megvalósításához
sok sikert kívánunk a nyerteseknek!
» Hamza István

a Jóléti Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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Emlékkonferencia

előírt biztonsági követelményeknek. Kizárólag
szakboltban, jó minőségű terméket érdemes
vásárolni – erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. A színtelen, szagtalan, halált okozó
szén-monoxid a fűtési szezonban jelenthet veszélyt a háztartásokra. Idén eddig hat mérgezéses esethez riasztották a szombathelyi tűzoltókat, szerencsére haláleset nem történt.

A több száz résztvevő a magyarság és egész Európa jövőjéért imádkozott közösen.

Évforduló

A polgárosodás időszakában alkotó neves építész, Rauscher Miksa születésének 165. évfordulója alkalmából előadássorozatot szerveztek
a Megyeházán. Számos – a mai városképet is
meghatározó – épület tervei fűződnek a nevéhez,
így például a lovassági laktanyát, a premontrei A silány minőségű szén-monoxid-érzékelők
rendházat, a Király utcai Legáth-házat, vagy a gyártója akár ötszázmillió forint bírságot is fiKígyó Gyógyszertár Fő téri épületét is ő álmodta zethet.
meg. A konferencián átadták a Vas Megyei Építészkamara Rauscher Miksa-díját, amelynek idei
kitüntetettje Schreiber Katalin építész, belsőépí- Műfordító a gépipariban
tész, a Vitalitas Galéria vezetője lett.
Telt ház előtt tartotta meg 35. jubileumi hangversenyét a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar a
sportházban. A közel háromórás koncerten máVáróterem színesben
sok mellett Grieg, Gershwin, Elton John, John
Lennon, Paul McCartney és Webber szerezményei csendültek fel. A Mészáros Balázs vezényelte együttes tagjai a zeneiskola jelenlegi és egykori,
10-25 éves fúvós és ütőhangszeres növendékei.

Új elnök

A Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet és
a mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően szépült meg a Sugár úti gyermekorvosi
ügyelet váróhelyisége. Stift Zoltán Angelico
börtönlelkész segítségével egy fogvatartott színes, vidám rajzokat festett a falakra. A képek az
elsősegélynyújtás alapfogásait és a segítés fontosságát közvetítik a gyerekek nyelvén. A rajzok
miközben tanítanak, derűsebbé teszik a várakozás perceit.

Barna Imre vendégeskedett szerdán a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolában. A József Attila-díjas műfordító munkásságának
köszönhetően olvashatjuk Umberto Eco összes
regényét magyarul, és ő fordította újra a Zabhegyezőt Rozsban a fogó címmel. Barna Imre
előadásában beszélt a műfordítás múltjáról, jelenéről, várható jövőjéről, és arról is, hogy a különböző külföldi művek újrafordítását miként
generálja a nyelv folyamatos változása.

Karizmatikus találkozó

Megújuló szív, egyház, nemzet – ez volt a mottója az idei, immár 24. Országos Katolikus KaÉletet menthet
rizmatikus Találkozónak, amelynek az Aréna
Savaria adott otthont. Az egész napos programCsak minden negyedik szén-monoxid-érzéke- ban szentségimádás, gyóntatás valamint előalő készülék felel meg a fogyasztóvédelem által dások és tanítások is szerepeltek.

Jövőre lesz húsz éve, hogy a polgárosodás elősegítése érdekében István Lajos professzor megszervezte a Vas Megyéért Egyesületet. Halála
után Horváth Boldizsár irányította nyolc éven át,
őt most Balázsy Péter megyei főjegyző követte a
tisztségben. Az egyesület az önkormányzatokkal
közösen javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztendő területekkel kapcsolatban, szervezi a megyebált és Az év vasi embere választást. Taglétszáma
meghaladja a háromszázat.

Tudomány
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TERMÉSZETTUDÓSOKRA EMLÉKEZTEK

MÉRNÖKI TUDÁS
- KREATÍV MAGYARORSZÁG

A neves elődök életútját elevenítették fel a Savaria Múzeumban

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Waisbecker Antal 180 évvel ezelőtt, Chernel István és Saághy István
150 éve, Pákay Arnold 130 éve született, Horváth Ernő pedig 25 esztendeje
hunyt el. A kerek évfordulók is alkalmat adtak a jeles természettudósokra
való emlékezésre. Valamennyien sokat tettek Vas megye természeti
viszonyainak megismertetéséért, gazdag és értékes anyaggal gyarapították
a Savaria Múzeum gyűjteményét.

Waisbecker Antal orvosként részt vett Kőszeg közjóléti és emberbaráti intézményeinek megalapításában. Kora előrehaladtával egyre inkább a botanikának szentelte életét. A környék harasztjairól készített
leírásokat, valamint a virágos növények körében is
több új faj, illetve más rendszertani egység leírása
fűződik nevéhez. Növénygyűjteményéből mintegy
két és félezer lapot adományozott a Vasvármegyei
Múzeum 1908-ban alakuló természetrajzi tárának.
Több növényt is elneveztek róla. Munkásságát Balogh Lajos botanikus elevenítette fel.
Vig Károly, a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese
a századforduló legjelentősebb ornitológusainak
egyikét mutatta be. Chernel István preparátumaival megalapozta a múzeum természetrajzi tárának madárgyűjteményét. A hazai madárvédelem
kidolgozója volt, neki köszönhetjük, a madarak és
fák napjának megszervezését, ő honosította meg
hazánkban a madárodúkat és madáretetőket.
Németh Gábor, a Kámoni Arborétum vezetője
Saághy István tevékenységére emlékezett. A neves
dendrológus kezdte el az egzotikus fák és cserjék
tudatos gyűjtését, megfigyelését és szaporítását. Az
1890-es évek elejétől több mint ötven évig alakította
arborétumát. Részt vett Szombathely fásításában is,
emlékét őrzi a Paragvári út védett feketefenyő fasora. Nevét viseli a Saághy luc, mely két külön földrészről származó fenyő keresztezésének eredménye.
Heiter Róbert Gottfried mint rendtárs beszélt Pákay Arnoldról, aki a premontrei gimnázium föld-

rajz-természetrajz tanára és igazgatója volt. Több
mint tíz éven át a múzeum természetrajzi tárának
őreként is munkálkodott. Feldolgozta a nyugat-magyarországi kerti kultúra történetét, és elkészítette a
Kőszeg vidéki gesztenyések történetének leírását is.
Tóth Gábor egyetemi docens Horváth Ernő paloebotanikusról szólt, aki létrehozta az ország leggazdagabb pannon kori ősnövénygyűjteményét.
Sokoldalú érdeklődésű, szenvedélyes gyűjtő, aktív
természetvédő, fáradhatatlan ismeretterjesztő volt.
Az arborétumok, kastélykertek, parkok növényeinek
folyamatos gyűjtésével gyarapította a vasi kertkultúra herbáriumát. A Bakony-kutatás mintájára megszervezte Az Alpokalja természeti képe programot.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett megemlékezésen a mai tudósok tevékenységét
Koczka Tibor alpolgármester méltatta: „Ma, amikor az internetnek köszönhetően milliónyi helyről
gyűjthetünk információt, különösen felértékelődik
a tudomány szerepének fontossága. Az emberek, ha
egy-egy kérdésben tájékozódni akarnak, legtöbbször a világhálón keresgélnek, ám ezek az oldalak
nem mindig helytálló adatokat közölnek. A Magyar
Tudomány Ünnepe rávilágít arra, hogy mennyire fontos a tudósok mindennapi munkája, mert a
tudományos megállapításokat többen, több szempont alapján ellenőrzik, így azok valóban hiteles információkká válnak. Olyanokká, mint a kapaszkodók a hegyi ösvényeken. És ma ezek a fogódzkodók
» fgy
különösen nagy értéket képviselnek.” 

Konferenciát szervezett a Savaria Egyetemi
Központ Természettudományi és Műszaki Karával közösen a Vas Megyei Mérnöki Kamara.
A kiállítással egybekötött tudományos tanácskozáson bemutatták a Masat-1-et, az első magyar fejlesztésű műholdat is.
Az UNESCO november 10-ét a tudomány világnapjává nyilvánította. E nap célja, hogy emlékeztessen a tudomány béke és fejlődés iránti
elkötelezettségére, felelősségteljes használatára.
Egyben felhívja a figyelmet a tudomány fontosságára és szorgalmazza a szakadék csökkentését e terület és a társadalom között. Nádor
István, a mérnöki kamara elnöke elmondta,
hogy az idén ősszel Szombathelyen elindult
gépészmérnökképzés tökéletes alapot jelentett
a mérnöki tudományokat és teljesítményeket
középpontba állító rendezvény számára. Az
egyetem aulájában megnyílt kiállítás a magyar
mérnöki tudás legjelentősebb múltbeli eredményei mellett fölsorakoztatja és bemutatja a
mai, nemzetközileg is elismert találmányokat.
A látványos tárlat felkeltheti a pályaválasztó
fiatalok figyelmét is a mérnöki szakmák iránt.
A kiállítás megmutatja, hogyan épülnek be a
tudomány által létrehozott alkotások a mindennapi életbe.
„A rendezvény célja nem csupán a természettudományok, ezen belül a mérnöki teljesítmények megismertetése volt, hanem egyúttal a felsőoktatás és a társadalmi-gazdasági környezet
együttműködésének bemutatása, az egyetem
külvilág felé való nyitásának reprezentálása is”
– emelte ki Németh István, a Savaria Egyetemi
Központ rektorhelyettese.
Ennek jegyében a konferenciára mások mellett
a műszaki, a gödöllői, valamint a győri egyetemről érkeztek előadók, de a felsőoktatási
szféra mellett vállalatok is lehetőséget kaptak
arra, hogy ismertessék legújabb fejlesztéseiket
» bb
az érdeklődőkkel.
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SZOMBATHELY ELTŰNT
ÉPÜLETEI
Megsemmisült, lebontott vagy gyökeresen átalakított épületek láthatóak a Berzsenyi Dániel
Könyvtár második emeleti olvasótermében
megnyílt fotókiállításon. A Kossuth Lajos utca
elején állt egykori lakóépületeket 1974-1976
között szanálták. Helyükön az 1983-ban felavatott Városháza áll. A Március 15. tér és Király utca sarkát, illetve az Ady teret ábrázoló
fotókon még lakóházak sorakoznak a későbbi
szolgáltató ház, illetve a jelenlegi rendőrkapitányság és bíróság helyén. A Jókai parkban álló
Kioszk már nem létezik, csak korabeli képeslapok tanúskodnak az egykori vendéglátóhely
szépségéről. A zeneiskola helyén az egykori
izraelita községháza működött szép egységet
képezve a ma is megtekinthető zsinagógával,
amely 1975 óta hangversenyteremként funkcionál. Érdekes végignézni a Szent Márton utca
egykori egy-, két- illetve háromszintes lakóépületein, egymást érő üzletein, a volt városi
piac fotóin, hiszen most már a Borostyánkő
Áruház foglalja el a helyüket nem is emlékeztetve az egykori hangulatos „kis” utcára. Az
1972-ben átadott belgyógyászati tömböt is lebontották, helyén ma korszerű kórházi szárny
áll. A Vasmegyei Casino épülete a századfordulós megyeszékhely legszebb ingatlanai közé
tartozott, falai között zajos társasági élet folyt.
Később a MÁV kezelésébe került, majd itt
működött az Ady Kultúrotthon, napjainkban
jegyirodának ad helyet. A mai Isis-irodaház
helyén egykor óvoda állt, ennek egyetlen tanúja a szomszédos étterem lépcsőjénél magasodó öreg platánfa, amely valaha a kisdedóvó
udvarán adott árnyékot. A volt városi strand,
a Vasvármegyei Árvaház, a hajdani színház és
a városházi vendéglő is látható a nosztalgikus
galéria-kiállításon, amely 2016. június 30-ig
tekinthető meg.

EGYENLŐ ESÉLYEKKEL
November végén befejeződik a Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok
a segítés városában és térségében című, uniós támogatással megvalósult
projekt, amelynek egyebek mellett a fogyatékkal élők társadalomba való
visszailleszkedésének segítése, egészségnevelési rendezvények szervezése,
jó gyakorlatok megvitatása és a családok helyzetének javítása is része volt.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Húsz település, 41 rendezvény, 1500 résztvevő –
számokban így lehetne összefoglalni a 34 millió
forintból megvalósult programot. Ennek részeként a mellrák elleni küzdelem jegyében sétára
invitálták a hölgyeket, az egészségvédelem fontosságára hívták fel óvodások és általános iskolások figyelmét, valamint a fogyatékkal élők elfogadását segítő programokat szerveztek. Létrejött
a Szombathelyi Járási Felzárkózási Kerekasztal,
amelyben húsz környékbeli település önkormányzata és 14 civil szervezet vesz részt. Ezen
belül megalakult négy munkacsoport. „A segítés
városa, a komplex akadálymentesítés és érzékenyítés, a család megerősítése és a munkaerőpiaci
aktivizálás nevű munkacsoportokban szociális
területen dolgozó szakemberek tevékenykedtek.
Utóbbi kivételével mindegyikhez akcióprogramok fűződtek. A pályázati projekt előrelépést jelentett abban, hogy eddig városi szinten kezeltük
az esélyegyenlőség kérdését, ez most járási szint-

re bővült” – foglalta össze Vinczéné Menyhárt
Mária, a projekt szakmai vezetője.
A program legfőbb célja a hátrányos helyzetűek
esélyegyenlőségének elősegítése volt, emelte ki
a zárókonferencián elhangzott köszöntőjében
Puskás Tivadar polgármester. A segítés városa
munkacsoport elnöke, Károlyi Ákos jegyző arról
számolt be, hogy az újraélesztési program átlépte a város határait: a járás tíz településén 350-en
vettek részt a képzésen. Öt alkalommal szerveztek fórumot az energiatudatos lakásfenntartásról – ez is része volt a pályázati programnak.
Elkészült a járási esélyteremtő programterv,
amelyben egyebek mellett a foglalkozási paktum
folytatása, a járási szociális térkép elkészítése, a
nők elhelyezkedésének segítése és egészségügyi
szűrések megvalósítása is szerepel. A csomag jó
alapot jelenthet a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus pályázataihoz. A kerekasztal tovább
» kzs
működik, kétévente üléseznek majd.

KI MIT TUD? ROMA FIATALOKNAK
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya második alkalommal
szervezett roma származású fiatalok számára
tehetségkutató vetélkedőt az oladi iskolában.
A megmérettetésre a tavalyinál jóval többen

érkeztek Szombathely és Szentgotthárd térségéből, valamint Celldömölkről is. A versenyen
ének-zene, vers-próza és tánc-ugrókötelezés kategóriában 60 előadótól összesen 33 produkciót
értékelt a zsűri.
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A CIGÁNYSÁG ÉRTÉKEI

25 ÉVNYI ZENE
A TARISZNYÁBÓL

Holdosi József emlékére konferenciasorozat van készülőben

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Fontos állomásához érkezett a Roma Kultúra Napjai elnevezésű
rendezvénysorozat: megtartották az utolsó, hatodik programjukat,
de egyúttal bejelentették a folytatást is. Holdosi József tiszteletére
emlékkonferenciát tartanának kétévente a vasi megyeszékhelyen.

BECK ZOLTÁN (BALRA), A 30Y ZENEKAR FRONTEMBERE EZÚTTAL ROMOLÓGUSKÉNT JÖTT

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a város számos
olyan eseménynek adott otthont 2015-ben, amely
a cigányság értékeit helyezte előtérbe. A házigazda
intézmény régóta zászlajára tűzte az esélyegyenlőség elvének érvényesítését. Ebben az évben a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen kulturális programokat szerveztek, amelyeket az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is támogatott, mintegy
hatszázezer forinttal. Kiállítást tartottak Ferkovics
József festőművész munkáiból, levetítették a róla készült filmet, vendégül látták Nótár Ilona írónőt, emlékestet szenteltek Holdosi József költőnek halála tizedik évfordulója alkalmából. Volt még cigányzenei
koncert, de a holokauszt emléknapját is kiemelkedő
méltósággal ünnepelték meg idén Szombathelyen,
többek között egy hiánypótló könyv bemutatásával. A héten konferenciát tartottak a romológiáról,
annak is a tudományos, irodalmi megközelítéséről.
Az eseményen Puskás Tivadar polgármester mondott köszöntőt, aki felidézte az év folyamán megtartott hasonló jelentőségű programokat. „Értékes
rendezvények voltak ezek, mivel a cigány kultúráról
szóltak, amely a magyar kultúrának szerves része.
Bár különböző nemzetiségűek vagyunk, ugyanakkor mind magyaroknak mondhatjuk magunkat,
és egymást gazdagítjuk” – fogalmazott. Hozzátette
még, hogy a kormányzatnak kifejezett szándéka,
hogy az általa támogatott rendezvények segítségével megmutassa a kultúra sokszínűségét. Utalt egy
korábbi, holokauszt témájú képzőművészeti kiál-

lításra is. „Még mindig borsózik a hátam, ha azokra az alkotásokra gondolok, amelyek a cigányság
szenvedéseit fejezték ki. Nyilvánvaló, hogy a kultúra segít nekünk abban, hogy a különböző nehéz,
megmagyarázhatatlan – bár magyarázatra szoruló
– eseményeket feldolgozzuk” – jegyezte meg.
A házigazda könyvtár igazgatója a mostani, Romák,
cigányok a tudomány és a művészetek terében című
konferencián bejelentette: a jövőben méltóképpen
őrizheti a város Holdosi József emlékét. „A következőkben szeretnénk kétévente emlékkonferenciát szervezni a költő életművének feltárására,
bemutatására. Úgy gondoljuk, hogy az ő irodalmi
tevékenysége olyan érték, amelyet jóval szélesebb
körben kellene nyilvánossá tenni, mint amennyire
ez ma elérhető” – nyilatkozta lapunknak Nagy Éva.
Hasonlóan gondolkodik Beck Zoltán, a tanácskozást levezető első előadó is, aki az ötletgazdája a
kezdeményezésnek. Mint mondta, már jó néhány
hónappal ezelőtt megfogalmazódott benne, hogy a
romológiával szélesebb körben is foglalkozni kellene, úgy, hogy a nemzetközi kortárs roma képzőművészetről, a fellelhető levéltári dokumentumokról, a
történeti feltárásokról, a néprajzi vonatkozásokról
is képet adnak. „Sokféle oldalról próbáljuk meg
elbeszélni azt a tárgyat – a romológiát –, amelyet
nagyon nehéz megragadni” – mondta Beck Zoltán, aki izgalmas előadásával indította el a szakmai
napot. Kiderült: vele, s a témával találkozunk még
» há
Szombathelyen.

A zenekar 1990-ben alakult Tarisznya Duó
néven, Vasváron. Az együtteshez újabb tagok
csatlakoztak, majd mikor mindannyian szombathelyiek lettek, Tarisznyások együttesként
működtek tovább. A jelenlegi felállásban (Kiss
Attila – gitárok, mandolin, citera, ének; Molnár
András – basszusgitár; Pados Zsolt – furulyák,
fuvola, xilofon, kazu, pánsíp, ritmushangszerek,
ének) 2004 óta játszanak együtt.
A közös zenei ízlés és a versek szeretete a Tarisznyások legfőbb összetartó ereje. Kezdetben
közismert dalokat használtak fel műsoraikhoz,
később saját zenéket komponáltak a versekhez.
Fontosnak tartják Vas megyei kötődésű költők
(Gazdag Erzsi, Balogh József, Devecsery László)
verseinek megzenésítését, bemutatását.
Legtöbb műsorukban az óvodás, kisiskolás korú
gyerekekhez szólnak, és igyekeznek őket az előadás aktív közreműködőjévé tenni. Ugyanakkor
komolyabb témájú versekhez is nyúltak a szerelem, haza, barátság témaköréből, amit kamaszoknak felnőtteknek, nyugdíjasoknak játszanak.
1997-ben az addig bemutatott megzenésített versekből válogattak egy csokorra valót, és Rikoltások, majd Karácsonyigéző címmel kazettákat
jelentettek meg.
2003-ra összegyűlt 15 versmegzenésítés Balogh
József műveihez, amelyek az Útravaló című CD-n
hallhatók. 2006-ban újra énekelt verseket játszottak lemezre, ez a Napsugár-hívogató címet kapta
Történetük során közel százötven vers megzenésítése fűződik a Tarisznyások együtteshez, munkájukat több elismeréssel jutalmazták már.
Csengő-bongó című koncertjeiken szerepel
hangszerbemutató, közös éneklés, tréfás találós
kérdések, mozgásos feladatok, kitalálók, játékok.
A Búgócsiga produkcióban óvodásokat és kisiskolásokat ismertetnek meg az élővilág, a természet szépségeivel. Összeállítottak
Mikulásváró és télköszöntő, karácsonyigéző gyerekműsort is. A Széltarisznya egy csokorra való
vidám hangulatú, jókedvet ébresztő megzenésített verset kínál bármely korosztálynak. Útravaló
című, megzenésített versekből álló irodalmi műsorukat akár rendhagyó irodalomóra keretében is
ajánlják nagyobb diákoknak. A Szabadság, szerelem Petőfi Sándor élettörténetének bemutatására
vállalkozik, a Dicső március című előadás pedig
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit idézi fel. A Hazaúton című műsorukban
Balogh József megzenésített versei csendülnek fel.
A Tarisznyások zenekar november 21-én,
szombaton 19.00 órakor tartja 25 éves jubileumi koncertjét az Oladi iskola színháztermében.
A belépés díjtalan.
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KORMÁNYFŐI VIZIT
BENKŐ SÁNDOR ÉS CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Szombathelyre látogatott Orbán Viktor kedden.
A miniszterelnök Puskás Tivadar polgármesterrel közösen aláírta a Modern Városok Program
keretében Szombathelyt érintő fejlesztésekről
szóló szerződést. Ezt követően a Városháza előtt
a választóival találkozott, majd felkereste a nemrégiben átadott Brenner János Általános Iskolát,
ahol Veres András megyéspüspök kalauzolta a
kormányfőt. Programja zárásaként Orbán Viktor a Szombathelyi Médiaközpont stúdiójában
negyedórás interjút adott, amelyben a tervezett
» sztv
helyi beruházásokról beszélt. 

13

Közélet
2015. november 21. SZOMBATHELYI 7

VÉDJÜK MEG
MAGYARORSZÁGOT!
A betelepítési kvótarendszer ellen indított aláírásgyűjtő akció a következő napokban az alábbi helyszíneken folytatódik:
NOVEMBER 21. SZOMBAT

08.00–12.00 Fidesz-iroda (Szent Márton u. 10.)
08.00–10.00 piac
15.00–18.00 Bakó József utca

FEKETE-FEHÉR KAPCSOLATOK
Fotókiállítással kelt életre az Új Irokéz Galéria

Az amatőr fotográfia eleve varázslatos világ, s különösen az, ha egy maroknyi
kísérletező a saját gondolatainak kifejezésére használja ezt a műfajt.
A ’70-es években virágzott ez a törekvés. Az akkor készült művek kontrasztban
– és persze kapcsolatban – állnak azokkal az alkotásokkal, amelyek
a kanonizált fővárosi művészek műhelyeiből kerültek ki. Most egymás
mellett láthatóak az Új Irokéz Galériában.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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NOVEMBER 22. VASÁRNAP

08.00–12.00 piac

NOVEMBER 23. HÉTFŐ

15.00–18.00 Savaria Plaza
16.00–18.00 Fő tér
16.00–18.00 vasútállomás
16.30–19.00 Kisz-lakótelep
17.00–19.00 Faludi Ferenc utca
NOVEMBER 24. KEDD

08.00–10.00 piac
15.00–18.00 Savaria Plaza
16.00–18.00 Fő tér
16.00–18.00 vasútállomás
16.30–19.00 Csónakázó-tó környéke
NOVEMBER 25. SZERDA

15.00–18.00 Savaria Plaza
Továbbá november 23-25. között 7 órától 19
óráig a Fidesz-irodában is várják a kampány
támogatóit.

LENNI VAGY NEM LENNI
A fenti címmel ritka látványos kiállításnak ad
otthont néhány hétig a Weöres Sándor Színház
aulája, amely egyébként sem a szokványos tárlatok rendezéséről híres. A Savaria TAG, azaz
a Savaria Tendency Art Group művészei hozták el néhány alkotásukat: képeket, kerámiákat,
ötvösmunkákat, de még egy esernyőt is, amely
szintén része az egyik kompozíciónak. A falon
látható művek színesek, sokfélék, akárcsak a
társaság művésztagjai: Bartek Péter Pál, Bodorkós András, Gábli Cecília, Oroszy Csaba, Stekovics Gáspár, Szántó István, T. Takács Tibor,
Vértesi Péter és Vízvári Zsolt. Egy-egy rendhagyó önarcképpel is megjelentek most a színházbeli kiállításon. Mint mondják, a közönség elé
tárt darabokkal a színházi és a hétköznapi világ történéseire kívántak reflektálni. A csoport
egyébként több mint tíz évvel ezelőtt alakult
szombathelyi és környékbeli képzőművészekből, és azt tűzték ki célul, hogy feldobják a város
kulturális életét. A jelek szerint sikerül is nekik.
» há
A tárlat december 10-éig látogatható.

Hosszú idő után újra hallat magáról az Irokéz
Galéria. Korábban az egyik Thököly utcai épület
emeletén tartották rendezvényeiket, most a Szombathelyi Képtárba költöztek be. Ez az intézmény
ad otthont újabban a Pados Gábor által jegyzett,
több mint ezerdarabos Irokéz Gyűjteménynek
is. Ennek néhány darabja – több elismert fővárosi alkotótól származó fotó – a Kapcsolatok című
nyitókiállításon is látható. Ezeket állították párhuzamba az egykori, kísérletezéseiről híres K2
csoport tagjainak munkáival. Bonyhádi Károly,
Dallos László, Liszy János, Rosta József felvételei
jó negyven évet repítenek vissza az időben. „A két
teljesen különböző társaság között létezett egyfajta szellemi kapcsolat a ’70-es években és a ’80-as
évek elején. Ebből az időszakból válogattunk képeket a mostani tárlatra” – mondta a megnyitón
Rasperger József kurátor, grafikusművész, aki az
egykori MMIK-beli fotókör megalapítója is volt.
Fekete-fehér, filmre készült felvételekről van szó,
amelyeket az alkotók maguk hívtak elő. Ez volt
az amatőr fotográfia lényege. A szervezők ezúttal
szándékosan állították ki egymás mellett a saját
korukban „meg nem értett”, kísérletező fotósok
képeit, illetve a budapesti „kanonizált” művészek
munkáit. A köztük lévő kapcsolatot és különbségeket a szemlélődőnek kell felfedeznie. „Ezek
a művek nagyon határozott gondolatok mentén
készültek, mondhatni, konceptuális alkotások.
A K2-es csoport tagjai nem mentek el úgynevezett
fotósétákra, nem állították be a kedvenc modell-

jeiket, és nem is a természeti szépséget igyekeztek
megörökíteni, másképp dolgoztak. Sajátos elképzeléseiket, az életüket, valamint azt szerették volna kifejezni, hogy a világgal szinkronban vannak.
Nemzedéki megnyilvánulások voltak ezek” – fogalmazott a kurátor.
Rasperger József mellett Molnár Miklós alpolgármester is köszöntötte a nyitótárlat közönségét. Nem
véletlenül kapott felkérést erre a pénzügyekért felelős városatya. Rámutatott, hogy egy város gazdaságának fejlődése nagymértékben függ a kultúrától is,
hiszen a letelepedni szándékozók számára vonzóvá
teheti itt az életet. „Ha fejlődni akarunk, nemcsak
a gazdaságot kell fejlesztenünk, hanem el kell érnünk azt is, hogy az élet minden területe, köztük
kiemelten a művészet, a kultúra szintén megtalálja
a helyét, és fejlődni tudjon” – húzta alá beszédében
Molnár Miklós. Hozzátette még, hogy van egy jelszava városunk gazdaságának: ez a Szombathely
visszavár, s amelyre egy komoly program épül. Nos,
ez a jelszó Pados Gábor, az Irokéz Gyűjtemény
tulajdonosának esetében meghallgatásra talált, hiszen a műgyűjtő szombathelyiként Szombathelyen
maradt, és itt hagyta értékes gyűjteményét is.
A múlt pénteki program nem csupán a fotóművészet ünnepléséről szólt. Levetítették Székely Ákos
és Németh István videoművét is, amely egyúttal az
alkotás szombathelyi ősbemutatója is volt, a Voler
Mouche zenekar pedig improvizációkat adott elő.
A kiállítás december 20-áig látogatható az Új Irokéz Galériában, a képtárban.
» há
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HIVATÁSA A SORSTÁRSAK SEGÍTÉSE

NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT

FOTÓ: CSEH GÁBOR

A Szociális Munka Napján Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
a megváltozott munkaképességű és a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja
érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Pro Caritate Díjjal ismerte el Fekete Árpád, a Vas Megyei Szakosított Szociális
Intézet igazgatója tevékenységét.

Nyitott hátgerincsérvvel születtem, ennek következtében magam is mozgásfogyatékossággal élő ember
vagyok – mondja a kitüntetett. – Fiatal korom óta
rokkantnyugdíjas lehetnék, én mégis inkább az értékteremtő munkát választottam, s középiskolásként
bekapcsolódtam a mozgáskorlátozottak érdekérvényesítő tevékenységébe. Alapító tagja vagyok a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének. Ezt követően
tudatosult bennem, hogy úgy tudok a sorstársaimon
segíteni, ha az érintettségen túl magam is szakemberré válok. Ezért elsőként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szociális szervező
szakát végeztem el. Később pedig az akkori Janus
Pannonius Tudományegyetemen humán szervező
szakon szereztem diplomát. Így váltam az átélésen
alapuló segítőből profi szakemberré.
A mozgássérültek érdekképviseletében eltérő intenzitással vesz részt. Volt időszak, amikor a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) rehabilitációs szolgálatát vezette, s
tagja volt az elnökségnek. Jelenleg a Spina Bifida
Szekciót vezeti. A Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesülete titkára, társelnöke volt, jelenleg vezetőségi tagként tevékenykedik. Az érdekképviseleti
munkában lehetősége nyílt az őket érintő jogszabályok előzetes véleményezésére, különösen büszke
arra, hogy a MEOSZ-ban közreműködhetett az
esélyegyenlőségi törvény megszületésében. Jelenleg is több bizottságban, testületben képviseli a fogyatékossággal élő embereket.

Hívták dolgozni Budapestre, de ő Szombathely
mellett döntött. Itt végezte azt az emberközeli tevékenységet, amit át tudott ültetni a jogalkotás
területére is. Idekötötte a főiskola is, ahol óraadóként igyekezett átadni a fiataloknak azokat a speciális információkat, amelyekre a fogyatékossággal
élő emberekkel való foglalkozáshoz szükség van.
A családja is Szombathelyen él. Hogy idáig jutott,
ahhoz nagyon sok segítséget kapott a szüleitől, feleségétől, gyermekeitől. Két nagy lányuk közül az
egyik Budapesten gimnáziumi tanár. A másik követte apja hivatását, az ELTE-n szociális munkás
szakon végzett, majd Nürnbergben diakóniai ismereteket tanult. Ott is él a társával, s héthónapos
gyermekével. Fekete Árpád gyakorló katolikus, a
felesége és a lányai evangélikusok. Így ők az ökumenét a mindennapokban élik meg.
Szakmai munkájában kiemelt feladatának tekinti a
fogyatékossággal élő emberek rehabilitációját. Tíz
évig munkaügyi osztályvezető volt a Savaria NettPack Kft.-nél. Onnan került a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetbe, ahol előbb módszertani
osztályvezetőként dolgozott, majd később igazgató lett. Az ápoló, gondozó intézményben élnek látásfogyatékos, mozgásfogyatékos emberek, idősek,
demenciával küzdők és pszichiátriai betegek.
A kitüntetés meglepte, de nagyon örült neki. Úgy
gondolja, hogy ez nem csak neki szól, hanem annak a munkahelyi kollektívának, amely nélkül az ő
» edz
munkája sem lehetne eredményes.

Az Oladi Általános Iskola és a SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskolája meghirdeti a XXII. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró
Pályázatot. A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet
beszélő, általános és középiskolás gyermek és
fiatal részt vehet a következő kategóriákban:
– I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére (I/A
mese, I/B vers)
– II. kategória: 5-8. osztályos diákok (II/A
mese, II/B vers, II/C novella)
– III. kategória: 9-12. osztályos diákok (III/A
mese, III/B vers, III/C novella)
– IV. kategória: műfaji megkötés nélkül a Szent
Márton Emlékév tiszteletére. Szent Márton
köpenye: a szeretet, a megértés, a segítség szerepe életünkben.
A beküldött pályaműveken csak a jelige és a
kategória megjelölése szerepeljen. Minden
pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt
borítékban – egy adatlapot, amelyen feltünteti a következő adatokat: név, életkor, lakcím,
telefonszám, e-mail cím, iskolája neve, címe,
osztálya, pályaművének kategóriája, címe, jeligéje.
Terjedelem: legfeljebb három gépelt oldal (1012-es betűméret), amelyet hét példányban
postai úton kell beküldeni. Az ennél hosszabb
terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben!
A pályázók e-mailben is juttassák el a következő címre pályázatukat és adatlapjukat: jozsefapalyazat2016@gmail.com.
Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes
díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is
megjelentetjük.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének
és a legértékesebb műveket tartalmazó antológia könyvbemutatójának tervezett időpontja:
2016. április 15.
A pályázat postára adásának határideje: 2016.
január 15.

NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK
A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft megbízásából a Növényvédő és Kár
tevőirtó Kft. november 19-től december 5-ig
a Felsőőr utcában, a Stromfeld Aurél utcában
és a Borostyánkő Áruház előtti területen a szivarfák permetezését végzi éjjel 22.00 és hajnali
3.00 óra között.
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HERMELIN
(Mustela erminea Linnaeus, 1758)
A hermelin a menyétfélék (Mustelidae) családjának tagja. Európa, Ázsia és Észak-Amerika
középső tájain él, még Grönlandon is előfordul.
A nedves élőhelyeket kedveli, leggyakrabban
tavak, patakok mentén találkozhatunk vele, az
emberi településeket általában kerüli.
Teste 25–30 cm, farka 10–14 cm hosszú. Bundájának színe az évszakokkal változik: nyáron
háta vörhenyes barna, hasa fehéres, téli bundája tiszta fehér, farkának utolsó harmada télen-nyáron fekete. Színezete a rejtőzködésben
és a táplálékszerzésben segíti.
Tápláléka zömét pocokfélék alkotják, de nyulat, madarakat is zsákmányol, és ínséges időben dögöt is fogyaszt. A nappalt átalussza,
alkonyatkor indul vadászni. Elnyújtott ugrásokkal szalad, miközben gyakorta felágaskodik és figyel. A vízfolyásokat gyorsan és biztosan ússza át.
Magányosan él, a nőstény csak ivarzáskor fogadja a hím közeledését. Kölykeit rágcsálók
föld alatti járatából kialakított fészkében hozza
világra. A kölykök fürgék és játékosak, anyjuk
gondoskodása mellett gyorsan fejlődnek.
Természetes ellensége a nyest, a róka és a nagyobb testű ragadozó madarak. A hermelin
élőhelyigénye és táplálkozása miatt sérülékeny,
védett faj, a vizes élőhelyek megóvása egyben
gyakorlati védelmét is szolgálja.
Téli bundája a fekete farokvéggel a középkor
legdrágább szőrméje volt, csak arisztokraták
viselhették. Pajzsborításként is használták, így
került be a nemesek címerébe.
Aki járt már cseh sörözőben, minden bizon�nyal találkozott a hermelinnek nevezett sörkorcsolyával, ami camembertből készül.
A Vasi Múzeumi Látványtár nyári és téli bundás hermelin-preparátumot is őriz, melyek
Kőszegről és Rábahídvégről kerültek a gyűjteménybe.
» Vadász Dianna

muzeológus

Szent Márton Akadémia
Martineum, Karmelita u. 1.

NOVEMBER 24. 18.00 Zsámbéky Monika: Szent
Márton-ereklyék

ŐrvidékHáz
Szombathely

NOVEMBER 25. 17.00 Alain Pastor: Szent Márton élete – könyvbemutató.
NOVEMBER 26. 9.00–15.00 „A falevelek lehullottak…” – I. világháborús konferencia. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

jelentősége. Nemzetközi konferencia a savariai
Iseum felfedezésének 60. évfordulóján. Pannoniában egyedülálló jelentőségű szakrális épület
a szombathelyi Isis-szentély. 1955 őszén történt felfedezésével és mindkét helyreállításával (1963–64, 2010–2011) átformálta a hazai
római kori műemlékek helyreállításának és
rekonstrukciójának szemléletét, látványát és
módszereit.

AGORA – Szombathelyi
Kulturális Központ
Szombathely, Március 15. tér 5. Tel.: 94/312-666
www.agorasavaria.hu

NOVEMBER 24. 19.00 Presser Gábor és Rúzsa
Magdi. Egy intim hangulatú koncert, legenSzombathely, Kőszegi u. 2. II. em. Tel.: 94/509-500
dákkal. A koncert nagy részét kettesben adják
vasitit@t-online.hu; www.vasitit.hu
elő, de csatlakozik hozzájuk három kiemelkedő
NOVEMBER 25. 18.00 Ország-Világjárók Bará- tudású hangszeres művész is, hogy együtt egy
ti Köre: Kerékpárral az Alpokban – kerékpá- különleges zenei együttest alkossanak.
ros élménybeszámoló. Előadó: Velekei Balázs.
Helyszín: NymE-SEK D épület, Berzsenyi tér 2.
NOVEMBER 26. 15.30 óra Szenior Klub: Damaszkusz műemlékei, múzeumai és élete.
Heckenast János építész vetített képes előadása.
NOVEMBER 27. 17.00 óra Francia Klub: Az
Eiffel-torony története, Gustave Eiffel mérnök
magyarországi munkái.
NOVEMBER 27. 17.00 Regionális nyelvhasználat
Szombathelyen. Előadó: Hajba Renáta főiskolai tanár.

Vas Megyei TIT

Magyar Meteorológiai Társaság
Szombathelyi Csoportja
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. NyME–SEK C épület

NOVEMBER 24. 18.00 Bolygótársaink légköre.
Előadó: Gadányi Péter. Helyszín: Savaria Egyetemi Központ C épület, Károlyi Gáspár tér 4.

Siker Könyvtár
Szombathely, Ady tér 40.

NOVEMBER 24.–DECEMBER 22. A könyvtár feleslegessé vált könyveiből vásárt rendez.

NOVEMBER 25. 20.00 Manoya-koncert. A folk,
a keleti zenék, a hanggyógyászat éppúgy zenéjének részét képezik, mint a kísérleti elektronika, a soul vagy a zajzene, mégis egyből felismerhető a szelleme sajátos hangvétele miatt.
A koncert a Cseh Tamás Program keretében
valósul meg.

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

NOVEMBER 26. 16.00 Gyürki László: A Biblia világa carte maximum gyűjteményen című
könyvének bemutatója. A kiadványt ismerteti
Császár István plébános, általános helynök.

Iseum Savariense

NOVEMBER 28. 9.00–12.00 Kézműves kuckó –
Adventi koszorú és dísz
NOVEMBER 28. 50. Savaria Nemzetközi TáncNOVEMBER 27–28. Iseum 60. Az Iseum Sava- verseny. WDSF World Open Latin, WDSF Seriense építészeti képe és történeti-műemléki nior III. Open Standard
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 6-8. Tel.: 94/501–709
iseumsavariense@gmail.com; www.iseumsavariense.hu

Egyszer volt
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Katolikus Egyetemi Lelkészség
Szombathely, Berzsenyi tér 2.

NOVEMBER 21–25 18.15-kor Fekete mise (16)
122’ amerikai akciófilm

NOVEMBER 23. „Láss, ne csak nézz” – nyilvános előadássorozat a Savaria Egyetemi Központban. 18.00 Kereszténységgel kapcsolatos
pamfletek. Előadó: Németh Norbert egyetemi
lelkész, főiskolai tanár.

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

NOVEMBER 21–22. 14.00 Vad Szigetköz (0) 60’
magyar ismeretterjesztő film
NOVEMBER 21–22. 15.00, 17.45 és 20.30; 23ÁN 16.30 és 19.15; 24–25-ÉN 17.30 és 20.15 Az NOVEMBER 21–25. 20.30 007 Spectre – A FanÉhezők Viadala: A kiválasztott – befejező rész tom visszatér (16) 148’ amerikai–angol akciófilm
(16) 137’ amerikai fantasztikus film

NOVEMBER 22. ÉS 24–25. 14.15-kor; 23-ÁN
14.15 és 22.00 Anyám és más futóbolondok a
családból (12) 108’ magyar játékfilm

PEDAGÓGUS FILMKLUB

NOVEMBER 23 14.00 Whiplash (16) 107’ amerikai filmdráma
EZÜSTKOR FILMKLUB

NOVEMBER 25. 15.00 Kódjátszma (12) 114’ angol-amerikai életrajzi dráma

Genius Savariensis Szabadegyetem
Szombathely, SEK D épület Berzsenyi Dániel tér 2.

NOVEMBER 21–23. ÉS 25-ÉN 16.15; 24-ÉN
15.30 és 16.15-kor A kis herceg (6) 108’ francia
animációs film

NOVEMBER 23. 17.15 Mozaikok Szombathely
város médiatörténetéből III. Előadó: Katona
Attila. Helyszín: NYME-BDPK D épület (Berzsenyi tér 2.)
NOVEMBER 24. 17.30 A 21. század küszöbén? Biztos, hogy minden az, aminek látszik?
Előadó: Katona Attila. Helyszín: Megyeháza
díszterem (Berzsenyi tér 1.).

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

NOVEMBER 22. 10.00 Pulcinella szerelmes.
A Ziránó Színház vendégjátéka – matinéelőadás 5 éves kortól. Pulcinella nem más, mint Vitéz László itáliai testvére. Ebben a történetben
– Ámor nyilától sebzetten – nem kisebb ellenféllel kerül szembe, mint magával a Halállal.

KALENDÁRIUM
NOVEMBER 21.
1830.11.21. vasárnap (185 éve) – elhunyt Kisfaludy Károly író, költő, szerkesztő (Pest)
1916.11.21. kedd – megalakult az Anya- és
Csecsemővédelmi Egyesület
NOVEMBER 22.
1852.11.22. hétfő – megszületett Éhen Gyula
jogász, szakíró, író, polgármester (Szőllős, ma
Szombathely)
1874.11.22. vasárnap – megnyílt az újonnan
épült Sabaria Szálló (volt Szarvas vendéglő)
NOVEMBER 23.
1884.11.23. vasárnap – elhunyt Bubics Ede vízépítő mérnök (Lukácsháza)
1902.11.23. vasárnap – megalakult az Ébredés
Szabadkőműves Páholy
1935.11.23. szombat (80 éve) – a Kultúregyesület szép- és iparművészeti szakosztálya felvette a
Szent Márton Céh nevet
NOVEMBER 24.
1876.11.24. péntek – megalakult a Szombathelyi Kereskedő Ifjak Önképző és Betegsegélyező
Egylete, elnök: Auer Ferenc
1928.11.24. szombat – megnyílt az új közkórház gyermekosztálya
1934.11.24. szombat – a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság irodalmi estet rendezett Féja Géza
és Tamási Áron írók közreműködésével
1951.11.24. szombat – megnyílt a kórház rádiumosztálya (onkológiai osztály), az első vidéki
onkológiai intézet
1981.11.24. kedd – program indult az utcai
névtáblák kicserélésére és felújítására, melynek
keretében elsőként Hámán Kató kommunista
politikus emléktábláját avatták fel
NOVEMBER 25.
1860.11.25. vasárnap (155 éve) – megszületett
Miske Kálmán báró ősrégész, múzeumigazgató
(Bodajk)
1894.11.25. vasárnap – megszületett Koncz János hegedűművész (Szombathely)
1935.11.25. hétfő (80 éve) – megalakult az
Olaszország Barátainak Egyesülete, elnök:
Kintzig Ferenc
NOVEMBER 26.
1906.11.26. hétfő – Vas vármegye törvényhatósági bizottsága automobil és motorkerékpár
szabályrendeletet fogadott el („V” betűvel kezdődő 1-től 100-ig terjedő rendszámot kaptak a
szombathelyi járművek)
NOVEMBER 27.
1972.11.27. hétfő – emlékhangversenyt rendeztek a sportházban Kodály Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,

honderu.hu
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GYALOGOSAN SZENT MÁRTON NYOMÁBAN
Beszámoló egy zarándokútról

Gyalog zarándokolt nyáron egy kisebb társaság a Szent Márton-úton Szombathelytől
Muraszombatig. Tapasztalataikat Hamza István osztja meg az olvasókkal.

INDULÁS ELŐTT A FŐ TÉRI SZENTHÁROMSÁG SZOBORNÁL

A zarándoklat kezdeményezője Wiktoráné
Szerdahelyi Emília volt, aki gyakorlott gyalogos
zarándok, Spanyolországban kétszer is megjárta
az El Caminót, itt ismerkedett meg Pápai Katalinnal. Molnárné Trifusz Andreával pedig a
Szent Jakab-út magyarországi szakaszán zarándokoltak közel háromszáz kilométert. A zarándokcsoport egyetlen kezdője e beszámoló írója
volt. A négy magyar zarándok közös jellemzője,
hogy mindnyájan nagycsaládosok vagyunk.
A zarándoklatra csatlakozott hozzánk a Bükön
élő olasz házaspár, Sandra Boldrer és Herbert
Girtler, akik azt bizonyították, hogy nemzetiségtől függetlenül mindnyájan ugyanazon az úton
járunk Istenünk felé.
A zarándokút szervezését Emi és Andi végezte
el a Szent Márton Látogatóközponttól kapott
zarándokkönyv segítségével. Átlagosan napi
húsz kilométeres távolságokat terveztek, mert
ha nincs kísérőautó, és ezért felszerelésünket
hátizsákban visszük magunkkal, akkor ezek a
távok úgy teljesíthetőek, hogy a végére se merülnek ki a magunk fajta régóta fiatalok. Az esti
szállások megtalálása nem volt könnyű feladat.
A zarándokút honlapja, a www.viasanctimartini.eu ugyan felsorolja a településeken található
kereskedelmi szálláshelyeket, de ezek egyike se
kijelölt, hivatalos zarándokszállás. Szerencsénkre, segítségünkre siettek katolikus papismerőseink, barátaink. Jákon, Körmenden ők biztosítottak számunkra helyet a közösségi házban.
Velencében a salomvári plébános segített szállást
találnunk. Felső Csödén, Kercaszomorban és
Szomorócon az internet és a telefonkönyv se-

gítségével oldódott meg a problémánk. Három
éjszakát kellett eltöltenünk Szlovéniának a határ közeli, ma is jórészt magyarlakta területén.
Dobronak, hagyományos magyar nevén Lendvavásárhely plébánosa ugyancsak a közösségi
házukban adott alvóhelyet. Előzetesen nem kis
aggodalmat okozott, hogyan találunk szállást
a ma már magyarok által alig lakott Kebeleszentmártonban és Mártonhelyen. A Jóisten
segítségével itt is kaptunk helyet. Felfigyelt vállalkozásunkra a Szent Márton Programiroda
vezetője, Szommer Ildikó, közreműködésével
az indulásunk előtt, a Szent Márton nevét viselő
magyarországi települések találkozójának keretében Puskás Tivadar polgármester üdvözölte
csapatunkat és ajándékokkal, jókívánságokkal
indított útnak bennünket.
Június 15-én reggel szentmisén vettünk részt a
Szent Márton-templomban, ahol Schauermann
János plébános megáldotta csapatunkat. Személyes intelemként elmondta, hogy amíg egy
vidám túrán veszünk részt, addig nem vagyunk
igazi zarándokok. Akkor válunk azzá, ha meg
kell küzdenünk a nehézségekkel. Nem gondoltuk, hogy nagyon hamar, még aznap megismerjük ennek az intelemnek az igazságát!
Napsütéses időben indultunk Szombathelyen át, érintve a Szent Márton-emlékhelyeket.
A székesegyházban tisztelegtünk Szent Márton
ereklyéje előtt, a Kálvária templomnál megtekintettük a történelmi emlékparkot. A Szent
Márton-zarándokutat jelölő sárga turistajelzést
követve hagytuk el a várost. Dél körül egy erdőszélen tartottuk első pihenőnket. Továbbin-

duláskor fekete felhők borították az eget, majd
egyfolytában esett, így érkeztünk meg 18 kilométer megtétele után Jákra. Jókor jött a pihenő a
közösségi házban, és a helyi étteremben megrendelt egyszerű vacsora. Másnaptól a Jóisten végig
kiváló időjárással ajándékozott meg bennünket.
Ez a zarándoklat nagyban eltért az általánosan
megszokottaktól. Nem gyalogolt együtt egy nagyobb tömeg, nem vittünk magunkkal zarándokkeresztet, menet közben nem énekeltünk
vallásos dalokat és nem imádkoztunk közösen.
De nem volt egy magányos zarándoklat sem,
mert hatan voltunk, és nemcsak a saját gondolatainkkal, érzéseinkkel, lelkünkkel foglalkoztunk, hanem folyamatosan figyeltünk egymásra
is. Nem természetjáró túra volt, mert elsősorban
nem a természeti és történelmi érdekességek
kedvéért mentünk. Főleg nem volt teljesítménytúra, mert az egy napi távok rendkívül barátságosak voltak. Az út elvileg végig jól jelzett volt,
és a zarándokkönyvet nagyon jól tudtuk használni, különösen a jó térképeknek örültem. Azt
hiszem, hogy zarándoklatunk hasonlított ahhoz,
ahogy Szent Márton bejárta Európa egy jelenős
részét. Ment, és közben társait tanította, buzdította, rájuk figyelt.

A ZARÁNDOKÚT

A Ják – Körmend közti szakasz 21 kilométer.
Útközben megnéztük a nagykölkedi és a harasztifalui templomot. A harmadik napon Körmendtől Velencéig húsz kilométert tettünk meg.
A nádasdi plébános bemutatta a rotundát és a
templomot. Elmondta a Szent Márton-vonatkozásokat is, hiszen a római időkben erre haladt
a Borostyánkő út, Nádasd helyén úti állomás is
lehetett, Szent Márton bizonyára megszállt itt.
Vaspör érintésével jutottunk el Pusztacsatárba,
ahol hosszasan pihentünk a szép időben, és alaposan megnéztük a zarándokhelyet. Velencén
várt ránk szállásunk gondnoka, aki vacsorára
is vendégül látott bennünket. Velence és Felső
Csöde távolsága 18 kilométer. A negyedik napon kényelmes erdei, mezei utakon elhaladtunk
Zalaháshágy mellett, ahol megnéztük a szépen
felújított műemlék templomot. Zalapataka Szent
Anna-temploma mellett tartottunk kis pihenőt, Zalalövőn pedig megnéztük a templomot.
Csödén egy nagyszerűen berendezett, tíz fő
befogadására alkalmas magánházban aludtunk.
Innen a 21 kilométernyire található következő
úti célunk felé indultunk tovább. Kerkáskápolnán pihentünk, a helyiek finom bodzalével is
megkínáltak. Magyarföldön megnéztük kívülről a modern fatemplomot, ezután érkeztünk
Kercaszomorba, ahol az önkormányzat által
üzemeltetett turistaszálláson aludtunk. Előzetesen rendelhettünk vacsorát. Ez azért volt fontos, mert napközben sehol se találtunk nyitott
boltot. Másnap léptük át az országhatárt, a mi
oldalunkon néhány tábla emlékeztetett a népek
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közötti barátság fontosságára, Szlovénia felől
semmi se jelezte, hogy itt van vége az országuknak. A Szent Márton-utat jelölő sárga sáv helyett
itt sárga kör a jelzés, de ritkasága miatt meglehetősen nehezen követhető. A Szent Márton-út
a határhoz közel, azzal párhuzamosan halad,
alapvetően magyarok lakta falvakon keresztül.
Kebeleszentmártonban a plébános a szlo
vén
nyelvű szentmise után pazar vacsorával vendégelt meg bennünket, ő szervezte meg, hogy egy
vendégházban legyen szállásunk. A hetedik nap
Lendvavásárhelyig hét kilométert gyalogoltunk.
A fiatal plébános autóval elvitt bennünket a közeli Radamosra, ahol búcsúval emlékeztek az
1947-ben történt Mária-jelenésre. A nyolcadik
nap Mártonhelyig mentünk, ami 24 kilométerre van Lendvavásárhelytől. Először elgyalogoltunk a közeli Bakónaki tóhoz. Az út hol szőlők helyen nem túl költséges áthidalások építésével
és gyümölcsösök között, hol erdőben, hol rétek kellene lehetővé tenni a patakokon való átkelést.
és gabonatáblák mellett vezetett, a jeleket néhol A felfestett jelek bizonyos szakaszon követhetetlecsak nehezen lehetett követni. Többször kisebb nek. Mindkét országban lehet találkozni nagymékitérőket kellett tennünk, mert nem találtuk az retű információs táblákkal, melyekről megtudhautat. Későn értünk Mártonhelyre, ahol várt ránk tó, hogy akár Tours-ig is el lehet zarándokolni. De
Ilonka néni, aki a településen egyedüliként tud hogy a következő települést hogyan kell elérni, az
magyarul. A közösségi házban kaptunk szállást, ezekről a táblákról nem olvasható le. Jó lenne, ha
a plébánián finom vacsorát. Az utolsó nap úti minden ilyen nagy táblánál lenne gondozott, fecélja az innen négy kilométerre lévő Muraszom- dett pihenőhely, esőbeálló, mert ez sincs mindenbat volt, ahonnan busszal jöttünk haza, Szom- hol. Az úton pedig sok-sok kis irányjelző táblára
bathelyre.
lenne szükség, ezeknek a rendszerét is ki kellene
dolgozni. A meghirdetett utakhoz hozzátartozik,
A LELKI ÉLMÉNYEK
hogy a teljesítés igazolásához legyen pecsétgyűjA zarándoklatunk nem a mindennapi ima nagy tő füzet, legyenek pecsételőhelyek, és azokon lemennyiségétől volt emlékezetes. Azt sem tud- gyen pecsét is. A pecsételőfüzetünk méltatlan volt
tuk, és nem is akartuk megszervezni, hogy a Szent Mártonhoz, de több helyen nem találtunk
helyi hívő közösségek mindenhol programmal pecsételő helyet, illetve volt, ahonnan ellopták a
várjanak, hogy minden templom nyitva legyen pecsétet. A Szent Márton út általunk bejárt szaelőttünk. Egyszerűek voltunk, ahogyan Szent kaszán zarándokszállás nincs! A zarándokszálMárton is járhatta az útját. Mégis minden nap lás jellegzetessége, hogy egyszerű, de barátságos,
csodálatos élményekben volt részünk. Elsősor- hogy könnyen elérhető, az útvonalon található,
ban a találkozások jelentettek lelki gazdagodást. lehetséges előre bejelentkezni, de mindig nyitva
Szinte kivétel nélkül mindenki szeretettel fordult van, mindenkor befogadja a zarándokokat. Jó, ha
felénk. Igaz, mi is igyekeztünk nyíltan, udvaria- egyszerű étkezést is tud nyújtani. Mindenképp
san közelíteni mindenkihez. Jó volt templomo- mérsékelt árúnak kell lennie.
kat meglátogatni, akkor is, ha többet csak kívülről láthattuk. Őseink hite és buzgósága sugárzott
a falakból. Lelki élmény volt az is, hogy egymásra
figyeltünk. Senki se gyalogolt csak a saját tempójához igazodva, a pihenésnek és az étkezéseknek
a rendjét is az szabta meg, hogy szüksége van-e
rá valamelyikünknek?

A GYALOGLÁS NEHÉZSÉGEI

A gyalogos zarándoklatnak alapfeltétele, hogy legyen egy út, legyenek szállások és legyen megfelelő ellátás. Út és jó térkép is van. Nehézség az, hogy
egyes szakaszokon az út oly mértékben benőtt,
hogy embermagasságú gazon kell átverekednünk
magunkat. Ha évente két alkalommal valaki korszerű bozótirtóval végigmenne azon a néhány
száz méteres szakaszon, akkor nem akadályozná
ez a nehézség a zarándokok előrejutását. Néhány

JAVASLATAINK EGYHÁZI VEZETŐINK FELÉ

Mi a hivatalosan meghirdetett Szent Márton-zarándokúton jártunk, amit egy magánvállalkozás hozott létre és tart fenn. Ha ez az út
Szent Márton nevét viseli, és a rajta járók zarándokok és nem turisták, akkor azt javasoljuk,
hogy az egyház vegye kezébe a zarándokutat, támogassa és segítse a zarándokokat. Egyszerűen
megoldható segítség lenne, ha a megfelelő minőségű pecsételőkönyv egyben egyházi ajánlólevél
is lenne. Ugyancsak nem jelenthetne nehezebb
feladatot annak megoldása, hogy minden útba
eső plébánia pecsételőhely legyen, vagy településenként egy olyan megjelölt ház, ahol általában
otthon tartózkodó hívő él. Ugyancsak segítség
lenne, ha a zarándokkönyvből megtudható lenne, miképp nézhetőek meg belülről.
A legnagyobb segítség az lenne, ha volnának
kijelölt zarándokszállások. Ezek működhetnének felhagyott plébániaépületekben, iskolákban vagy gazdátlanná vált magánházakban is,
de nem gondoljuk, hogy e házak üzemeltetését
az egyház végezze. Ugyancsak nem lenne nagy
munkaigényű és nagy költségű, ha a zarándokkönyv kibővülne az adott szakaszra ajánlott
» Hamza István
imákkal, énekekkel. 
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CAMERON RUNDLES
SZÜLETETT: Minneapolis, 1988. 04. 27.
» »NEMZETISÉGE: amerikai
» »SPORTÁGA: kosárlabda
» »POSZTJA: irányító
» »MAGASSÁGA: 185 centiméter
» »SÚLYA: 82 kilogramm
» JELENLEGI
»
CSAPATA: Falco–Trend Optika KC
(2015–)
» »MEZSZÁMA: 2
» »KORÁBBI CSAPATAI:
Leicester Riders (2011–2012)
BK Jekabpils (2013–2014)
SK Cherkasy Monkeys (2014–2015)

RUNDLES SOK PONTOT ÍGÉR
Remekül érzi magát a Falcóban a légiós

Ukrajnából érkezett a Falco-Trend Optika KC csapatához Cameron Rundles.
A 27 esztendős amerikai irányító hamar beilleszkedett a szombathelyi együttesbe,
és ponterős játékával komoly erősségévé vált a sárga-fekete gárdának.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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VISSZAVÁGTAK A SVÉDEK
Eddig négy mérkőzést játszott a Falco-Trend Optika KC kosárlabdacsapata a New FIBA Men's Club
Competition névre keresztelt nemzetközi kupasorozatban. A szombathelyiek mérlege egy győzelem
és három vereség. Kálmán László legénysége egy
svédországi győzelemmel kezdte meg a menetelését. A Södertälje legyőzését követően azonban
két sima idegenbeli vereség következett. Az olasz
Varese otthonában 94:71-re, míg a belga Oostende
vendégeként 91:62-re kapott ki a Falco. Olaszországban az első félidőben, míg Belgiumban csupán
a nyitónegyedben tartotta magát jól a vasi alakulat.
A visszavágók első körében egy már megnyertnek
tűnő derbit buktak el a sárga-feketék. A svéd Södertälje ellen az Aréna Savariában a találkozó 36.
percében még tíz ponttal vezettek a vasiak, ám a
folytatásban teljesen leblokkoltak, és végül 85:81
arányú vereséget szenvedtek. Az biztos, hogy a két
hátralévő mérkőzés sem lesz sétagalopp a Falco
számára, ugyanis november 25-én az olasz Varese,
míg december 2-án a belga Oostende látogat majd
Szombathelyre. Már egy vasi győzelem is óriási sikernek számítana. Örömteli, hogy mindeközben a
bajnokságban remekül áll Kálmán László együttese. Nyolc forduló alatt hétszer nyertek és csupán
egyszer kaptak ki Váradi Benedekék. Ez pedig az
első helyet jelenti a számukra.

Megmondom őszintén, hogy korábban nemigen Ez így van! Lettországról még sohasem hallothallottam a Falco gárdájáról – kezdte a beszélge- tam azt megelőzően, hogy odaszerződtem, de a
tést Cameron Rundles, a szombathelyi kosárlab- feleségemet ott ismertem meg. Az eddigi életem
dacsapat amerikai légiósa. – Azt tudtam, hogy legszebb időszakát a páromnak és a gyermekemaz együttes indul a FIBA Európa Kupában, és ez nek köszönhetem. Persze nagyon hálás vagyok a
bizony sokat számított, amikor úgy döntöttem, sportágamnak is, mert rengeteg helyre juthathogy Szombathelyre igazolok. Aztán ahogy job- tam el így, és nagyon sok kitűnő embert ismerban utánanéztem a dolgoknak, megtudtam, hogy hettem meg.
a csapat vezetőedzője, Kálmán László a klub le- MI A VÉLEMÉNYE A MAGYAR BAJNOKSÁGRÓL?
gendás irányítója volt. Mivel én is ezen a poszton Jó ez a bajnokság, mert nincsenek előre lefutott
játszom, ez is szimpatikus volt nekem.
meccsek. Nekünk például a sereghajtó MAFC
HOGY ÉRZI MAGÁT A FALCO KÖTELÉKÉBEN?
gárdájával is ugyanúgy meg kellett küzdenünk,
Sajnos az első időszak nem sikerült túl jól, mert mint például a topcsapatnak számító Pakssal.
elég nehéz volt megszerezni a játékengedélyemet Nagyon sok a hasonló képességű együttes. Apró
Ukrajnából. Az a bizonytalanság nekem sem tett nüanszokon múlik az, hogy valaki az élmezőnyjót. Nem tudtam, hogy maradhatok vagy sem. ben foglal-e helyet vagy éppen a tabella alján.
Ettől függetlenül a csapattársak nagyon barátsá- AZ UKRÁN BAJNOKSÁGBAN NAGYON JÓL TELJESÍTETT,
gosan fogadtak. Sokat segített a kapitány, Váradi A PONTÁTLAGA 15 FÖLÖTT VOLT. MEG TUDJA ÍGÉRNI EZT
Benedek. A papírjaim megérkezését követően A REMEK TELJESÍTMÉNYT A SZOMBATHELYI SZURKOpedig minden görbe egyenes lett.
LÓKNAK IS?
MENNYIT SEGÍTETT ÖNNEK A NEHEZEBB IDŐSZAKBAN A szurkolók nagyon fontosak, a Falcónak igen
AZ, HOGY A FELESÉGÉT ÉS A TÍZ HÓNAPOS KISLÁNYÁT lelkes tábora van. Rendre idegenbe is elkísérnek
bennünket, még Olaszországba is eljöttek utáIS MAGA MELLETT TUDHATTA?
Ez a negyedik évem a profik között. Az első két nunk. De legyen, megígérem, hogy meccsenszezonban egyedül voltam. Sokkal jobban érzem ként átlagban legalább 15 pontot fogok dobni,
magam így, hogy a családom is velem van. Nem bár a kosárlabda csapatjáték. Itt a csapat sikere
vagyok egyedül, nem érzem azt, hogy magá- a lényeges, nem az egyéné. Remélem, hogy szónyos vagyok. Sokkal motiváltabb, céltudatosabb rakoztató meccseket tudunk majd játszani, és
lettem nekik köszönhetően. Jó, hogy edzések, sokáig sikerül megőriznünk a hazai veretlenségünket a bajnokságban. És persze a nemzetközi
meccsek után várnak rám otthon.
IGAZ, HOGY A FELESÉGÉT IS A KOSÁRLABDÁZÁSNAK
kupában is jól akarunk majd szerepelni az Aréna
» hz
Savariában!
KÖSZÖNHETI?

Sport
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KÖZELEG A BÚCSÚ

JÓTÉKONYSÁGI LICIT
HALI-RELIKVIÁKRA

Már csak négyszer játszik a Rohonci úton a Haladás

FOTÓ: CSEH GÁBOR

December 12-én a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzéssel búcsúzik
a Rohonci úti stadiontól a Szombathelyi Swietelsky-Haladás labdarúgócsapata.
Mészöly Géza vezetőedzőnek szinte csak szép emlékei vannak a lebontás előtt
álló sportlétesítményről.

Pozitív érzések munkálkodnak bennem, ha a csapa- soha sem fogom elfelejteni, de emlékezetes marad az
tunk eddigi szereplését szeretném értékelni – kezdte a meccs is, amelyen biztosítottuk a bennmaradásuna beszélgetést Mészöly Géza, a Szombathelyi Swie- kat az élvonalban. Szinte minden egyes mérkőzés
telsky-Haladás labdarúgócsapatának vezetőedzője. elevenen él bennem, és szerencsére a legtöbbnek a
– A szezon előtt azt a célt fogalmaztuk meg, hogy ne végeredménye is kedvező volt a számunkra. Külegyenek kiesési gondjaink. A felkészülési meccse- lönösen felemelő az érzés, amikor a góljaink után
ink nem a legjobban sikerültek, ezért sokan féltettek felhangzik a Hali-induló. Ha csak rá gondolok, már
bennünket a bajnoki rajt előtt. Ehhez képest folya- borsózik a hátam. Remélem az utolsó meccsünkön
matosan a tabella élmezőnyében tanyázunk.
is többször hallhatjuk majd ezt, és a közönségünkkel
MINEK KÖSZÖNHETŐ EZ A REMEK SZEREPLÉS?
együtt ünneppé tudjuk varázsolni azt a napot.
Ugyan az első mérkőzésen kikaptunk hazai pályán MINDEZEK TUDATÁBAN BIZONYÁRA NEM BÁNTA MEG, HOGY
a Fraditól, de azt követően nagyon jól teljesítettünk. MARADT SZOMBATHELYEN, ÉS FOLYTATTA A TAVASSZAL
A győzelmek pedig szépen összehozták a társaságot. MEGKEZDETT MUNKÁT?
Bár a sérülések miatt több meccsünkből sem tudtuk Amikor idejöttem, bíztam benne, hogy ez egy hos�a maximumot kihozni, az akarattal soha nem volt szabb távú együttműködés lesz. Örülök, hogy eddig
gond. No és persze a közönségünkről sem szabad így is alakult. Fontos volt a számomra, hogy a vezemegfeledkezni, mert ők nemcsak itthon, hanem ide- tők által ígért dolgok mindig valóra is váltak. Pedig
genben is sokat segítettek nekünk. Például Felcsúton ez a mai magyar labdarúgásban nem megszokott
csak úgy sikerült tíz emberrel is pontot szereznünk, dolog. Nagyszerű vezetőink vannak, és az a háttér,
hogy a drukkerek végig biztattak bennünket.
amit a város és a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. bizLASSAN, DE BIZTOSAN ELJÖN A BÚCSÚ IDEJE A ROHONCI
tosít, az eredményes munka záloga lehet. Remélem,
hogy ezek a remek, nyugodt feltételek hosszabb táÚTI STADIONTÓL. HOGYAN KÉSZÜLNEK ERRE?
Azt remélem, hogy a közönségünkkel együtt jól von is megmaradnak.
tudjuk abszolválni a még hátralévő meccseinket. MENNYIRE VÁRJÁK AZ ÚJ SPORTKOMPLEXUM ÉS BENNE AZ
Szeretnénk megtartani a jelenlegi előkelő pozíci- ÚJ STADION ELKÉSZÜLTÉT?
ónkat, és ehhez bizony újabb győzelmekre, köztük Természetesen nagyon várjuk, de tudjuk, hogy az
hazai sikerekre lesz szükségünk.
nemcsak a labdarúgóké lesz, hanem az egész HaMILYEN EMLÉKEI MARADNAK ERRŐL A STADIONRÓL?
ladásé, a városé. Biztos vagyok benne, hogy óriási
Rövid időt töltöttem itt, de így is sok kedves emlé- hatással lesz Szombathely sportéletére és persze a
kem van. Az első győzelmet a Nyíregyháza ellen futballra is. 
» Horváth Zoltán

Online árveréssel búcsúzik a Haladás a Rohonci
úti sportlétesítménytől. A november 16-tól december 13-ig tartó internetes liciten számos Haladás és HVSE legenda relikviáját lehet megszerezni. A futballcsapat (www.haladas.hu) és a HVSE
(www.haladasvse.hu) honlapján többek között árverésre kerül Szabó Éva teniszütője, Király Gábor
szürke melegítője vagy éppen Mészöly Géza széldzsekije, melyet első halis meccsén viselt. A liciten
való részvételhez csupán regisztráció szükséges és
máris versenybe szállhat bárki a legendás sportolók
emléktárgyaiért. A jótékonysági árverésből befolyt
összeg a HVSE utánpótlás korú fiataljainak támogatását szolgálja. Az online licitről bővebb információ a licit.haladas.hu oldalon olvasható.
A Szombathelyi Televízió rendszeresen meghívja
műsoraiba azokat a sportolókat, akik felajánlást
tettek. Első alkalommal Jagodics Zoltán, az élvonalbeli labdarúgócsapat pályaedzője, valamint fia,
Jagodics Márk vendégeskedett a stúdióban. Utóbbi
a zöld-fehér gárda egyik legtehetségesebb fiatal játékosa. Mindketten felajánlották egy-egy kedves emléktárgyukat az árverésre. „Én azt a mezt ajánlottam
fel, amelyet a Haladás játékosaként 1993-ban viseltem a Magyar Kupa döntőjében, ahol a Ferencváros volt az ellenfelünk. Sajnos a serleget nem tudtuk
elhódítani, de azt a ruhadarabot mindig óriási becsben tartottam. Rengeteg emlék köt a Rohonci úti
stadionhoz, sok emlékezetes meccsen léphettem
ott pályára” – fogalmazott Jagodics Zoltán.
Jagodics Márk pedig azt a labdát bocsátja árverésre,
melyet egyéves korában kapott édesapjától, és amit
a már említett kupadöntő után a szombathelyi játékosok írtak alá. „Lehet, hogy túlzásnak tűnik, de
nekem a Haladás-pálya a második otthonom volt.
Szinte ott nőttem fel, ott kezdtem futballozni, az
egész gyerekkoromat abban a stadionban töltöttem. Ezer emlék köt a pályához és örülök annak,
hogy részt vehetek ebben a jótékonysági akcióban”
– mondta a Szombathelyi Swietelsky-Haladás belső védője. A tervek szerint a közeljövőben számos
olyan sportoló látogat majd a Szombathelyi Televízió stúdiójába, akinek relikviája kalapács alá kerül.
Legközelebb Halmosi Zoltánnal és feleségével, Séfer Rozáliával találkozhatnak a képernyőn keresztül a szurkolók.
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Lisztet oszt a Karitász a rászorulóknak
A Magyarok Kenyere Program keretében 2400 kg lisztet kapott a vasi gazdáktól a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. A lisztet Szent Erzsébet
napján Veres András püspök áldotta meg. Az adományt a segítő szeretetszolgálat Vásárosmiskén adagolta szét. Az adagonként mintegy két
kilogrammnyi lisztet a plébániák karitász csoportjaiban tevékenykedő önkéntesek 800 rászorulónak osztják szét.
Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született. Élete során számos alkalommal segítette
az elesetteket. Erzsébetet többnyire rózsákkal
a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek
eredete az a legenda, mely szerint férje halála

Az elmúlt időszakban rengeteg gyermektápszert, almát és burgonyát adományoztak a
nagycsaládosoknak. Emellett például a leginkább rászorulóknak 20 vadonatúj vaskályhát
vittek, amihez az önkormányzatok tűzifát is

adtak – mondta el lapunknak a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitasz igazgatója. aki arról is
beszélt, hogy a gondviselés erejével képesek a
segítségnyújtásra. Nem raktározzák az adományokat, ahogy a szeretetet sem, hanem mivel
tudják, kinek van rá a legnagyobb szüksége,
azonnal szétosztják azt. A plébániai karitász
csoportok azonban nem csak átadják például az élelmiszert, hanem el is beszélgetnek a
rászorulókkal. Nem a csomag tartalma a legnagyobb érték, hanem a szeretet, amit Szent
Erzsébet és Szent Márton nyomdokaiban
járó önkéntesek adnak, és ez nagyon fontos.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nem
csak segítő szervezet, hanem a szó valódi értelmében is SZERETETSZOLGÁLAT – fogalmazott Tuczainé Régvári Marietta
után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egyszer kenyereket vitt ki a várból
a rászorulóknak. Mikor sógora számon kérte,
mit visz ki a várból, Erzsébet tartva attól, hogy
esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást,
így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a
kenyerek helyett rózsák voltak kötényében.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz 24 éve
segíti a rászorulókat. A szeretetszolgálat karitász csoportjai mindenhol figyelnek a szükséget szenvedőkre, és jótékonykodnak. Szent
Márton egyházmegyéjében (Vas és Zala megyében) Szent Erzsébet tenni akarása így ma
is jelen van.
Ha adományt kap a Karitász, azonnal tudják,
kihez kell továbbítani, ki szorul rá leginkább
a segítségre, hiszen jól ismerik az időseket, a
gyermekeiket egyedül nevelőket, a nagy családokat. Ha a nehéz sorsú embereken a helyi
plébániai karitász csoport esetleg nem tud segíteni, akkor az Egyházmegyei Karitász keres
megoldást.
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LUK -- nyílt nap

A folyamatosan fejlődő LuK Savaria Kft.-nek szüksége van a jó szakemberekre, ezért a
nagyvállalat nagy hangsúlyt fektet a képzésekre. Tanműhelyükben 2005-től oktatnak
diákokat. A következő tanévtől 26 fiatal sajátíthatja el a cégnél a gépi forgácsoló és
az automatikai technikus szakmát a duális képzés keretében. A gyár november 28án tanműhelyi nyílt napra várja a pályaválasztás előtt állókat. A cég nagyon fontosnak tartja a pályaorientációt, ezért részt vettek a megyei pályaválasztási és -képzési
vásáron, a Puskás iskola nyílt napján is, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a
döntésben. Nagy Miklós, a vállalat tanműhelyének vezetője lapunknak elmondta, az
LuK-t választó diákokkal tanuló- és tanulmányi szerződést kötnek. A sikeres vizsga
után pedig munkát is kapnak a cégnél. A következő tanévtől a gépi forgácsoló után az
automatikai technikus is felkerül a hiányszakmák listájára. Ez azt jelenti, hogy a diákok plusz állami ösztöndíjban is részesülnek majd. A gyár tanműhelyének nyílt napján
az érdeklődők megismerkedhetnek a vállalattal, az ott folyó oktatással. A szervezők
játékos és interaktív feladatokkal is várják a pályaválasztás előtt állókat és szüleiket.

TELJES KÖRŰ FOGORVOSI ELLÁTÁS!

Tömésekre 10% kedvezmény
december 20-ig!
Törhetetlen fogsor készítés!

Barátságos és családi környezet, személyre szabott ár!
www.gradics.hu • mihaly.istvan@gradics.hu

Grádics Fogászat és fogtechnika

Szombathely, Aranypatak utca 73.
Tel./fax: (+36) 94/339-305 • Mobil: (+36) 30/277-0457

Életem szolgálat
Szolgálni az embert, szolgálni a betegeket. Teremtőtől kapott hittel,
krisztusi szeretet jegyében gyógyítani – ezt vallja Papp Lajos szívsebész
professzor, akit például 1996-ban Oxfordban az Év nemzetközi emberévé választottak. A professzor a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
mint ismeretes, tudását több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalataira
alapozza, amelyet holisztikus gondolkodással és ezer éves népi bölcsességekkel ötvöz. 2008-ban visszavonult, nyugdíjba ment, aktív sebészeti
munkát nem folytat. 2011-től a Kaposvári egyetem, emeritus professzora. Napjainkban a Széchenyi-díjas szívsebész nem csak az egyes emberek
szívét, hanem előadásaival az egész magyar nemzetet próbálja gyógyítani. A Príma Primissima közönségdíjas professzor azt vallja, gyógyítani
szívvel-lélekkel szívet és testet, az egyetemes embert kell.
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termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
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