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» H Í R O L D A L

VASIVÍZ és választási molinó
Napirend előtti felszólalásában két
szombathelyi témával foglalkozott
Ungár Péter (LMP) országgyűlési kép-
viselő a Parlamentben. Ungár beszélt
a tiltott pártfinanszírozás gyanúját
felvető ügyről, miszerint a szombat-
helyi Fidesz egyik választási molinóját
egy külsős cég, a Vasi Friss Rádió Kft.
fizette ki. Ungár azt mondta, reméli,
hogy az Állami Számvevőszék ugyan-
olyan szigorral fog lecsapni most is,
mint amikor a Jobbik esetében ha-
sonló esetet tártak fel. A képviselő
kitért a VASIVÍZ-ügyre is, ahol az igaz-
gatóság, szembemenve a közgyűlési
döntéssel, kettő helyett kilenc hó-
napnyi végkielégítést ítélt meg Ko-
huth Viktor távozó vezérigazgatónak.
Válaszként Orbán Balázs államtitkár
azt mondta, Ungár nem csinál mást,
mint a szombathelyi közgyűlés ügyeit
hozza be a Parlamentbe, egyébként
pedig Hende Csaba (Fidesz–KDNP)
országgyűlési képviselő eddig is re-
mek munkát végzett a térségben.

Adomány a mentőknek
Komplex diagnosztikus terápiás egy-
ségként is funkcionáló defibrillátort és
60 pár munkavédelmi cipőt vásároltak
abból a nagy értékű adományból, ame-
lyet a megye legnagyobb foglalkozta-
tója, a Schaeffler Savaria Kft. ajánlott
fel a mentőszolgálat javára. A nagyvál-
lalat nem először nyújtott támogatást
a szombathelyi mentőállomásnak.
A defibrillátor a kiemelt szintű mentő-
egységek felszereltségét gyarapítja.
A készülék mellett 60 pár munkavé-
delmi cipőt is kaptak a vasi mentők,
így az adománynak köszönhetően min-
den kivonuló dolgozó munkaruházata
egységes lábbelivel egészülhetett ki.

Nyugdíjas orvosok napja
A Magyar Orvosi Kamara Vas Megyei Te-
rületi Szervezete, Szombathely Önkor-
mányzata és Vas Megye Közgyűlése
11 alkalommal rendezte meg a Nyug-
díjas Orvosok Napját a Városházán, me-
lyen az Önkormányzat részéről köszöntőt

mondott dr. Nemény András, Szom-
bathely MJV polgármestere. A rendez-
vényen megemlékeztek a már elhunyt
orvosokról, előadásokat, kulturális mű-
sorokat láthattak a résztvevők, majd
átadták a dr. Oblidál Zoltán Alapítvány
díját, melyet idén dr. Kiss Gergely há-
ziorvos kapott.

Biztonságos advent
„Biztonságos adventet kívánunk!” cím-
mel bűnmegelőzési kampányt indított
a rendőrség. Az ünnepi készülődés
időszakában jelen lesznek az adventi
vásárokon és a bevásárlóközpontok-
ban, jótanácsokkal látják el az ember-
eket azzal kapcsolatban, hogyan előz-
hetők meg az alkalmi lopások,
lakásbetörések és gépjárműfeltörések,
hogy ne árnyékolja be jogsértés a ka-
rácsonyra való hangolódást. A követ-
kező hetekben gyakran lehet majd
találkozni a rendőrség Mobil Bűnme-
gelőzési Centrumával a bevásárlóköz-
pontoknál. Vagyonbiztonsággal kap-
csolatos tanácsokat adnak, hasznos
eszközöket mutatnak be, illetve osz-
tanak ingyenesen az embereknek.  

Tűzifa a rászorulóknak
Kétszáznál is több rászorulónak szál-
lítanak ki még az év végéig kályha-
kész tűzifát. A Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
Kolozsvár utcai telephelyén tartottak
a részletekről sajtótájékoztatót a múlt
héten. Senki sem fog fázni a télen
Szombathelyen, mondta a helyszíni
sajtótájékoztatón László Győző terü-
letért felelős alpolgármester. A rászo-
rulókon bárki segíthet azzal, ha a Fo-
gyatékkal Élőket és Hajléktalanokat
Ellátó Kft. karácsonyi vásárban felállí-
tott standján vesz ajándékot. Nemény

András polgármester pedig azt hang-
súlyozta, szükség esetén még több
szociális tűzifát is kiosztanak.

Kántás Zoltán a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. igazgatója
A sárvári képviselőtestület rendkívüli
ülésen döntött arról, hogy a sárvári
gyógyfürdő új igazgatója Kántás Zol-
tán lesz. Kántás Szombathelyen a VA-
SIVÍZ-hez tartozó Fedett Uszodát ve-
zette, tagja volt a képviselőtestületnek,
azonban az októberi önkormányzati
választáson körzetében kikapott
az ÉSZ! jelöltjétől, Putz Attilától.

Jézus Krisztus az igazi út 
– Orsós Zoltán hitvallása   
Orsós Zoltánnak, a Szombathelyi
Egyházmegye fiatal plébánosának
a napokban jelent meg Jézus Krisz-
tus az igazi út című, önéletrajzi ih-
letésű kiadványa, melynek decem-
ber 9-én, hétfőn 15.30-kor lesz
a bemutatója a szombathelyi Egy-
házmegyei Kávézóban (Berzsenyi
tér). Az eseményt megtiszteli jelen-
létével dr. Székely János megyés-
püspök, aki vallja: „A cigány ember
is Isten remekműve”. A kötetet a szer-
ző és a kiadvány szerkesztője, Szen-
kovits Péter újságíró mutatja be.

„Én szívemet, lelkemet beletettem…” 
A Nagy Lajos Gimnázium jelenlegi
és volt diákjai, tanárok, szülők és
barátok ajánlották fel alkotásaikat
jótékony célú online árverésre.
A befolyt adományokból egy (eset-
leg több) olyan kisgyerek karácso-
nyát szeretnénk szebbé tenni, aki
mástól nem számíthat ajándékra.
A felajánlott alkotások fotóinál hoz-
zászólásban lehet licitálni, kikiáltási
ár nincs, az első felajánlott összeg
az induló érték, a licit léptéke 500
Ft. A Nagy Lajos Gimnázium a kö-
zösség élményét is adja, legyen
az ünnep közös élménye az önzet-
len ajándékozásé! A licit december
6. és 11. között zajlik a gimnázium
Facebook-oldalán.
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Az elmúlt évek egyik legfontosabb
gazdaságfejlesztési bejelentése
hangzott el november utolsó nap-
jaiban: a Schaeffler-csoport 23,5
milliárd forintos beruházással új
gyárat épít Szombathelyen, 150 új
munkahelyet teremtve, amelyhez
a kormány 5 milliárd forint vissza
nem térítendő készpénz-támoga-
tást nyújt. Összegyűjtöttük, mit le-
het tudni eddig a beruházásról.

A Schaeffler, amely a világ 23. legna-
gyobb autóipari beszállító vállalata,
új stratégiája keretében folyamatosan
növeli az elektromos autók kompo-
nenseinek gyártási kapacitását. A vál-
lalat úgy döntött, hogy az új autóipari
korszakra történő átálláshoz szük-
séges beruházását Magyarországon
valósítja meg, az új gyáregység ku-
tatásfejlesztéssel is foglalkozik majd,
ezeket Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter mondta a projekt
budapesti sajtótájékoztatóján.
Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft.
ügyvezető igazgatója arról beszélt,
hogy a Schaeffler-csoport stratégiá-
jában négy fókuszterületet – környe-
zetbarát hajtóművek, városi mobilitás,
városok közötti mobilitás, energialánc
– jelölt meg. A vállalat nyolc fő stra-
tégiai pillért határozott meg, ezek közé
tartozik az Ipar 4.0, a digitalizáció és
az elektromobilitás. Megjegyezte,
utóbbi terület nem számít újdonság-
nak, hiszen több mint 10 éve foglal-
koznak új hajtásláncok fejlesztésével
az e-mobilitás területén. A Schaeffler
gyorsított forgatókönyvet dolgozott
ki, amely azt feltételezi, hogy 2030-ban
a mostani termelésszám mellett az
összes autó 30 százaléka tisztán elekt-
romos, 40 százaléka hibrid lesz, és csu-
pán 30 százaléka lesz kizárólag belső
égésű motorral kialakítva.
Az új gyár egy 30 hektáros terüle-
ten, a régi, Zanati úti gyártól 3 ki-
lométerre, zöldmezős beruházással
épül meg. A 18 ezer négyzetméternyi

területből 15 ezer gyártóterület lesz.
A beruházás 2020 februárjában kez-
dődik, és az év végére befejeződik.
A területvásárlásról szóló megálla-
podást múlt pénteken írta alá dr. Ne-
mény András polgármester és Szigeti
Tibor ügyvezető.
A projekt a közgyűlés utáni sajtótá-
jékoztatókon is téma volt. Dr. László
Győző alpolgármester (ÉSZ!) elmond-
ta, a gyárépítés óriási előrelépés
Szombathely számára, korszerű, ma-
gas hozzáadott értékkel bíró, klíma-
politikailag  is fontos beruházásról
van szó. László Győző kiemelte azt is,
hogy a kormány 5 milliárddal támo-
gatja a projektet – ez válasz is arra
kérdésre, hogy mennyire kerülnek
hátrányba az ellenzéki vezetésű ön-
kormányzatok a fejlesztéseknél.
Illés Károly, a Fidesz frakcióvezetője
arról számolt be, hogy a hivatalos be-
jelentést másfél éves előkészítő mun-
ka előzte meg. Külön kitétel volt, hogy
nem lehet kampánytéma a cég fej-
lesztése.  Megköszönte a munkát
a közreműködőknek: dr. Puskás Tiva-
dar volt polgármesternek, dr. Hende
Csaba országgyűlési képviselőnek, aki
lobbizott a kormánynál, Szijjártó Péter

miniszternek, Szigeti Tibornak, a cég-
csoport szombathelyi igazgatójának
és Lakézi Gábornak, aki az Önkor-
mányzat részéről segítette  a munkát.
Molnár Miklós képviselő (Pro Savaria)
arról beszélt, hogy az adóvételekkel
tudják az önkormányzatok mozgás-
terüket növelni. A mostani beruházás
azért érdekes, mert nagy tőkeigény-
nyel hajt végre befektetést, a cég au-
tomatizált rendszerekkel végzi
a gyártást, fejlesztési központot is
működtet, kevés, ám magasan kép-
zett, minőségi munkaerőt alkalmaz.
Fejlődőképes, a jövőbe invesztáló
beruházásról van szó, amihez szük-
ség van beszállítókra is. A déli ipari
parkban a SZOVA tulajdonában lévő,
11 hektárnyi közművesített terület
várja a vállalkozásokat, mondta Mol-
nár Miklós. Kiemelte azt is, hogy bár
az autóiparban vannak negatív jelek,
az elektromos autókra koncentráló
befektetés kifejezetten innovatív és
előremutató. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a cég a megvett 30 hektárból
mindössze 1,8-at épít be – ez pedig
jelzi, hogy egyértelműen a fejlődés,
a fejlesztés a cél.

»SaFó

Szigeti Tibor ügyvezető igazgató a sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban »Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A jövőbe fektet be Schaeffler-csoport
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Erőteljes adok-kapok lett a VASIVÍZ
tervezett vezérigazgató-váltásából:
dr. Kohuth Viktor helyére Molnár
Miklós képviselőt (Pro Savaria) je-
lölte a cég többségi tulajdonosa,
a szombathelyi önkormányzat –
a végső döntést a cég tulajdonosi
közgyűlése hozza meg.

A kormányoldal egyebek mellett az-
zal támadta Molnárt, hogy érkezése
miatt többen felmondanak a cégnél,
a nyolc vezető munkatárs végkielé-
gítése 60 millió forintba kerül az adó-
fizetőknek. A múlt hét óta aztán fel-
pörögtek az események, az eddigi
vezérigazgató, Kohuth Viktor lelépési
pénze miatt még nagyobb vihar tá-
madt a vezetőváltás amúgy sem egy-
szerű történetében. Fogalmazzunk
úgy, erőteljesen eltérnek az álláspon-
tok, hogy mennyi végkielégítést kap-
jon hét évnyi munkaviszony után az
elköszönő vezető, aki havi bruttó
1 350 000 forintot keres – a törvény
szerint kettő jár.
A Szombathelyi Önkormányzat egy
darabig hitt abban, hogy Kohuth Vik-
tortól „a béke és a barátság” jegyében
sikerül elköszönni. A vezető végki-
elégítéséről a VASIVÍZ tulajdonosi köz-
gyűlésének kell döntenei az igazga-
tóság javaslata alapján – a város
legfeljebb 9 havi bért látott indokolt-
nak.  Az igazgatósági testületben
Szombathelynek két delegáltja van
(az egyiküknek, Németh Ákos képvi-
selőnek le kellett mondania össze-
férhetetlenség miatt, helyette az új
tag még nem került be), a többi te-
lepüléseknek három, ami nem igazán
kedvez annak, hogy a megyeszékhely
érvényesítse elképzeléseit.
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
bő egy héttel ezelőtt az igazgatóság
végkielégítést nem javasolt a lekö-
szönő vezérigazgatónak, viszont
megállapított neki egyszeri, bruttó
35.327.000 bérkiegészítést, amihez
nincsen szükség további döntésre

a vállalaton belül.  „A rendes” fizetéssel
és jutalommal együtt a bruttó 60 mil-
lió fölé kúszó éves juttatás tankönyv-
be felháborodást váltott ki a szom-
bathelyi önkormányzatnál, már csak
azért is, mert Kohuth Viktornak
a munkaviszonya alapján 2 havi vég-
kielégítés járna, míg a bérkiegészítés
26 hónapnyi pluszpénzt jelent. Ráa-
dásul a nehezen értelmezhető bér-
kiegészítés azt is jelenti, hogy a tu-
lajdonosoknak nincs lehetőségük
megvétózni a döntést. 
A felháborodás miatt Kohuth Viktor
aztán lemondott erről az összegről,
és azt írta, elfogadja az önkormányzat
9 havi ajánlatát, amitől nem csilla-
podtak a kedélyek, ugyanis nem volt
ilyen felajánlás.  A város 2– 9 hónap-
nyi összegben engedett mozgásteret
az igazgatóságban ülő egy szem
szombathelyi tagnak – még azelőtt,
hogy az igazgató saját bérkiegészí-
tésére tett volna javaslatot.  Utána
alaposan átgondolhatták mindezt,
ugyanis a múlt csütörtöki közgyűlé-
sen a történtek miatt Szombathely
2 havi végkielégítést látott csak in-
dokoltnak, illetve javasolták a VASIVÍZ
igazgatóságának, vizsgálják meg, jog-
szerű volt-e a bértömegre elkülönített

60 millió forintról szóló, illetve
a 35 millió forintos döntés (az előbbit
azért tette talonba cég, mert nyolc
vezető távozásával számolnak). 
Most hétfőn ismét összeült a cég igaz-
gatósága, és úgy döntött (a szom-
bathelyi tag tartózkodása mellett),
hogy 9 havi végkielégítést javasol
a leköszönő vezérigazgatónak, a dön-
tést a VASIVÍZ tulajdonosi közgyűlé-
sének kell meghoznia a közeljövő-
ben. A Szombathelyi Önkormányzat
döntését (kéthavi juttatás) nem vet-
ték figyelembe. Lesz még egy távozó
a menedzsmentből  –  egészen pon-
tosan még egy személy juttatásáról
tárgyaltak az ülésen: arról is határoz-
tak az igazgatóságban (a szombat-
helyi delegált tartózkodása mellett),
hogy a közös megegyezéssel elkö-
szönő stratégiai igazgató egyszeri
bérkiegészítést kap, csaknem bruttó
6 millió forintot – ehhez sem kell már
további döntés. További távozó mun-
katársakról egyelőre nem kapott tá-
jékoztatást az igazgatóság. Csak
az biztos, hogy 60 millió forintnyi ösz-
szeget különített el a cég a végkielé-
gítésekre – vagy a közös megegye-
zéssel távozóknak más jogcímen
kifizetett juttatásokra.

Hetek óta örvénylő vizes ügyek: mi folyik a VASIVÍZ-nél? »Fotó: Nagy Jácint

VASIVÍZ: vita a végkielégítésről



5

2019. DECEMBER 7.                                                                                                                                                                                  SAVARIA FÓRUM

A frakciók mellett a városvezetés
is sajtótájékoztatón értékelte a no-
vemberi közgyűlést, rövid össze-
foglalónk mellett a teljes anyag
online portálunkon olvasható.

Az egy év alatt 1000 fa választási
ígéret teljesítésén dolgozik az Ön-
kormányzat: a tervezést követi a ki-
írás, a beszerzés, jövő ősszel pedig
ki is ültetik a csemetéket, mondta
el László Győző alpolgármester
(ÉSZ!). Az Aréna Óvoda felújításának
befejezéséhez is anyagi forrást nyújt
az Önkormányzat: a cél az, hogy mi-
nél hamarabb visszakerüljenek
az óvodai csoportok az intézmény-
be. Ettől függetlenül megkeresik
a pluszkiadás felelősét, tette hozzá
László Győző. 
Horváth Soma a Savaria Történelmi
Karneválról beszélt, a szervezők is-
merik a támogatás összegét, így tud-
nak tárgyalni a fellépőkkel.   Dönteni
kellett a rendezvény időpontjáról is:
a közgyűlés végül a későbbi dátumot
(augusztus 27-30.) választotta. 
Zárt ülésen leváltották a Szombat-
helyi Sportközpont és Sportiskola
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Kará-
csony Krisztinát, helyére Leidl Géza
került. 
Illés Károly és Lendvai Ferenc (Fi-
desz) arról beszélt, számon kérik
a hatalomra került koalíción a vá-
lasztási ígéreteket. Illés megemlí-
tette, hogy a Fidesz-frakció támo-
gatta az Aréna felújítását (új
lakkréteg), és azt, hogy a Haladás VSE
teniszezői a Sportligetben találjanak
új otthonra. Jó ötletnek nevezte az
1000 fa ültetését, a Fidesz-frakció azt
szeretné, ha ezt az akciót több évre
is kiterjesztenék. Illés Károly emlé-
keztetett arra, hogy újabb városi in-
tézményvezetőktől köszöntek el,
utalt Karácsony Krisztinára, illetve
Parais Istvánra. (Parais közös meg-
egyezéssel távozott december 1-én
az Agora éléről), szerinte várhatóak

még vezetőváltások. A Fidesz poli-
tikusai sérelmezték, hogy a városi
cégek felügyelőbizottságaiban és
igazgatóságaiban nem a 13-8-as
közgyűlési arányban kaptak helye-
ket, sőt, a VASIVÍZ-hez és a Prenor-
hoz nem delegálhattak tagokat. Illés
Károly kitért még a Közterület-fel-
ügyelet átszervezésére: szerinte hiba
volt a hivatalba olvasztani a jól mű-
ködő szervezetet, amely sokat tett
Szombathely közbiztonságért. 

Tóth Kálmán frakcióvezető (Éljen
Szombathely!) a brazil szappanopera
hosszúságú csapadékvíz-elvezetési
projekttel kezdte. Két helyszínen be-
fejeződött a munka, egy helyen
(Mérleg utca) jól állnak az építők, vi-
szont öt utcában még mindig ko-
moly gondok vannak. 
– A lakókon kívül mindenki hibás –
foglalta összes a 800 milliós, uniós
támogatású projekt problémáit
a képviselő. – Hibás a megrendelő,
mert korszerűtlen, nyitott árkokból
álló rendszert kért. Hibás a tervező,
mert az érintett utcákban úgy készí-
tette el a terveket, hogy nem tájé-
kozódott a fennálló helyzetről és ar-
ról, hogy a lakók maguk építették
meg a bejárókat, amelyek helyett
most kisebb és rosszabb minőségű
behajtókat kapnak. Hibás a kivitelező,

amiért háromszintű (fővállalkozó és
két alvállalkozó) rendszerben dol-
gozik, késve kezdte el a munkát, il-
letve hosszú hetekre leállt. Most már
csak egyetlen cél van, valamennyi
szereplő a lehető legkisebb kárral
jöjjön ki, az uniós, szigorú elszámo-
lású projektből.
Tóth Kálmán arról is beszámolt, hogy
a Haladás VSE teniszezőinek 3-4 éves
gondjai oldódhatnak meg azzal,
hogy a stadionnál felszámolt pályák

helyett végleges otthonra találnak.
A szakosztály 40 millió forintot szer-
zett a minisztériumtól erre a célra,
és a Sportliget hat pályáját kapják
meg. Ezek talaja újul meg a fenti ösz-
szegből (a Sportliget 1,1 milliárdos
fejlesztéséből ez kimaradt). A várossal
kötött támogatási szerződés garan-
tálja, hogy az amatőr teniszezők is
kapjanak a pályákon legalább 20 szá-
zaléknyi időt. Az Önkormányzat tár-
gyal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt.-vel (BMSK), a kormányzati ma-
gasépítési beruházásoknak alapított
szervezettel arról, hogy három pá-
lyát modern megoldással (felhajt-
ható oldalfalakkal) le tudjanak fedni.
Ennek költségét (115 millió forint)
a BMSK állná. 

»SaFó

A Sportligetben találnak otthonra a HVSE teniszezői »Fotó: Nagy Jácint

Teniszezők, árkok, bizottsági helyek



SAVARIA FÓRUM                                                                                                                                              2019. DECEMBER 7.

6

Nemzetközi kitekintésben vizsgál-
ták az európai átalakulás irányait,
az unió jelen helyzetét a kőszegi
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
által szervezett 4. Európai Blue Sky
konferencián a résztvevők. Prof. dr.
Miszlivetz Ferenc szociológust, az
intézet főigazgatóját az elhangzot-
takról kérdeztük.

– Ezt a sorozatot Hankiss Elemérrel
indítottuk el hat évvel ezelőtt. Olyan
globális jelenségeket, hosszútávú
trendeket szándékoztunk megvitatni,
amelyek kényszerpályán tartják a min-
dennapi életünket, de amelyeknek
az okai nem is annyira kézenfekvőek.
Ezúttal az európai társadalmak sokféle
válságát, a törés- és frontvonalaikat,
a lassan állandó folyamattá váló brexit
lehetséges következményeit vettük
górcső alá, továbbá az Európai Unió
átalakulóban lévő kapcsolatát Orosz-
országgal, a volt Jugoszlávia köztár-
saságaival, Kínával és a dinamikus át-
alakulásban lévő Afrikával.
Emellett természetesen szóba került
a harminc évvel ezelőtti rendszervál-
toztatás, a demokratizálódás útjai, vá-
zolható új formái és az átalakulásának
veszélyeket is magában rejtő lehet-
séges kimenetelei. A nyolcvanas évek
második felében a változásokat akaró
kelet-közép-európai polgárság és
egyetemi ifjúság jórészt optimista
volt, különböző beállítottságú em-
berek hitték, hogy jó irányba indulunk
az európai közösség felé. Ma jóval bo-
nyolultabb összefüggések között kell
eligazodni, és bár sokan érzik, hogy
nagy a baj, nem igazán látják az em-
berek a kiutat.
Egyfajta bénultság, tanácstalanság
uralkodik. 
– Miért kellett ennyi idő ahhoz, hogy
elindulhasson ez a párbeszéd, a közös
gondolkodás?
– Sokáig bíztunk abban, hogy része-
sei leszünk egy folyamatnak, aminek
csak kedvező lehet a vége. Ám amire

az európai integráció elérhető közel-
ségbe került, mutatkoztak a problé-
mák is. Az unióhoz való csatlakozá-
sunk vonatkozásában az elvárásaink
egy része illúziónak bizonyult. A volt
szovjet csatlósállamokban, a kelet-
közép-európai országokban úgy vél-
tük, glória jár azért, mert megőriztük
értékrendünket, „ellenállók” voltunk,
hősiesen harcoltunk '56-ban, '68-ban,
és megérdemeljük a jutalmat, azt,
hogy a jóléti társadalmak sorába ke-
rülhetünk. Holott a bőségtál már ré-
gen kiürült – csak erről nem szólt a fá-
ma, vagy nem akartuk észrevenni.
Elmaradt az önelemzés.
– Ma viszont már jól érzékelhető
az erózió az unión belül. Valós problé-
ma-e, és ha igen, elkerülhető-e a szét-
esés? A konferencián nyilván szóba ke-
rültek ezek a kérdések is.
– Több előadás is foglalkozott a britek
kilépési szándékával, valamint az Eu-
rópába irányuló migrációs hullámra
adott válaszokkal. A müncheni Par-
menides Alapítvány igazgatója, Al-
brecht von Müller filozófus szerint
a német politika is követett el hibákat;
most békülékenyebb hangnemre,
egymással szembeni megértésre és
az európai intézmények reformjára
van szükség. 
Én arról beszéltem, hogy a nyugati
társadalmak nem fogadták osztatlan
lelkesedéssel a keleti bővítést. Bár az
európai integráció lényege az volt,
hogy létrejön a tagországokon átívelő
demokratikus intézményhálózat, ehe-
lyett épphogy a nemzetállamok erő-
södtek meg. A nemzetek feletti de-
mokrácia megteremtése túl nagy
kihívásnak bizonyult ahhoz, hogy első
nekifutásra sikerüljön. Gazdaságilag
ugyan biztos lábakon állt és áll ma is
a közösség, de az újonnan csatlakozók
ennek csak részben érzik a hasznát. 
A 2008-ban kirobbant gazdasági válság
váratlanul nagy nyomás alá helyezte
az európai társadalmakat, ezt a hely-
zetet az unió nem tudta megfelelően

kezelni. Közösségi megoldások helyett
az erősebb tagállamok elkezdték meg-
fegyelmezni a gyengébbeket (például
a német Bundestag döntött Görög-
ország sorsáról). Milyen alapon? Mindez
érthető módon sértette a kelet-közép-
európaiak öntudatát, ami tüntetések-
hez és mozgalmak kibontakozásához
vezetett főként Lengyelországban és
Magyarországon, amelyek később a po-
pulista jelzőt kapták. Akkor lett teljes
a káosz, amikor kiderült, hogy a társa-

dalmak mély megosztottsága tőlünk
nyugatabbra is fennáll, miközben
a hangzatos jelszavak még mindig
az egyre szorosabb európai egységről
szólnak.
Nem szeretném a kritikát túlzásba vin-
ni, mert úgy gondolom, hogy Magyar-
ország az Európai Unión kívül lehetet-
len helyzetben volna, és ez még mindig
egy élhetőbb szövetség – nem vélet-
len, hogy milliók jönnek, jönnének ide
a világ más részeiből. Ám ha nem kez-
dődik el a párbeszéd, a közös nevező
keresése, nagy bajba kerületünk. 
– Amennyiben elindul az eszmecsere,
belátható közelségbe kerül az említett
problémák megoldása?
– Párhuzamot vonok: a második vi-
lágháború idején a legkülönbözőbb
politikai nézeteket vallók arról egyez-
tettek, hogy hasonló világégés töb-
bet ne történhessen, ne lássanak

Európa jövője a múlt tükrében

Miszlivetz Ferenc »Fotó: SZTV



7

2019. DECEMBER 7.                                                                                                                                                                                  SAVARIA FÓRUM

szükségképpen veszélyforrást egy-
másban a nemzetállamok. Ebből
bontakozott ki a háborút követően
az Európai Mozgalom, ami számot-
tevő társadalmi támogatottsággal
bírt, és amit – érdekes módon – el-
sősorban a kereszténydemokraták
támogattak. Ez alapján gondoltuk,
hogy ha majd véget ér a szovjet ura-
lom, az összeurópai közösség a keb-
lére ölel minket, kompenzál mint kár-
vallottakat – csakhogy közben eltelt
sok-sok év…, és a nyugati világból
– ami eleinte mintaszerűen összefo-
gott – elveszett az összhang. Azt,

hogy a mostani nagyon mély válság
alkalmat ad-e arra, hogy kinyíljanak
a szemek, hogy megnyíljanak a fó-
rumok – nem tudom megmondani.
Annyi bizonyos, hogy az integrációra
szükség van. A nemzetállamok ön-
magukban nem képesek megbirkózni
olyan kihívásokkal, mint a klímavál-
tozás, a migráció és hasonló globális
problémák, ez ugyanakkor nem
mond ellent annak, hogy a nemzet-
államoknak meg kell őrizniük az ön-
állóságukat.
– Visszatekintve néhány évtizeddel ko-
rábbra: fiatal kutatóként gyakran jött
Szombathelyre, illetve Velembe, a Né-
meth László Szakkollégium összejöve-
teleire, amelyeken minden bizonnyal
előkerült a majdani európai integráció
kérdése is.
– Igen, ahogy mondtam, akkoriban
optimistán tekintettünk a jövőbe.

Különösen itt, a nyugati határszélen
tapasztaltam meg azt, hogy nyitot-
tabb, szabadabb a légkör, mint az or-
szág másik felében. Nem véletlen,
hogy a fiatal oktatók, hallgatók itt szer-
vezték meg a legsikeresebb szakkol-
légiumot, ahogy az sem, hogy sokan
jöttek ide Budapestről és az ország
minden csücskéből a híres velemi hét-
végékre. 1987 novemberében éppen
itt szerveződött országos hálózattá
a szakkollégiumi mozgalom. El kell
mondanom, hogy ez a sikertörténet
nagyban köszönhető annak a fiatal,
felkészült és öntudatos gárdának, akik-

től a szakkollégium ötlete származik.
A szakmai kapcsolatok és barátságok
a mai napig tartanak Tokaji Nagy Er-
zsébettel, Szabó Gáborral, Sümegi Ist-
vánnal, Szommer Ildikóval.
Egy dolgot még említenék!
Nyugat-Európában – a nukleáris ra-
kéták telepítésének árnyékában –
a ’80-as évek elejétől erősödtek a bé-
kemozgalmak, milliók mentek az ut-
cára. Szerencsére voltak néhányan,
akik azt is belátták, hogy ha kizárólag
az amerikai atomrakéták nyugat-eu-
rópai telepítése ellen emelik fel
a hangjukat, azzal erősítik a másik
pólust, a kelet-európai országokat
elnyomó Szovjetuniót. Ezért meg-
szervezték a Kelet-Nyugat Párbeszéd
Európai Hálózatát, ami a térségben
működő mozgalmakat (mint a cseh -
szlovák Charta '77, a lengyel Szoli-
daritás, vagy akár a kisebb alternatív

kezdeményezések) bevonta a pár-
beszédbe. Ennek az európai hálózat-
nak az alapítói közé tartoztam. A hi-
degháború a végét járta, Gorbacsov
enyhülési politikája már éreztette
a hatását.
A magyar demokratikus ellenzék 1987
novemberében még nem látta még
elérkezettnek az időt arra, hogy ki-
lépjen a nyilvánosság elé. Ezért aztán,
amikor az említett európai hálózat
partnert keresett, azt a szakkollégiumi
mozgalomban találta meg. Volt egy
diák, Orbán Viktor, ő a javaslatommal
elment a saját szakkollégiumi választ-
mányához, akik megszavazták a kez-
deményezést. Így történt, hogy a bu-
dapesti Jogász Társadalomtudományi
Szakkollégium adott teret az Új eny-
hülés címet viselő nemzetközi kon-
ferenciának, miközben az ELTE betil-
totta a rendezvényt. Miután kiderült,
hogy az eseményre a nyugati hír-
ügynökségek újságírói Magyarország-
ra érkeztek, az egyetem visszavonta
a tiltást és helyszínt kínált a rendez-
vénynek. Nem éltünk a lehetőséggel,
megvolt ugyanis a saját, titokban tar-
tott termünk. Itt léptek fel szervező-
ként és előadóként a későbbi Bibó
István Szakkollégium diákjai: Fodor
Gábor, Nagy Andor, Szájer József, Né-
meth Zsolt; és Orbán Viktor itt mondta
el az első angol nyelvű beszédét, ami-
ről másodpercek alatt értesült a nyu-
gati közvélemény. 
Arra kiváló példa ez, hogy a fennálló
rosszban benne van a lehetősége an-
nak, hogy előbb-utóbb valami jó tör-
ténjen! A kaotikus időkben mindig
úgy van, hogy váratlan játékosok tűn-
nek fel a színen. Ki tudta például
'87-ben, hogy kik azok a vidéki fiata-
lok, akik képesek megszervezni egy
nagy horderejű nemzetközi konfe-
renciát, és a legégetőbb kérdésekről
nyíltan beszélnek? Egy pillanat alatt
ismerte meg őket a világ. A magyar
civil társadalom akkor hirtelen – szin-
te a semmiből – a legjobb arcát mu-
tatta meg. Ezen érdemes ma is el-
gondolkoznunk!

»Ferenczy Gyöngyi

Miszlivetz Ferenc a Szombathelyi Televízió stúdiójában »Fotó: SZTV
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Hivatalosan is megnyílt az adventi vá-
sár Szombathelyen: Nemény András
polgármester köszöntőjében az öröm-
teli várakozás időszakáról beszélt a Fő
téri színpadon múlt pénteken.

A város vezetője elmondta, az első ün-
nepi pillanatot a Szelestéről kapott vá-
rosi karácsonyfa felállítása jelentette.
Felidézte, hogy a vásár a beszélgetések,
a találkozások helyszíne is, rengeteg
emlék köti a karácsonyi forgataghoz.
Zárszóként azt kívánta, mindenki jól
és jó szívvel élje meg a várakozás idő-
szakát, és megnyitotta a több héten
keresztül nyitva tartó vásárt. 
Fel a magasba: pörög az óriáskerék
Az óriáskerék hétköznap 11 és 22 óra
között, hétvégén 10 és 22 óra között
várja a látogatókat, január 3-ig. Az óri-
áskereket üzemeltető vállalkozó
az Aranyhíd Egységes Gyógypedagó-
giai Iskolának és az Esőemberke Ala-
pítvány lakóotthonának ajánlott fel in-
gyenes jegyeket, ezeket a múlt pénteki
ünnepélyes megnyitón a polgármester
adta át az intézményeknek.
A rendkívül masszív benyomást keltő
szerkezet a kabinokat 50 méter ma-
gasba emeli, innét a környező 10 eme-
letes házak felett is át lehet látni. Nagy-
jából a régi Víztorony csúcsának
a szintjéig viszi fel az utasokat az óri-
áskerék, szép komótosan, azoknak
sem kell aggódniuk, akik nem szerez-
tek ipari alpinista gyakorlatot az elmúlt
években. A héten megvolt az első
lánykérés is az óriáskeréken: egy zalai
fiatalember kérte meg barátnője kezét
a magasban.
A hétvégén Mikulás-napi akció kere-
tében kedvezményes jegyekkel várja
a gyerekeket az adventi vásár látvá-
nyossága.

A város felett: ilyen a kilátás az óriáskerékből »Fotó: Nagy Jácint

Adventi 
vásár és 
óriáskerék

P R O G R A M O K  A  F Ő  T É R E N :
December 7. szombat
16.40 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi

műsora
17.00 Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása ünnepi

liturgia keretében. A második gyertyát meggyújtja: Horváth Soma
alpolgármester.

18.00–19.30 Vándor Betlehem a Gencsapáti Hagyományőrzőkkel 
19.30 Zenés Várakozás – Szombathely Város Koncert Fúvószenekara 
December 8. vasárnap 
17.00 A Zabszalma együttes adventi koncertje 
December 10. kedd
10.30 Szombathelyi Játéksziget Óvoda, Hétszínvirág csoport 
14.00 Karácsonyra várva – Szombathelyi Margaréta Óvoda, Katica csoport 
December 12. csütörtök
10.00 Betlehemes játék – Szombathelyi Aréna Óvoda, Ripityom tánc-

csoport 
10.30 Hópihe Karácsony – Szombathelyi Napsugár Óvoda, Gyöngyvirág

csoport 
14.00 Betlehemes játék – Szombathelyi Pipitér Óvoda, Micimackó csoport 
15.30–16.00. Adventi zenés séta a Fő téren – Szombathelyi Napsugár

zenekar 
December 13. péntek
16.30–17.30 Lucázás – Gulyás László vándormuzsikus animációs játéka

a gömbsátorban
17.30–18.30. Angyalok vonulása a Savaria térről a Fő téri nagyszínpadhoz 
19.00 Takács Nikolas-koncert 
December 14. szombat
16.40 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi

műsora
17.00 Az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása ünnepi

liturgia keretében. A harmadik gyertyát meggyújtja: Dr. Horváth
Attila alpolgármester.

18.00–19.00. Gömb Akusztik – Savaria Szimfonikus Zenekar
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Szombathelynek immár több mint
10 éve van önálló társulattal ren-
delkező kőszínháza. E több mint
egy évtized után azt hiszem, joggal
elmondhatjuk, hogy Szombathely
polgárai és a színház között köl-
csönös szeretet és tisztelet alakult
ki. Látjuk ezt abból, hogy rendsze-
resen látogatják előadásainkat, de
színészeink a város Fő terén, ká-
vézókban vagy a legkülönbözőbb
helyeken közvetlenül is meg-
tapasztalják ezt. 

A társulat tagjai nagyon megszerették
a várost, többen itt telepedtek le, ala-
pítottak családot.
Hédi, Dorka, Bálint, Marci, Misu, Vil-
mos… ezek azoknak a gyermekeknek
a keresztnevei, akik már Szombat-
helyen látták meg a napvilágot.
Elmondhatjuk, hogy a színház egyre
mélyülő gyökeret eresztett a város
életében.
Ezt a jó viszonyt erősítve az idei szezon
második felében is olyan produkciókat

kínálunk, melyek – bízunk benne – el-
nyerik tetszésüket.
Első a Réthly Attila által rendezett bo-
hózat, a Kis hölgy a Maximból, ame-
lyet a közönség talán Osztrigás Mici
néven jobban ismer.
Visszatér hozzánk Zsótér Sándor, aki
Peter Shaffer kultikus művét, az Equus-t
állítja színpadra.
Az évad utolsó bemutatópárja Gol-
doni: Mirandolina című vígjátéka,
amely a mai színházi élet legizgal-
masabb, a Színikritikusok Díjával már
többször elismert rendezőjének, Szé-
kely Krisztának munkája lesz, illetve
Czukor Balázs rendezi  a nagysikerű
dán film, az Ádám almái színpadi
adaptációját.
Remélem, hogy legalább ugyanolyan
örömüket lelik előadásaink megtekin-
tésében, mint amilyen örömmel mi
azokat Önöknek készítettük.
Mindenkinek boldog karácsonyt és
élményekben gazdag 2020-as évet
kívánok!

»Jordán Tamás

A direktor ajánlja Weöres
Kaviár
VARIETÉ EGY RÉSZBEN

Időtartama: 90 perc
Összeállt a Weöres Kaviár
Banda, hogy elszórakoztassa
önöket Rejtő, Karinthy, Szőke
Szakáll soha el nem évülő hu-
morú kabaréjeleneteivel,
a kor szerelemre csábító dalai-
val. Tánc is lesz, de módjával!

Bandatagok:
Alberti Zsófi
Antal D. Csaba
Bajomi Nagy György
Dunai Júlia
Endrődy Krisztián
Horváth Ákos
Jámbor Nándor
Kelemen Zoltán
Móri Csaba
Németh Judit
Orosz Róbert
Ostyola Zsuzsanna
Szerémi Zoltán

Zenekar:
Peltzer Géza, Horváth Dániel,
Nagy Olivér, Völgyi Attila

Bemutató: 
2019. december 29. 19 óra,
Márkus Emília terem
Jegyár: 3.500 Ft (Szilveszteri
jegyár: 4.800 Ft – egy pohár
pezsgőt tartalmaz)

További előadások: 
2019. december 31. 20 óra
2020. január 9. 19 óra
2020. január 11. 19 óra
2020. január 18. 19 óra
2020. január 23. 19 óra

»Fotó: Mészáros Zsolt

W E Ö R E S  S Á N D O R  S Z Í N H Á Z
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GEORGES FEYDEAU:

Kis hölgy
a Maximból
Bemutató: 2020. február 14. Nagyszínpad
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A La Dame de chez Maxim ősbemutatója 1899
januárjában volt a párizsi Théâtre des Nou-
veautés-ben, Feydeau fergeteges bohózatát
még ugyanabban az évben a Vígszínház is
bemutatta.

Petypon doktor szolid úriember, a Maxim mula-
tóba is csak egyszer vetődött el, véletlenül. A kö-
vetkező napról szól Feydeau talán leghíresebb
komédiája.
Petypon fejfájósan ébred a felfordított kanapé
alatt. Az ágyában Mignonne, a bártáncosnő, akit
az érkező nagybácsi, az ellentmondást nem tűrő
ezredes Petypon feleségének vél. És ekkor jön
haza a valódi feleség.
Hogy legyünk úgy ártatlanok, hogy ne pusztuljunk
bele? Az észvesztő forgatagban csak egy csodá-
latos orvosi találmány segíthet, a Nirvána szék:
aki beleül, gombnyomásra elalszik.
Petypon doktor szerepében Orosz Róbert látható,
feleségét Nagy Cili alakítja, Mignonne szerepét
Gonda Kata játssza. A bohózatot Réthly Attila
rendezi.

PETER SHAFFER:

Equus
Bemutató: 2020. január 31. 
Márkus Emília terem
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sir Peter Levin Shaffer (1926–2016) angol
író, drámaíró. Világszerte játszott sikerdara-
bokat írt. 

Az Equust 1973-ban írta. Pár évvel előtte valaki
megemlített neki egy horrorisztikus bűntényt:
egy 17 éves fiú egyetlen éjszaka megvakított hat
lovat. Mást nem tudott róla. Sem az emberekről,
sem a körülményekről. Shaffer próbálta kitalálni,
valahogy érthetővé tenni az érthetetlent. A da-
rabban egy bírónő próbálja megmenteni a fiút
az életfogytiglani börtöntől, és pszichiáter barát-
jához fordul segítségért. Feladata: visszavezetni
a fiút a normális életbe.
Martin Dysartnak sikerül közelebb férkőznie
Alanhez. Jó úton halad, de elbizonytalanodik.
Mert mi a normális? A körülötte lévők normális
élete sivár, örömtelen, a sajátját is ideértve. Mi
abban a jó? Mit tud szembeállítani Alan képze-
letvilágával, szenvedélyességével?
A főszerepet a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem negyedéves hallgatója, Major Erik játssza.
A drámát Zsótér Sándor viszi színre. 

Orosz Róbert »Fotó: Trokán NóraMajor Erik »Fotó: Falus Kriszta
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CARLO GOLDONI:

Mirandolina
Bemutató: 2020. május 8. 
Nagyszínpad
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mirandolina szép és okos fogadósnő, akibe
minden férfi beleszeret, mert életük legboldo-
gabb óráit tölthetik nála. Egyetlen ember tudja
látszólag kivonni magát a hatása alól, Ripafratta,
akit hidegen hagynak a nők. Mirandolina ve-
szélyes: mindent tud a férfiakról, és mindent
elér, amit akar. De mit akar Mirandolina?

Mirandolinát Gonda Kata, Ripafratta lovagot
Simon Kornél, a Centrál Színház társulatának
tagja játssza. 
A komédiát Székely Kriszta, a mai színházi élet
egyik legizgalmasabb rendezője állítja szín-
padra. Színházi munkáját balerinaként kezdte,
majd a táncospálya elhagyása után két évig
Laoszban, két évig Kínában élt. A Színház- és
Filmművészeti Egyetem színházrendező szaká-
nak gyakorlati idejét a Katona József Színház-
ban töltötte, 2015-től a társulat tagja. Az előző
évadban a legjobb rendezés kategóriájában el-
nyerte a Színikritikusok Díját, 2018-ban pedig
a POSzT-on kapott elismerést ugyanebben
a kategóriában. 

ANDERS THOMAS JENSEN:

Ádám almái
Bemutató: 2020. április 25. 
Márkus Emília terem
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Az Ádám almái című színdarab Anders Thomas
Jensen dán-német kooprodukcióban készült,
2005-ös filmje alapján készült. Anders Thomas
Jensen a forgatókönyv írásakor a Bibliából is-
mert Jób könyvéből indult ki, annak témáit
járta körül. 

A szórakoztató vígjáték –  ami mindenkor aktuális
kérdéseket vet fel: a hit és a kegyelem kérdését –
egy határtalanul jó és egy végtelenül gonosz em-
ber összecsapásáról szól. 
Az újnáci Adamot tizenkét hét közmunkára ítélik.
A büntetést a jólelkű pap, Iván közösségében kell
letöltenie. Ádám le akarja rombolni Ivan hitét, és
bár ez átmenetileg sikerül is neki, Ivan személyi-
ségéből olyan földöntúli tisztaság és jóság árad,
aminek hatása alól senki sem vonhatja ki magát.
Még Ádám sem…
A darabot a Radnóti Színházban való nagy sikerű
bemutatkozása után most a Weöres Sándor Szín-
ház tűzi műsorra, Czukor Balázs rendezésében.
Ádám szerepében Horváth Ákos, Iván szerepében
Antal D. Csaba látható. 

Simon Kornél »Fotó: Földvári PéterHorváth Ákos »Fotó: Trokán Nóra
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Nyereményjáték
Kérdésünk: Kik tavaszi előadásaink rendezői?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ezt a szelvényt kell kivágni, majd a helyes válass-
zal személyesen illetve postán eljuttatni hozzánk.
Értékes színházi ajándékkal gazdagodhatnak
a nyertesek! Aki eljön december 8-án a Diósmá-
kos című, színházi adventi programra (részletek
ebben a mellékletben), személyesen vehet részt
a sorsoláson. Ám az sem marad nyeremény nél-
kül, aki postán juttatja el helyes válaszát
legkésőbb december 20-ig, hiszen két sorsolást is
szervezünk. Címünk: Weöres Sándor Színház
(9700 Szombathely, Akacs M. u. 7. ) A borítékra
írják rá: SAFÓ-WSSz nyereményjáték.

Lőrinczy Attila: Haragossziget
A Weöres Sándor Színház az ETC (Eu-
rópai Színházi Konvenció) keretén
belül a YOUNG EUROPE III. program-
ban kétéves, nemzetközi együtt-
működésben vesz részt a berlini De-
utsches Theaterrel és az amszterdami
De Toneelmakerij-jal. A kutatási alapú
színházi projekt neve: Age of rage.

Magyarországon a kétezres években
meghökkentően sok, kamaszok által
elkövetett szülőgyilkosság történt.
Az European Theatre Convention Yo-
ung Europe III. „Age of Rage” című ko-
produkciós projektje kapcsán ezt a je-
lenséget találtuk a legdrámaibbnak,
amit fontos a színház eszközeivel is
bemutatni. A valós esetek alapos ta-
nulmányozása után egy fiktív, ál-do-
kumentarista történetet alkottunk,
amelyben szándékosan kerültük
az olyan kézenfekvő indítékokat, mint
a nincstelenség, a drogfüggőség vagy
a súlyos pszichiátriai terheltség. Arra

voltunk kíváncsiak, hogy látszólag kon-
szolidált, már-már jólétben élő fiatalok
hogyan juthatnak odáig, hogy – jó-
szerivel az ógörög sorstragédiák min-
tázata szerint – elkövessék a legsúlyo-
sabb bűnt, az anyagyilkosságot.
Előadásunkban a tizenhat éves gim-
nazista lány, Stuci, tizenkilenc éves ba-
rátja, Zsomer, valamint a lány anyjának,
Erikának, az ötvennégy éves könyv-
tárosnőnek keresztbe szerkesztett mo-
nológjai nyomán sejlenek fel a történet
körülményei és motívumai.
Szereplők: Erika, könyvtárosnő / Né-
meth Judit; Stuci, a lánya, Zsomer
szerelme / Nagy-Bakonyi Boglárka
Zsomer, Stuci barátja / Kenderes Csa-
ba. Rendező: Réthly Attila. Bemutató:
2019. december 15. 19 óra, Stúdió-
színpad. Az előadás a Young Europe
III. projekt részeként, a berlini Deuts-
ches Theater és az amszterdami De
Toneelmakerij színházakkal folytatott
együttműködés eredményeként,

valamint az Európai Színházi Konven-
ció (ETC) támogatásával jött létre.
A Young Europe III. program további
támogatói a Europe Creative Prog-
ramme és az Allianz Kulturstiftung.

D I Ó S M Á K O S
Advent a Weöres Sándor Színházban

Bejgli, puncs, szánkó, porcukor, Mikulás, karácsony-
fa, jinglebells, gyertya, zserbó, tojáslikőr, karácsonyi
pulcsi, csillagszóró, forró tea, adventi koszorú, ma-
nók, szaloncukor, ajándékok…
December 8-án, vasárnap 16 órától 20 óráig 
(kapunyitás: 15.30)

16.00–16.45 Átváltozószínház: bújjon a bőrünkbe
karácsonykor is!

17.00–17.45 Diosh&Macosh by Mrs. Mikulás – 
karácsonyi divatbemutató

18.00–18.45 Karácsonyi Mágikus Mintha minikon-
cert és Mágikus Kórus

19.00–20.00 Kávészünet – Ünnepi különkiadás

A színház új pólói, vászontáskái és ajándéktárgyai
december 8-tól LIMITÁLT számban kaphatóak!

Különleges jegyvásárlási akció!
20% kedvezmény decemberi, januári előadásainkra a helyszínen,
a rendezvény ideje alatt megváltott jegyekre! A kedvezmény a diák-
és nyugdíjas-jegyekre is érvényesíthető. Az ajánlat a korábban lefoglalt
jegyekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel nem vonható össze.
Jegyár: 500 Ft (14 év alatt a részvétel ingyenes)

Németh Judit »Fotó: Mészáros Zsolt
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Média Díjat kapott a Magyar Orvosi
Kamara küldöttgyűlésén Budapesten
szerkesztőségünk munkatársa, Kri-
zsán Zsuzsanna, a Medicina maga-
zinműsor szerkesztéséért. A Marku-
sovszky Egyetemi Oktatókórház 2002
óta havonta egy alkalommal jelent-
kező műsorában orvosportrékat, osz-
tálybemutatókat láthatnak a nézők,
orvosszakmai szempontból hitelesen,
mégis közérthetően ismertetve a kór-
házi fejlesztéseket, az intézmény fon-
tosabb híreit, új műtéti eljárásokat,
vizsgálati módszereket. Az esemé-
nyen Hippokratesz Emlékérmet ve-
hetett át Legli Veronika háziorvos.Krizsán Zsuzsanna

Elismerés kolléganőnknek

December 7. szombat
06.00    Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 8. vasárnap
06.00    Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 9. hétfő
06.00    Ismétlések
12.00    Info TV
18.00    Híradó
18.15    Aréna – sportmagazin
19.00    Híradó
19.15    Szombathely Ma - frakcióvita
20.00    Ismétlések
00.00    Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 10. kedd
06.00    Ismétlések
12.00    Info TV
18.00    Híradó
18.15    Műhely – kulturális magazin
19.00    Híradó
19.15    Szombathely Ma
20.00    Ismétlések
00.00    Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 11. szerda
06.00    Ismétlések
12.00    Info TV
18.00    Híradó
18.15    Élet Forrás 

– katolikus magazinműsor
19.00    Híradó
19.15    Szombathely Ma
20.00    Ismétlések
0.00      Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 12. csütörtök
06.00    Ismétlések
12.00    Info TV
18.00    Híradó
18.15    Szolgáltatók 

– gazdasági magazin
19.00    Híradó
19.15    Fogadóóra
20.00    Ismétlések
00.00    Info TV
––––––––––––––––––––––––
December 13. péntek
06.00    Ismétlések
12.00    Info TV
18.00    Híradó
18.15    Hétvége
19.00    Híradó
19.15    Nyitott ajtók 

– evangélikus magazin
20.00    Ismétlések
00.00    Info TV

MŰSOR

»Fotó: Nagy Jácint

Idén rajzpályázatot és gálaműsort is
szerveztek a fogyatékkal élők világ-
napjához kapcsolódóan. A délelőtti
rendezvényeknek az Agora Savaria
Filmszínház adott helyszínt.
Az eseményt Fodor István, a Szom-
bathelyi Tankerületi Központ igazga-
tója nyitotta meg. „Mindannyian em-
berek vagyunk, mindannyian mások
vagyunk, és mindannyian értéket
hordozunk” – mondta el beszédében
az igazgató.
A Vas Megyei Értelmi Fogyatékosság-
gal Élők és Segítőik Országos Érdek-
védelmi Szövetsége által szervezett

gálaműsort dr. László Győző nyitotta
meg, majd Németh Klára, a Vas Me-
gyei ÉFOÉSZ Egyesületének elnöke
mondott köszöntőt. 
A műsor keretében először az V. Ma-
gyar Speciális Független Filmszemle
díjnyertes alkotását, Kollár Csaba At-
tila Magány című kisfilmjét tekint-
hették meg. Ezt követően a Szom-
bathelyi Evangélikus Diakónia lakói
mutatták be adventi műsorukat, majd
még több vas megyei, fogyatékkal
élőkkel foglalkozó ill. őket segítő szer-
vezet mutatkozott be. 

»Safó

A gálaműsort az Agora Savaria Filmszínházban rendezték

Mind mások vagyunk

»Fotó: Nagy Jácint
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R E N D E Z V É N Y E K

HACUKA KÖZÖSSÉGI VÁSÁR
December 7., szombat 8.00
AGORA – MSH
Új és használt, de jó állapotú női és
férfiruhák, kiegészítők, gyerekruhák,
játékok és egyéb hasznos holmik, va-
lamint egyedi tervezésű ékszerek és
ajándéktárgyak vására.

KARÁCSONYI VÁSÁR
December 7–8., Szo–V 10.00
SAVARIA MÚZEUM
A Képtár felújítása miatt a Savaria
Múzeumban rendezik meg a képző-
és iparművészeti kézműves termékek
vásárát. 

7. JÓTÉKONYSÁGI FŐZÉS
December 7., szombat 14.00
SZOMBATHELY CENTER PARKOLÓ

CSEREBERE NAP
December 8., vasárnap 10.00
HERÉNYIEK HÁZA
Papírszalvéta, gyufacímke, képeslap,
kártyanaptár – elsősorban gyűjtőket
várnak a rendezvényre.

S Z Í N H Á Z

ZIRÁNÓ SZÍNHÁZ: PINOKKIÓ
December 8., vasárnap 10.00
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ

E LŐ A D Á S

EZT LÁTNI ÉS HALLANI KELL! 
– MOZART: REQUIEM
December 10., kedd 17.00
BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR
Horváth Imre komolyzenei előadása. 

AZ ÚJRAGONDOLT
KARÁCSONYI MENÜ
December 11., szerda 16.30
SZOMBATHELY ÉS JÁRÁSA EFI 
Répási Eszter dietetikus – workshop.

KÖVÉR ISTVÁN: A TANÁCSKÖZTÁR-
SASÁG VAS VÁRMEGYÉBEN
December 11., szerda
BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR
Köszöntőt mond dr. Puskás Tivadar,
Szombathely város volt polgármes-
tere, közreműködik dr. Gyurácz Ferenc,
a könyv szerkesztője és kiadója.

HERÉNYI ESTÉK
December 12., csütörtök 17.30
HERÉNYIEK HÁZA
Magyar mézeskalács Kínában. Ven-
dég: Béresné Dormán Ibolya, egervári
mézeskalács-készítő.

K I Á L L Í TÁ S

MINT CSILLAGOK AZ ÉGEN
December 13., péntek 17.00
HERÉNYIEK HÁZA
Török Enikő üvegfestő kiállítása. Kö-
szöntőt mond Eöry Beáta tanárnő,
közreműködik a Capito Gitárklub és
Albert Zsuzsánna mesemondó. 

KO N C E R T

BSW, JETLAG, DJ MR.B
December 7., szombat
VÉGÁLLOMÁS KLUB

TANKCSAPDA – T30
December 7., szombat 20.00
ARENA SAVARIA

A NAPSUGÁR ZENEKAR ADVENTI,
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE
December 8., vasárnap 16.00
SZENT MÁRTON TEMPLOM
A Szombathelyi Napsugár Zenekar
és Őszirózsák Kórusa közös adventi
koncertje. 

A CSÍK ZENEKAR JÓTÉKONYSÁGI
KONCERTJE 
December 8., vasárnap 19.00
AGORA – MSH
A rendezvény kezdeményezettje:
Zseboroszlán Alapítvány – Vas Me-
gyei Koraszülöttekért Alapítvány. 

SZERDA ESTI AKUSZTIK
December 11. szerda 20.00
AGORA – MSH
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert ze-
nés irodalmi pódium estje.

GOSPEL KARÁCSONY
December 12., csütörtök 19.00
AGORA – MSH
Először látogat Magyarországra a Vir-
ginia Union Gospel kórus, a világhírű
Every Praise New York-i szólistáival. 

P. MOBIL – ARANYLAKODALOM
December 13., péntek 20.00
VÉGÁLLOMÁS KLUB
50 éves jubileumi koncert, vendég:
Shabby Blues Band. 

E G Y É B

NEMZETKÖZI SZÍNES MIKULÁSTA-
LÁLKOZÓ
December 8., vasárnap 9.00
MŰJÉGPÁLYA
Versenyszámok: Mikulások versenye,
ügyességi versenyek, Korcsolyázz
a Mikulással! 

Megemlékezés
December 8. vasárnap 16.30
SZENT ERZSÉBET FERENCES TEMPLOM
Engesztelő szentmise Bárdossy László
egykori miniszterelnök születésének
129. és kivégzésének 74. évfordulója
alkalmából, majd pedig koszorúzás
a Szent Márton utcai temetőben.
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Amikor három és fél évvel ezelőtt
feltűnt a Weöres Sándor Színház
csapatában (Karneválszínház, Nem
fizetek! – Stella), abban a pillanat-
ban érződött: itthon van. Gonda
Kata (1988) azóta is újra meg újra
meglep bennünket ezerszínű te-
hetségével. A Liliomfi Erzsijeként
„Erzsibb” nem is lehetne. 

– 2016 nyarán szerintem én is azt
éreztem, hogy hazaérkeztem. Alapból
vagyok nyitott, és világéletemben
könnyen megtaláltam a hangot min-
denhol, mindenkivel. De azért az tény,
hogy befogadó a csapat, ide extrém
könnyű beilleszkedni, mert elképesz-
tően jó fejek vannak nálunk. Egy pil-
lanatig nem éreztem színészi rivali-
zálást vagy bármit. Hanem, ha jön
valaki – „ki vagy?”, „mi vagy?” –, máris
biztatjuk: „gyere, dolgozzunk együtt!”
Ha valaki kicsit zárkózottabb személyi-
ség, afelé is „megy” a csapat, azt is el-
fogadja. Akkor majd szépen-lassan
kinyitogatjuk. Nagyon bírom, hogy
felnőtt emberként lehet működni
színházi társulatban. És ez Jordán Ta-
mástól „jön”, hogy egyszerűen nem
úgy „használja” a „hatalmát”, hogy köz-
ben megfélemlítve vagyunk vagy gör-
csöl a gyomrunk, ha nem úgy teljesí-
tünk. Vagy, ha nem sikerül jól egy
szerep, akkor legközelebb már nem
kapsz megfelelő feladatot. Nem. Itt
lehet hibázni, nem annyira jónak is
lenni, de mindig kapunk lehetőséget
fejlődni. Nem tudom, hová fog so-
dorni majd az élet, lesz-e még egyszer
ilyen főnököm. Akihez bármikor, bár-
mivel fordulhatok. Emberi-szakmai
problémával. És nem az van, hogy te
itt lent, én meg ott fent vagyok. 
– Egyébiránt: most éppen hol tart? 
– Fogalmam nincs. Építkezem. Sze-
rintem olyan alkat vagyok, hogy min-
denféle dolgot lehet nekem adni.
Nem vagyok egy tipikus naiva. Igaz,

nem vagyok még a nagy női szerepek
életkorában, hogy Hedda Gabler meg
Médeia legyek; Schiller-drámában is
el tudom képzelni majd magam. Ját-
szottam lányt, Süni vagyok, Natasa,
Lavínia, meg amúgy Rolla. Nem ska-
tulyáznak be. Szeretném továbbvinni
ezt a sokféleséget. A kedvencem a Vő-
legény Kornélja volt. Háromfelvoná-
sos felnövés-történet. Elképesztő
mennyiségű szöveg meg idő a szín-
padon; végig kellett vinni egy elő-
adást. Koncentráltan. Valahogy ott
lettem színésznő, ha lehet ilyet mon-
dani. Most pedig a Liliomfi Erzsije:
gyerekként imádtam Makk Károly
1954-ös filmjét, amiben Ruttkai Éva
volt Erzsi. Milyen érdekes, hogy ami-
kor anno a Vígszínházban voltam gya-
korlaton, nemcsak, hogy az öltöző-
jében jártam, hanem az ő egykori
póthaja – amit Júliaként használt –
volt rajtam egyszer. Azt mondta ne-
kem a fodrász, akivel igen jóban vol-
tam: „Figyelj, ez hatalmas kincs!”.
Ez szép kapocs hozzá, Erzsi(jé)hez,

a kedvenc filmemhez. A premieren
itt voltak a szüleim, a napokban el-
jöttek a nővéremék. Nagyon tetszett
nekik is. Ez a hetedik Mohácsi János
rendezte előadásom. Nekem ő ren-
geteget adott. Egészen elképesztő
az a fajta élet, amit Mohácsi fel tud
rakni a színpadra. Erős, sűrű világa
van minden előadásának, amikben
igazából élni kell. Olyan bizalommal
van felénk, olyasfajta színészi bátor-
ságot ad, hogy merjél szabad lenni
az ő kezei között meg az egészben
is. Nyilván a reakcióim azok, amiket
a megírt szerep megkíván, mindeköz-
ben arra inspirál, hogy vállaljam fel,
ami én vagyok. Úgyhogy igazándiból
abszolút boldog vagyok. S ehhez
most még az adventi várakozás idő-
szaka is hozzátesz. Koszorúnk ugyan
még nincsen, de vasárnap a szerel-
memmel meggyújtottuk az eső gyer-
tyát. Rajztáblára pedig fölrajzoltam
a négy gyertyát, s most már „világít”
az első lángja.

»Szenkovits Péter

Vállaljam fel, ami én vagyok 
» G O N D A  K ATA  B O L D O G  S Z Í N É S Z N Ő ,  A D V E N T  I D E J É N  M É G  I N K Á B B  A Z  

Gonda Kata »Fotó: Nagy Jácint
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Az álláskeresők toborzásában és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtá-
sában vesz részt a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum. A konzorcium 
tagjai Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vas Megyei 
Kormányhivatal, Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozás-
fejlesztési Alapítványa, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
a Szombathelyi Képző Központ Nonprofi t K昀 .
A Paktum Iroda szolgáltatásai az álláskeresők és munkáltatók részére
• személyre szabo琀  álláskeresési, elhelyezkedési tanácsadás
• információ nyújtása a saját adatbázisban meglévő álláslehetőségekről
• segítség nyújtása az önéletrajz megírásához
• tanácsadás az interneten történő álláskereséshez
• támogatás nyújtása a nyito琀  pozíciók betöltéséhez, alkalmas munka-

vállalók megtalálása
• álláshirdetések díjmentes elhelyezése a www.paktumiroda.hu, illetve 

a Paktum Iroda facebook oldalán
• kapcsola琀 artás segítése a vállala琀  partnerek és a releváns szakmai 

szervezetek közö琀 
• partnerségi fórumok, rendezvények szervezése

FOLYAMATOSAN NAGY 
az igény a Paktum Iroda 

szolgáltatásai iránt 
a térségben

Szombathely, 
Akacs Mihály utca 8-10.
Telefon: 94/513-470
Nyitva tartás: 
hé琀 őtől-csütörtökig 
8.00-16.00
péntek 8.00-13.30
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A Weöres Sándor Színház
kollégákat keres

díszletező, takarító
munkakörbe.

Változatos feladatkör és 
munkabeosztás, csapatmunka, 

családias munkakörnyezet.

Jelentkezés:
nemeth.karoly@wssz.hu

KÖZMEGHALLGATÁS
Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése de-
cember 16-án (hétfőn), 17 órai kezdettel a Városháza
I. emeleti nagytermében (Kossuth L. u. 1–3.) köz-
meghallgatást tart, melyre várják az érdeklődőket.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁSOK
Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkor-
mányzatának képviselő-testülete december 9-én
(hétfőn), 16.30-kor a Szombathelyi Reguly Antal
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában (II.
Rákóczi F. u. 79.) tart közmeghallgatást.
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának képviselői december 10-én
(kedden), 15.30-kor a Nárai u. 1. szám alatt várják
közmeghallgatásra az érdeklődőket. 
A Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete pedig december 11-én, 16 óra-
kor a Szombathelyi Horvát Oktatási Központban
(Pázmány P. krt. 28/A.) tart közmeghallgatást. 
A közmeghallgatáson a választópolgárok és
a Szombathelyen érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű ügyekkel kapcsolatban kérdezhetnek
és javaslatokat tehetnek.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Bokányi Adrienn, Szombathely Megyei
Jogú Város 2. sz. választókerületének ön-
kormányzati képviselője december 9-én
(hétfőn), 16 órakor fogadóórát tart a Fo-
gyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. épületében
(11-es Huszár út 116.).

Horváth Gábor, Szombathely Megyei
Jogú Város 1. sz. választókerületének ön-
kormányzati képviselője december 11-én
(szerdán), 16 és 18 óra között várja az ér-
deklődőket a Gothard Jenő Általános Is-
kolában (Benczúr Gy. u. 10.). 

Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely
Megyei Jogú Város Szociális és Lakás Bi-
zottságának elnöke december 17-én
(ked den), 15-től 18 óráig tart fogadó-
órát a Városháza 301. számú irodájában
(Kossuth L. u. 1–3.).



ZTE-sál és -mez a Haladás Stadion-
ban, zöld-fehér jelképek a zalae-
gerszegi arénában: mindez pedig
nem egy szervezett szurkolói bunyó
vagy égetés keretében, hanem
könyvbemutató kapcsán történt.
Elkészült ugyanis a nyugati vég leg-
nagyobb futballrangadójának
nyomtatásba foglalt története.

A nyugat-dunántúli El Clásico című
könyvet Bóbics László (a Zala Hírlap
volt sportrovat-vezetője) mellett Kri-
lov István és Unger Richárd jegyzi.
A kiadvány a két rivális összecsapá-
sainak történetét dolgozza fel – az el-
ső részben az 1973-ig tartó históriáról

emlékezik meg. A második fejezetbe
került az 55 NB I-es meccs és a többi
tétmérkőzés, statisztikai adatokkal.
A harmadik egységben 44 interjú ol-
vasható, ezekben edzők, játékosok,
klubvezetők mesélnek a szaknyelv
által szomszédvári rangadónak ne-
vezett összecsapásokról.
A dupla bemutató keretében Zalae-
gerszegen Balaicz Zoltán, Szombat-
helyen dr. Nemény András polgármes-
ter méltatta a kötetet. A szombathelyi
polgármester elmondta, jó szívvel ajánl-
ja a könyvet, hiszen tudja, szurkolók

írták szurkolóknak, utalva arra, hogy
a két vasi szerző rendíthetetlen
ólomkatonaként tart ki a jelenleg
az NB II-ben a kiesés felé sodródó
csapat mellett. Nemény András re-
ményét fejezte ki, hogy ismét lesz
Haladás–ZTE – az NB I-ben. 
Szöllősi György, a Magyar Sportújsá-
gírók Szövetségének elnöke, a Nem-
zeti Sport főszerkesztője arról beszélt,
hogy a kötetet a szervezet a Nagy
Béla Programban támogatta: a ki-
írással sporttörténeti kiadványok
megjelentetését segítik. Szöllősi fel-
idézte azt is, hogy a sportlap mun-
katársaként első meccsét Szombat-
helyről tudósította – a pályaudvaron

pedig Kiss Árpád, az újság helyi mun-
katársa várta.
Bóbics László szombathelyi emléke-
iről beszélt: gyakran átjártak első osz-
tályú meccsekre, amikor a ZTE-nek
nem ment jól. Krilov István köszöne-
tet mondott a könyv támogatóinak
és mindazoknak, akik segítették a kö-
tet megjelenését. Unger Richárd arról
mesélt, hogy az ötletet régóta dédel-
gették, azonban arra jutottak, hogy
ha ketten írnák, akkor túl egyoldalú
lenne – ezért kérték fel Bóbics Lászlót
a közös munkára.
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A TENGERIMALAC
ETETÉSE
MÁSODIK RÉSZ

Ne etessünk állatunkkal
korlátlan mennyiségben
zöldséget és gyümölcsöt,
ez gyakran bélgyulladás-
hoz, hasmenéshez vezet.
Felfúvódást okoznak a hü-
velyesek, a káposzta, a ka-
ralábé és a paprika is. Soha
ne adjunk nagy cukortar-
talmú gyümölcsöket (ba-
nán, szőlő, mazsola), szintén
veszélyesek a kereskede-
lemben kapható mézes és
joghurtos jutalomfalatkák
is. A tengerimalacok nem
bírják előállítani a C-vita-
mint, ezért a széna- és mag-
keverék mellett, kis mennyi-
ségben kapjanak friss
zöldséget, gyümölcsöt (sár-
garépát és almát). Végül, de
nem utolsósorban minden
rágcsáló előtt legyen kor-
látlan mennyiségű ivóvíz,
golyós önitatóban elhelyez-
ve. Sok állatka az egész élet-
ét végigszomjazva…

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/b.

Tel.: +36 94 310 034
www.allatkorhaz.com
facebook.com/szombathelyiallatkorhaz

Nyitva: H–P 07.00–21.00
Szo–V és ünnepnapokon: 

08.00–20.00
ÁLLATPATIKA

KUTYAKOZMETIKA

TIERKLINIK
ÁLLATKÓRHÁZ

(X)

A nyugati vég rangadói

Balról Szöllősi György, dr. Nemény András, Unger Richárd, Krilov István, Bóbics László »Fotó: Nagy Jácint
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Zajlanak az események a Haladás
NB II-es focicsapatánál. A szurkolók
vasárnap, a Győrtől elszenvedett
2–1-es vereség után elbeszélgettek
a játékosokkal és a vezetőedzővel
a busz mellett. Desits Szilárd, a gár-
da megbízott trénere szerint akár
pozitívan is elsülhet a drukkerekkel
való találkozás. Szerdán Séllei Ár-
pádot választották meg ügyveze-
tőnek. A gárda szerdán nyert, to-
vábbjutott a kupában.

Kieső helyen várja a hétvégi, Gyirmót
elleni összecsapást a Szombathelyi
Haladás NB II-es futballcsapata. A ta-
vasszal még az élvonalban szereplő
együttesnél a nyáron tucatnyi játékos
távozott, az érkezési oldalon jobbára
helyi kötődésű, fiatal focisták nevei
szerepeltek. Supka Attila személyében
egy rutinos tréner ült le a padra, ám
a gyenge szereplés miatt a soproni
szakember távozott. Ideiglenesen
a másodedző, Desits Szilárd kapta
meg a bizalmat, ám egyelőre a fiatal
trénerrel sem jönnek az eredmények. 
Közben a klub házatájáról is rossz
hírek láttak napvilágot. A legutóbbi
közgyűlésen Tóth Miklós, volt ügyve-
zető igazgató arról számolt be, hogy
az októberi béreket nem fizették ki
az alkalmazottaknak, az adósság pe-
dig 90 millió forintra rúg. 
Vasárnap, a Győrtől elszenvedett
2–1-es vereséget követően a még
mindig a zöld-fehérek mellett kitartó
szurkolók a csapatbusz mellett meg-
várták a játékosokat. Desits Szilárd
mesélt a részletekről. 
– Való igaz, a drukkerek egy csoportja
odajött hozzánk. Nem volt feszült
a légkör, a szurkolók leszögezték:
mindvégig kitartanak a csapat mellett,
ugyanakkor – elsősorban a rutinos
játékosoktól – nagyobb erőbedobást
kértek. Azt is elmondták, hogy tetszik
nekik a gárda hozzáállása, a lelke-
sedése, hogy idegenben sem bek-
kelünk. Azt gondolom, hogy egy

ilyen „beszélgetés” pozitívan sülhet
el. A srácok látják, érzik, hogy még
mindig milyen sok embernek fontos
a Haladás – mondta Desits Szilárd,
aki cáfolta, hogy bármilyen komo-
lyabb inzultus érte volna a futballis-
tákat vagy bárki mást. 
– Amióta átvettem a csapatot, hat
meccset játszottunk, ebből ötöt ide-
genben (a beszélgetést kedden rög-
zítettük, a Magyar Kupa mérkőzés
előtti napon – a szerk.), és nagyon
nehéz a sorsolásunk. Amit látok: a fiúk

beleálltak a munkába, sokat melóznak
az edzéseken, de amit látni kell: ke-
vesen vagyunk. Jó lenne, ha máso-
dedző segítené a munkámat, mert
így nagyon nehéz… A klub körüli
anyagi helyzettel egész egyszerűen
nincs időm foglalkozni, remélem,
hogy mielőbb nyugvópontra kerül
a Haladás helyzete – fogalmazott
Desits Szilárd.  
Szerda több szempontból is fontos
nap volt a klub életében. Délelőtt
összeültek a tulajdonosok, mivel Tóth
Miklós lemondott ügyvezetői beosz-
tásáról. Séllei Árpád volt az egyetlen,
aki elvállalta a jelölést a pozícióra.
A kisebbségi tulajdonost aligha kell

bemutatni a szurkolóknak, 2006-ban,
amikor kis híján megszűnt az NB-s
labdarúgás Szombathelyen, a vállal-
kozó jött segíteni a zöld-fehéreknek.
Most sem éppen rózsás helyzetben
vállal szerepet…
– A jelenlegi helyzetben rajtam kívül
senki sem vállalta el a megbízatást,
így tulajdonképpen én voltam az egye-
düli jelölt. Hatalmas feladat vár rám,
ugyanakkor azzal is tisztában vagyok,
hogy ez mekkora megtiszteltetés. Azt
gondolom, jelen helyzetben olyan

ügyvezetőre volt most szükség, akit
a városvezetés, a játékosok, a szur-
kolók egyaránt elfogadnak, és akiről
tudják, hogy szívügye a Haladás.
Most mindennél fontosabb, hogy
végre stabilizáljuk a klub anyagi hely-
zetét, nehogy a jelenleginél is mé-
lyebb szinte süllyedjen a Hali – fo-
galmazott Séllei Árpád. 
Dr. Horváth Attila, Szombathely sport-
ügyekért felelős alpolgármestere
a taggyűlést követően gratulált Séllei
Árpádnak. Hozzátette, megkapták az
átvilágítás eredményét, a Haladás
ügyével mindenképpen foglalkoznak
majd a decemberi közgyűlésen.  

»KI

Séllei Árpád lett a Haladás ügyvezetője 

Desits Szilárd, a Haladás megbízott edzője »Fotó: Nagy Jácint
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Újabb Falco-siker a BL-ben!
Azt már „megszokhattuk”, hogy az NB
I-ben sorra nyeri mérkőzéseit a szom-
bathelyi alakulat. Nem volt ez másként
a múlt hétvégén Kecskeméten sem,
ahol Perlék magabiztosan nyertek.
A végeredmény: KTE-Duna Aszfalt–
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
81–93 (21–23, 24–30, 23–16, 13–24).
Szerdán a Bajnokok Ligájában lépett
parkettre az Aréna Savariában a tár-
saság: a Neptunas volt ezúttal az el-
lenfél. A sárga-feketék a Hooker, Curry,
Benke, Washington, Reddic ötössel
kezdtek, s noha az első pontokat a
vendégek szerezték, Benkéék az első
tíz perc végére már hét egységgel el-
húztak a litvánoktól. A kisszünet után
Perl percei következtek, játékosunk
négyszer is eredményes volt sorozat-
ban. Az öltözőbe tízpontos előnnyel
vonulhatott a Falco. A harmadik ne-
gyedben Reddicék még nagyobb for-
dulatszámra kapcsoltak, amelynek
meg is lett az eredménye: 30 percet
követően 73–54-es állás állt az ered-
ményjelző-táblán. Az utolsó felvonásra
már nem maradtak izgalmak, Filipo-
vityék extrát nyújtottak támadásban,
így csaknem száz ponttal küldték haza
a riválist. A végeredmény: Falco-Vul-
cano Energia KC Szombathely–Klaipe-
da (litván) 97–73 (21–14, 25–22, 27–
18, 24–19). Falco KC: Hooker 16/3,

Curry 7/3, Benke 16/12, Washington
8/3, Reddic 10. Csere: Váradi 5, Filipo-
vity 11/3, Perl 21, Lake 3. 

Viktória: balszerencsés vereség
Igencsak peches vereséget szenvedett
a legutóbbi játéknapon a Haladás-Vik-
tória FC. A szombathelyiek a Diósgyőr
vendégei voltak. A zöld-fehérek a Bíró
– Balogh, Tálosi, Horti, Kiss Zs. – Kovács
V. (Tóth A., 58.), Rácz – Szakonyi, Man-
hart, Öreg – Siklér (Sitku, 86.) összeál-
lításban szerepeltek, és bár jól futbal-
loztak az első játékrészben, a vezetést
a borsodiak szerezték meg. A fordulást
követően is inkább a mieink akarata
érvényesült, de újabb gólt mégis a ház-
igazda lőtt. Catalin Azoitei tanítványai
a hajrában azonban előbb Rácz révén
büntetővel szépítettek, majd Manhart
egy szabadrúgást követően egyenlí-
tett. Amikor már mindenki elkönyvelte
a döntetlent, a 92. percben egy szöglet
után a piros-fehérek bevitték a döntő
találatot, kialakítva a 3-2-es végered-
ményt. 

Magyar Kupa: A Honvéd lesz 
az ellenfél
A legjobb 16 közé jutott a Szom-
bathelyi Haladás NB II-es csapata
a Magyar Kupában, miután szerdán
délután 2–1-re legyőzte a Budafok
együttesét. Desits Szilárd meg-
bízott vezetőedző a Gyurján – Ha-
bovda, Jagodics, Jancsó, Németh
Milán – Kiss B., Holdampf – Gaál
(Tóth-Gábor, 46.), Medgyes, Dok-
torics (Szekér, 46.) – Novák (Szalay,
74.) együttesnek szavazott bizal-
mat. Ahogy azt megszokhatták
a drukkerek, az ellenfél ismételten
gyorsan megszerezte a vezetést,
ismételten egy pontrúgást Az utol-
só tíz percben jószerivel ki sem tu-
dott jönni a tizenhatosa előteréből
a piros-fekete társulat. Kiss Bence
egy lecsorgó labdát bombázott
a jobb felsőbe, majd a vége előtt
nem sokkal a csereként pályára lé-
pő, mindössze 17 esztendős Szalay
pörgette a labdát a bal alsóba.
A Haladás 2–1-re győzött, így be-
jutott a legjobb 16 közé a sorozat-
ban. Szerdán este megtartották
a következő forduló sorsolását, és
kiderült, a vasiakra a Honvéd vár
a nyolcaddöntőben. A továbbjutás
két mérkőzésen dől el, az első, im-
már tavasszal, a Rohonci úton ren-
dezik majd.



 

 a hőt előállítja, majd a távvezetéken keresztül eljuttatja a 
hőközpontig 

 a hőközpontban biztosítja a szolgáltatást (a fűtési körön lévő 
lakóközösségek által meghatározott paramétereknek 
megfelelően) 

 a Távhő tulajdonában lévő berendezéseket karbantartja, 
üzemelteti, fejleszti saját költségén 

A TÁVHŐ 

 saját fűtési rendszerén vételez 
 tulajdonosa az épületben levő függőleges felszálló vezetékeknek 
 tulajdonosa a felszálló vezetékeken levő szerelvényeknek (pl. 

elzárók, légtelenítők) 
 tulajdonosa a melegvíz-rendszeren a melegvízmérő előtti 

elzárónak 
 saját berendezéseit karbantartja, üzemelteti, fejleszti, a 

hibaelhárításról saját költségén gondoskodik  

A LAKÓKÖZÖSSÉG 

A LAKÓ 

A TÁVHŐ SZOLGÁLTATÓI ÉS FELHASZNÁLÓI RENDSZEREI 

A távhő a felhasználói rendszeren csak kapacitásának 
függvényében vállal hibaelhárítást, ezért érdemes a hibaelhárítást 
más szakembertől megrendelni. 

 a lakóközösség fűtési rendszerére csatlakozva saját berendezései 
által vételez 

 tulajdonosa a felszálló vezetékről leágazó bekötő vezetéknek 
 tulajdonosa a szabályozó berendezéseknek (pl. termosztatikus 

radiátorszelep, termosztát), a radiátornak, a vízmérőnek 
 saját berendezéseit karbantartja, üzemelteti, fejleszti, a 

hibaelhárításról saját költségén gondoskodik 

9700 Szombathely, Viktória u. 12.
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szombat, 
18-22 óra között
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