
M
A

G
A

Z
I
N

VI. ÉVF. 4. SZÁM / 2020. MÁJUS

Digitális lapszám

Isis GALÉRIA

ELKÖLTÖZTÜNK!
FŐ TÉR 24/F

BELSŐ URÁNIA UDVAR 
(kordon melle    épület)

Ú J  H E L Y E N !

SZOMBATHELY, Kámont Oladdal összekötő út mellett
Tel.: +36 70 666 4496, 94/714-092 • E-mail: info@partikerteszet.hu • www.partikerteszet.hu Nyitva: hétfő–szombat: 8–18 h

Virágvásár!Virágvásár!
Egynyári ésEgynyári és

balkonnövények,balkonnövények,
mediterránmediterrán

különlegességekkülönlegességek



Falu és Nobel- díj a munkásságért: 
Henryk Sienkiewicz

A joggal világhírnévre szert tett lengyel írógéniusz 1846-ban egy 

elszegényedett nemesi családban, az akkor orosz fennhatóság 

alatt álló Wola Okrzejskában született. A keresztségben négy nevet 

is kapott: Henryk, Adam, Aleksander és Pius. Apai ágról tatár (pon-

tosabban lipek) gyökerekkel bírt. 1861-ben a család anyagi okok 

miatt Varsóba költözött. Az író itt végezte az elemi és középiskolát, 

majd 1866-ban beiratkozott a főiskolára, ahol orvostudományt, jo-

got, később bölcsészetet és történelmet tanult. 1872-től a Gazeta 

Polska munkatársa lett, amelynek rövid történeteket és tudósítá-

sokat írt. Itt szerzett jövedelméből bejárta Belgiumot, Franciaországot, Olaszországot és Kaliforniát. 

1879-ben Velencében megismerte későbbi felségét, Maria Szetkiewiczet. Két gyermekük született, 

majd Maria megbetegedett tbc-ben, és 1885-ben meghalt. Walter Scott, valamint a francia roman-

tikus regényírók hatására 1882-ben elkezdte írni legnagyszerűbb történelmi trilógiáját, amely a 17. 

századi lengyel történelmet dolgozta fel (Tűzzel-vassal, Özönvíz, A kislovag). A regény írása idején 

rengeteget utazott. Odesszában megismerkedett Maria Wołodkowiczównával, 1893-ban összehá-

zasodtak. 1895-ben megkezdte világszerte legismertebb műve, a Quo vadis írását, amit 1896-ban 

fejezett be. Felesége közben elhagyta, pápai engedéllyel elvált tőle. 1900-ban befejezte a Keresz-

teslovagokat. Ez évben írói pályájának 30. évfordulóján fényes ünnepséget rendeztek tiszteletére, 

s a nemzet nevében neki ajándékozták Oblegorek falut, ahol ősei éltek. 1904-ben a Francia Becsü-

letrenddel tüntették ki. Ez éven nősült harmadszor, haláláig Maria Babska volt a felesége.1905-ben 

irodalmi Nobel-díjat kapott, de a közhiedelemmel ellentétben nem a Quo vadis című regényéért, 

hanem „kiemelkedő epikai munkásságáért”. Az I. világháború kitörésekor a svájci Vevey-be költö-

zött. Itt több honfi társával megszervezte „A Háború Lengyel Áldozatait Segítő Bizottság”-ot. 1916-

ban, 70 évesen halt meg Vevey-ben, hamvait 1924-ben vitték haza Lengyelországba.

Punt földje, Sába királysága: Eritrea
A Kelet-Afrikában fekvő Eritrea a világ egyik legszegényebb és 

– Észak-Korea mellett – egyben legelzártabb országa. Az em-

beriség kialakulásnak hajnalától lakott vidék. Régészeti leletek 

bizonyítják, hogy az itteni lakosság kapcsolatban állt a Nílus 

völgyével és Núbiával. Lehetséges, hogy ezen a területen fe-

küdt az ókori egyiptomiak által Punt néven ismert vidék, sőt itt 

kell keresni a legendás Sába Királyságát is. A Kr. e. 8. században 

alapították a D’mt királyságot a mai Eritrea és Észak-Etiópia te-

rületén, amely a Kr. e. 5. században lehanyatlott és helyén fel-

emelkedett az Akszúmi Királyság. Ez megerősödve az I. századra 

jelentős hatalommá vált. A IV. században áttért a kereszténységre, így Örményország után a világ 

2. állama volt, ahol a kereszténység államvallássá vált, és az első ország, ahol a pénzérmére a 

kereszt jelét verték. A VII. században az iszlám átterjedt Arábiából, Akszúm kereskedelme és vele 

együtt hatalma lehanyatlott,az állam központja a felföld közepére került, a mai Etiópiába. A kö-

zépkorban az Akszúmi Királyság szétesését követően törzsi államok alakultak,amelyek viszonya 

nem volt békés. A Szulejmán szultán által vezetett török sereg 1557-ben hódított meg jónéhány 

várost. 1578-ban a törökök – több lázadás eredményeként – elhagyták a kikötőket, és azok kör-

nyezetét. Maradék birtokaik 1865-ben egyiptomi, 1885-ben olasz kézre kerültek.1890 újév nap-

ján a mai Eritrea területét olasz gyarmattá nyilvánították. 1936-banMussolini Olasz Kelet-Afrika 

néven egyesítette Eritreát, Etiópiát és Olasz-Szomáliát. Az olaszok 1941-ben vereséget szenved-

tek a szövetségesektől és Eritrea ideiglenesen brit igazgatás alá került. A 40-es évek végén az 

ENSZ közgyűlése úgy döntött, hogy Eritrea váljék szövetségi országgá Etiópiával. Eritreának saját 

törvényhozása és közigazgatása lett, képviselői az etióp parlament képviselőivel együtt szövet-

ségi parlamentet alakítottak. Ám 1961-ben megkezdődött a 30 évig tartó eritreai függetlenségi 

mozgalom, a melynek végén az etióp hadsereg végül kapitulált. Nemzetközi felügyelettel nép-

szavazást tartottak Eritrea függetlenségéről 1993 áprilisában. Ennek eredményeként 1993. május 

24-én kiáltották ki az ország függetlenségét.
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Online világ
Sokan és sokat cikkeztek – így 

magam is többször – arról, hogy 

az egyre modernebb kommuni-

kációs eszközök – okostelefon, 

iphone, tablet, okosóra, stb.- 

mennyire megváltoztatatták az 

emberek közötti kapcsolattartást. S bizony 

egyáltalán nem pozitív irányba.

Magam sem hittem volna – akár két hónap-

pal ezelőtt –, hogy egy világjárvány meny-

nyi újszerű megvilágításba helyezi a fenti 

eszközök fontosságát. A hirtelen bezáruló 

világban, a lakások, családi házak falai közé 

szorulva igencsak felértékelődik szerepük. 

Sokan például a koronavírus járvány ellenére 

sem veszítették el munkájukat, mert az eszkö-

zöknek köszönhetően otthonról is el tudták 

végezni a munkaadójuk által kiadott felada-

tokat. (Ezt hívják amúgy hivalkodóan offi  ce 

home-nak, az egyszerűbb távmunka, vagy 

otthonról végzett munka helyett.) A diákok 

hónapok óta számítógépükre kapják meg a 

tananyagot,s végzik el házifeladatukat. Sőt, 

még a bölcsődék és az óvodák sem kivételek, 

számos intézmény ugyanis szintén az inter-

netet juttatja el a szülőknek a kisgyermekek 

fejlesztéséhez, oktatásához szükséges játékos 

anyagokat. Az idén még az érettségi előtt álló 

diákok ballagását is itt-ott online szervezték. 

Az idős embertársainkat életét segítendő – az 

elektronikus tér adta lehetőségek nyomán 

– az élelmiszer-, a gyógyszer- és más beszer-

zéseket is meg tudták oldani. Sok esetben a 

családtagok közötti kapcsolattartás is erre a 

színtérre – telefon, skype – korlátozódik. Egy-

szóval a kommunikációs eszközök ezúttal va-

lóban jó oldalukról mutatkoztak meg.

Nagy kérdés persze, hogy a járvány elmúl-

tával – csak a jó dolgokat megtartva – visz-

szatérünk-e a hagyományos emberek közti 

kommunikációhoz? A kézfogáshoz, az öle-

léshez, a puszihoz, a baráti kávézásokhoz és 

sörözésekhez, a családi együttlétekhez. Mert 

lehet bár az online tér és világ bármennyire 

is hasznos, a meghittséget, a személyes kap-

csolatokat, egy halvány mosolyt, egy biztató 

pillantást semmilyen kütyü nem tudja vissza-

adni és pótolni.

S ezt ne feledjük el a kór elmúltával sem!

Horváth Vilmos

montagemagazin@gmail.com
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Az alapító tagállamok – Franciaország, NSZK, 

Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia 

– ötlete az 50-es években volt, hogy az ESZAK 

kezelje a tagállamok területén lévő szén- és 

acélkészleteket, illetve hogy közös piacot te-

remtsenek maguknak a vámok eltörlésével. Az 

elgondolás csak részben volt gazdasági kérdés, 

sokkal inkább politikai megfontolások vezérel-

ték a megalkotókat. Schuman és Monnet úgy 

vélték, ha összekötik a két erős – a francia és a 

német – gazdaságot, akkor azzal csökkenhet a 

jövőbeni konfl iktusok lehetősége. A Schuman-

terv világosan kimondta: „a közös termelés 

miatt fellépő szolidaritás nem csak elképzelhe-

tetlenné teszi a Németország és Franciaország 

közötti háborút, de gyakorlatilag kivitelezhe-

tetlenné is.”

Római szerződés és bővítés
Az egyezményt végül 1951-ben írták alá a 

tagállamok Párizsban, és a következő évben, 

1952-ben lépett életbe, tehát az Európai Acél- 

és Szénközösség megalakulásának ez a hiva-

talos dátuma. Az alapító hat állam tovább 

mélyítette gazdasági kapcsolatait és 1957-

ban aláírták a római szerződést. Ennek ér-

telmében 1958-tól megalakult az Európai 

Gazdasági Közösség. Az alapítókhoz később 

további hat ország csatlakozott: az első bő-

vítésre 1973-ban került sor, amikor az Egye-

sült Királyság, Írország és Dánia, 1981-ben 

Görögország, 1986-ban Spanyolország és 

Portugália csatlakozott. A német újraegyesítés 

után (1990) a korábbi Kelet-Németország terü-

lete is a szervezet része lett.

Európai Unió
A tagállamok 1992. február 7-én aláírták a 

maastrichti szerződést, hivatalos nevén a 

Szerződést az Európai Unióról, majd 1993-tól 

megalakult az Európai Unió. 1995-ben Auszt-

ria, Svédország és Finnország csatlakozott. 

2004. május 1-jén pedig sor került az EU törté-

netének eddigi legnagyobb bővítésére: ekkor 

Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

MM AKTUÁLIS

Május 9. Európa napja. 1950-ben ugyanis ezen a napon jelentette be Párizsban 

Robert Schuman francia külügyminiszter és Jean Monnet közgazdász a Schu-

man-tervként ismertté vált javaslatukat, amely a későbbi Európai Unió alapját 

képező Európai Acél- és Szénközösség megalapításához vezetett.

Szlovákia és Szlovénia lépett be az unióba, 

amelynek így 25 tagállama lett. 2007-ben Ro-

mánia és Bulgária is csatlakozott, majd 2013-

ban Horvátország.

Az idén Nagy- Britannia kilépett a szövetség-

ből, ami önmagában is mutatja, hogy az unió 

működését az utóbbi időben számos kritika 

éri, de ez már egy másik történet…

Horváth Vilmos

Európa napjaEurópa napja

Kontinensünk nevének eredetére több 

verzió is létezik. Az egyik szerint ógö-

rögből terjedt el. Európa – mint föld-

rajzi terület – első említése az Iliászt és 

Odüsszeiát is megíró Homérosz Apol-

lónhoz írott himnuszaiban található. 

Eredetileg Közép-Görögország neve 

volt, később egész Görögországot így 

nevezték, végül kb. Kr. e. 500-tól a Hel-

lásztól északra fekvő többi területet is. 

Az Európa szó eredetét leggyakrabban 

a görög eurüsz = széles vagy szép és 

opsz = arc szavakra vezetik vissza. Más 

vélemények szerint a szó sémi eredetű, 

és az ereb = naplemente szóból ered. 

(Közel-keleti szemszögből ugyanis a 

Nap a nyugaton elterülő földek mö-

gött nyugszik le.) Egyesek szerint a 

névadó a görög mitológiából Európé 

föníciai királylány volt, akit Zeusz bika 

alakjában rabolt el.

Jean Monnet és Robert Schumann

Simon Vouet: Európa elrablása (1640)

Európa
legnépesebb városai
A vén kontinensnek a legutóbbi adatok szerint 

707 millió lakosa van. Közülük nagyszámban 

élnek metropoliszokban és nagyvárosokban. 

Érdekes, hogy a három legnépesebben város 

lakosai nem tagjai az Európai Uniónak.

1.  Moszkva, Oroszország 12 500 123

2.  London, Egyesült Királyság 8 825 001

3.  Szentpétervár, Oroszország 5 351 935

4.  Berlin, Németország 3 644 826

5.  Madrid, Spanyolország 3 266 126

6.  Kijev, Ukrajna 2 935 239

7.  Róma, Olaszország 2 879 728

8.  Párizs, Franciaország 2 187 526

9.  Minszk, Fehéroroszország 1 981 690

10.  Bécs, Ausztria 1 897 491

14. BUDAPEST 1 752 286

Moszkva

uu óópppaa UU óó

Európa: Európa: ki a névadó?ki a névadó?



FÓKUSZBAN

Európa sok országában május 8-án ünneplik a II. világháború 
befejeződésének emléknapját. 75 éve, 1945-ben e napon 
tette le ugyanis a fegyvert a náci Németország hadserege az 
USA, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjet unió szövet-
séges hadereje előtt. Az alábbiakban – vázlatosan – felidéz-
zük a legjelentősebb európai harci történéseket.

Gyors eszkalálódás

A világtörténelem legpusztítóbb háborúját Németország robbantotta 

ki 1939. szeptember 1-jén Lengyelország megszállásával. Erre válaszul 

Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent a németeknek, a német 

haderő pedig 1940 tavaszán betört Nyugat-Európába. A háború kiszé-

lesedett: a kommunista Szovjetunió – Németország bátorítása mellett 

– 1940 júniusában elfoglalta a balti államokat. Ugyanezen hó 10-én 

a tengelyhatalmakhoz (azaz Németország szövetségeseihez) tartozó 

Olaszország is belépett a háborúba. A németek 1940. július 10-étől az 

október 31-iki vereségükig légi háborút vívtak Anglia fölött.

Német–szovjet összecsapások

Miután a németek 1941. április 6-án Jugoszlávia és Görögország meg-

szállásával bebiztosították a balkáni régiót, június 22-én – a német–

szovjet egyezményt nyíltan megsértve – szövetségeseikkel együtt 

megtámadták a Szovjetuniót. Június és július folyamán a németek a 

balti államokat is elfoglalták. Joszif Sztálin szovjet diktátor ezután a náci 

Németország és a tengelyhatalmak ellen fellépő szövetségesek egyik 

vezéralakjává vált a háborúban. 1941 nyarán és őszén a német csapatok 

mélyen benyomultak a szovjet területekre, december 6-án pedig a szov-

jet erők lendültek jelentős ellentámadásba.

Japán és az USA is színre lép, Németország,
mint hadszíntér

Másnap, 1941. december 7-én, Japán (a tengelyhatalmak egyike) le-

bombázta a Hawaii-szigeteken fekvő Pearl Harbort, mire az Amerikai 

Egyesült Államok is belépett a háborúba a Churchill vezette Nagy-Bri-

tannia és a Szovjetunió oldalán. 1942 májusában a Brit Királyi Légierő lé-

gicsapást mért a németországi Köln városára ezer bombázóval. Ez azért 

fontos tény, mert ekkor ért a háború először Németország területére. A 

következő három év alatt a szövetséges légierők szisztematikusan bom-

bázták a Birodalom ipari létesítményeit és nagyvárosait, 1945-re porig 

rombolták a német városok jó részét.

A tengelyhatalmak ellentámadása

1942 nyarán a németek és tengelyhatalmi szövetségeseik megújították 

támadásukat a keleti fronton a Szovjetunió ellen, a Volga menti Sztáling-

rád, valamint Baku és a kaukázusi olajmezők elfoglalását tűzve ki célul. 

Nyár végére a német off enzíva mindkét fronton elakadt. Novemberben a 

szovjet csapatok ellentámadásba kezdtek Sztálingrádnál, és 1943. február 

2-án a 6. német hadsereg megadta magát. A németek újabb off enzívát in-

dítottak 1943 júliusában Kurszk mellett, melyet a történelem legnagyobb 

tankösszecsapásaként tartanak számon. A szovjet erők azonban ezt a pró-

bálkozást is elhárították, és katonai fölényre tettek szert, amelyet a háború 

későbbi szakaszaiban is végig sikerült megőrizniük.

Itália német megszállása

A szövetséges erők ugyancsak 1943 júliusában partra szálltak Szicíli-

ában, s szeptemberben behatoltak az olasz szárazföldre is. Miután az 

olasz Fasiszta Párt nagytanácsa elmozdította miniszterelnöki pozíció-

jából Benito Mussolinit, Hitler szövetségesét, az olasz katonai vezetés 

átvette a hatalmat, és szeptember 8-án fegyverletételi tárgyalásokba 

kezdett az angol és amerikai erőkkel. Az országban állomásozó német 

csapatok eközben ellenőrzésük alá vonták a félsziget északi felét, és 

folytatták az ellenállást. A Ducét az olasz katonai hatóságok letartóz-

tattak, azonban német SS-kommandósok segítségével még szeptem-

berben kiszabadult, és – immáron német ellenőrzés alatt – létrehozta 

A II. világháborúA II. világháború
európai hadtörténeteeurópai hadtörténete

i h d í éi h d í é
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újfasiszta bábállamát Észak-Olaszországban. 

Itt a német csapatok egészen az 1945. május 

2-ai fegyverletételig tartották magukat.

Partraszállás NormandiábanPartraszállás Normandiában

1944. június 6-án – a legendás normandiai 

partraszállás napján – egy masszív katonai 

hadművelet részeként több mint 150 000 szö-

vetséges katona szállt partra Franciaország-

ban, akik augusztus végére felszabadították 

az országot. Az első amerikai egységek 1944. 

szeptember 11-én léptek német területre, 

egy hónappal azután, hogy a szovjet haderő 

áttörte a keleti frontot. December közepén a 

németek sikertelen ellentámadást indítottak 

Belgium és Észak-Franciaország területén, 

mely ardenneki off enzíva néven vált ismertté. 

A szövetséges erők folyamatosan támadták a 

náci ipartelepeket, amilyen például az ausch-

witzi tábor mellett is működött (bár magukat a 

gázkamrákat soha nem vették célba).

Szovjet nyomás keletről, amerikai Szovjet nyomás keletről, amerikai 
nyugatról, Németország kapitulál

A szovjetek 1945. január 12-én lendültek tá-

madásba, felszabadítva Lengyelország nyugati 

részét, és megadásra kényszerítve a tengely-

hatalmak oldalán álló Magyarországot. Febru-

ár közepén a szövetségesek – mintegy 35 000 

polgári áldozatot szedve – lebombázták Drez-

da német várost. Az amerikai csapatok már-

cius 7-én átkeltek a Rajna folyón. A szovjetek 

végső, április 16-ai off enzívája során sikerült 

bekeríteni a német fővárost, Berlint. Miköz-

ben a csapatok egyre közelebb nyomultak a 

birodalmi kancelláriához, Hitler 1945. április 

30-án megölte magát. Május 7-én a németek 

feltétel nélkül megadták magukat a nyugati 

szövetségeseknek Reimsnél, május 9-én pedig 

a szovjeteknek Berlinben. (A hadtörténészek 

többségének véleménye szerint az európai há-

ború ténylegesen csak a német Közép Hadse-

regcsoport 1945. május 12-i csehországi fegy-

verletételével ért véget, Jugoszláviában pedig 

május 14-én tették le a fegyvert az ott harcoló 

német csapatok.)

Augusztusban a csendes-óceáni térségben is 

véget értek a harcok, miután az Egyesült Álla-

mok atombombát dobott 

le két japán városra, Hi-

rosimára és Nagaszakira, 

120  000 civil életét oltva 

ki. Hivatalosan Japán 

szeptember 2-án tette le 

a fegyvert.

Összeállította: Horváth 

Vilmos

Fő forrás: encyclopedia.

ushmm.org 

Szomorú számok

A II. világháborúban:

• 690 millió ember szolgált

• közel 100 millióan vesztették életüket: 50–70 

millió katona, tengerész és pilóta, valamint 30 

milliónál is több civil

• Lengyelország lakosságának 17%-a halt 

mega náci megszállás alatt

• Az Egyesült Államok 2,5 millió járművet és 

283 000 repülőgépet állított elő a háború so-

rán, valamint több mint 1000 tonna lőszert tü-

zeltek el naponta.

• A háború összköltsége meghaladta az 1 trillió 

dollárt.

• A Szovjetunió egyes számítások szerint 27, 

más források szerint 46 millió főt veszített a há-

ború alatt

• A holokauszt következményeként kb. 5–6 

millió zsidót öltek meg. Rajtuk kívül 2–3 millió 

szovjet hadifogoly, 2 millió lengyel, 1,5 millió 

roma, 200 000 fogyatékos, másként gondolko-

dó, 15 000 homoszexuális és 5000 Jehova tanú-

ja is a náci rezsim áldozatává vált.

y g , g pnyugatról, Németország kapitulál

Leningrád 890 napos ostroma
1941 szeptember elejére a német Észak Hadseregcsoport elérte 

a Névát. Szeptember 25-én megkezdődött Leningrád ostroma. A 

helyiek felkészültek az ostromra: tankcsapdákat, védvonalakat épí-

tettek ki. November elejére a lakosságnak már alig volt élelmiszere, 

kénytelenek voltak mindent megenni az életben maradáshoz. Lo-

vakat, kutyákat, macskákat, sőt még a halottakból is fogyasztottak 

az éhhalál elkerülése miatt. 1941 novemberében befagyott a város 

határában található Ladoga-tó, így megnyithattak egy a jégen át ve-

zető hadtápvonalat az utánpótlásnak. Decemberben a szovjet had-

sereg elfoglalta a Tyihvin vasúti csomópontot, melynek köszönhető-

en lerövidült a szállítás és nem utolsósorban rajta keresztül félmillió 

polgárt tudtak evakuálni. A tél elmúltával a városban zöldségeket 

kezdtek termeszteni, így biztosítva az élelmiszert, de sikerült újrain-

dítani a gyárak egy részét is. Leningrád 890 nap után, 1944. január 

27-én szabadult ki végleg a Wehrmacht ostromgyűrűjéből.
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A VAS MEGYEI MENTÉSÜGYI ALAPÍTVÁNY
kéri a  sztelt Olvasókat, hogy adójuk 1%-ával

támogassák az alapítványt!
A támogatás összegét egészségügyi és oktatási eszközök

beszerzésére, szakmai kiadványok megjelentetésére
és dolgozóink továbbképzésére fordítjuk.

Adószámunk: 19246121-1-18

Köszönjük
a támogatásukat!

jük
ásukat!

Szombathely, Gagarin u. 35. (Kánaán ABC mellett)

Mobil: +36 30 530 6835 • Hétfő–péntek: 9–12, 13–17

Erősítse
immun-

rendszerét!
Javítsa

vitalitását!
D vitaminok, C-vitaminok, homoktövis, csipkebogyó...

Cserepes termékek • Paleotermékek
Kókuszolajok • Gluténmentes alapanyagok

Piszkei élesztőmentes, teljes kiőrlésű, kovászos kenyerek

e
-
ét!

a
át!
vvititamamininokkok hohhohomomomokktktktööövöviisisis cscscsiipipipkkekekebboboboggygyóóóó

FOGÁSZAT ÉS IMPLANTOLÓGIA FELSŐFOKON

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 44.

FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓFOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓ
SZÁJSEBÉSZETSZÁJSEBÉSZET

» Esztétikus tömések, inlay
» Fogágykezelés
» Fogkőeltávolítás
» Fogékszer
» Rögzített fogpótlások

» Gyökérkezelés
»  Kivehető, kombinálható 

fogpótlások
» Gyermekfogászat
» Fogfehérítés

Dr. Belle BarbaraDr. Belle Barbara
Dr. Vidolovics ÁkosDr. Vidolovics Ákos +36 20 20-33-504

Az Ön mosolya a mi sikerünk!Az Ön mosolya a mi sikerünk! www.artdental.huwww.artdental.hu

Ebcsont beforr!Ebcsont beforr!
Sajnos ez a mondás csak nagyon ritkán igaz. A megnövekedett 

autóforgalommal járó gyakori gázolások, valamint a sok kutyaha-

rapás miatt rengeteg csonttörést látunk el.

Csak a viszonylag ritka, úgynevezett zöldgally törésnél (fi atal állatok lágy 

csontja egy zöld gallyhoz hasonlóan megroppan, de nem mozdulnak el 

a törtvégek) jöhet szóba, hogy a természetre bízva gyógyulni hagyjuk.

Szintén ritka a sínes merevkötés, csak térd és könyök alatti nagy öns-

tabilitással bíró, egyszerű töréseknél alkalmazhatjuk, de nagy a veszé-

lye, hogy törési betegség alakul ki, és a végtag többé nem használható, 

vagy deformált lesz.

Ezért a kutyák és macskák csonttörései általában műtéti úton kezelen-

dők. Az eltört csontvégeket fém implantátumokkal, lemezzel és csava-

rokkal, vagy a csontvelőben haladó velőűrszegekkel rögzítjük. A műtét 

jóval bonyolultabb és drágább, mint a merevkötés, mégis legtöbbször 

ez a helyes választás.

A nagy apparátust, speciális műszerezettséget, különleges szaktudást 

igénylő csontműtéteket kevés helyen végzik az országban, ezek egyi-

ke – Vas megyében egyedüliként – Állatkórházunk. Csontsebészünk, dr. 

Peresztegi Attila 1997 óta műti a törött lábú kutyusokat és cicákat, klini-

kus szakállatorvos, a Kisállat Ortopédiai Egyesület tagja.
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Krause alumíniumlétrák • Horganyzott csatornák
Salgó polcok • Szegek • Huzalok

Vas- és színesfémanyagok • Műanyagrudak
Füstcsövek • Rostélyok • Kézi szerszámok

Kerítésfonatok • Táblás kerítéselem • Konyhai eszközök
Rozsdamentes és zománcozott edények

Nyitva tartás: H–P: 7.30–16.00 • Szo.: 7.30–12.00

Kínálatunkból

MESTEREKHÁZA
Szombathely, Zanati út 4. (Bejárat a pálya út felől)

Telefonszámváltozás: 06-30/826-2325

GÉPI FÖLDMUNKA
06-30/9366-104

MUNKA
-104

Munkagépek bérlése kezelővel!
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
4 m3 konténer: 30.000 Ft + ÁFA

KEVERT ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK
fa, gipszkarton, szigetelés, üveg, papír, fólia, nikecell stb.
4 m3 konténer: 50.000 Ft + ÁFA

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÉPÍTÉSI HULLADÉK KEVERÉKE
fa, gipszkarton, üveg, papír, műanyag
4 m3 konténer: 100.000 Ft + ÁFA A konténer 7 napig lehet kint, utána 1000 Ft/nap.

Közterület foglalási engedély kérése
a megrendelő feladata.

cégcsoport tagja

Tel.: 06-30/9366-104

MONTAGE MAGAZIN | 7



GASZTRO VILÁG

Hozzávalók (2 rúdhoz): ½ kg liszt, 2 teáskanál só, 1,5 dkg élesztő, 4 dl 

víz,2 ek. olívaolaj , 1 marék szárított paradicsom és olajbogyó.

A lisztbe belekeverjük a sót, a közepére szórjuk az élesztőt, majd ráöntjük 

a vizet és alaposan összegyúrjuk. Ezután hűtőszekrénybe tesszük legalább 

6 órára. (Nagyon fontos, hogy legalább ennyi ideig pihenjen.) A pihenés 

után jól meglisztezett deszkára kivesszük és kétfelé osztjuk. Az egyik felé-

be apróra vágott szárított paradicsomot,a másikban kis kockákra vágott 

olajbogyót keverünk és gyorsan átgyúrjuk így is. Mindkét részből kb. 30 

cm-es rudat alakítunk ki. Ezután megtekerjük mindkét végértől kezd-

ve, akár kétszer is. A rudakat egy szilikonos sütőpapíros tepsi helyezzük 

és konyharuhával letakarva, most már szobahőmérsékleten, további 40 

percig kelesztjük. A sütőt 210 fokra előmelegítjük, és az aljába egy hőálló 

tálban vizet teszünk. Amikor felmelegedett a sütő és lejárt a kelesztési idő, 

akkor 30 perc alatt megsütjük.

Hozzávalók (12 darabhoz): A tésztához: 60 dkg liszt, 2 teáskanál sü-

tőpor, 2 teáskanál só, 2,5 dl víz, 1 dl, olaj. A töltelékhez: 40 dkg csá-

szárszalonna, 20 dkg krémsajt, 3 szál újhagyma, 1 gerezd fokhagy-

ma, esetleg 1/2 kaliforniai paprika.

A tészta hozzávalóit egy tálban jól összegyúrjuk. Alufóliába tekerve 

hagyjuk picit pihenni, pont elég neki annyi pihenő, ameddig a tölteléket 

elkészítjük. A császárszalonnát, és a zöldségeket apró kockára vágjuk. 

Ezután a zúzott fokhagymával együtt a krémsajttal jól összekeverjük. A 

tésztát 12 egyenlő részre osztjuk, majd gombócokat sodrunk belőlük. 

Ezután egyesével a gombócokat kicsit kilapítjuk és kb. 2 mm-es kerek 

lappá nyújtjuk. A tészták közepére halmozzunk egy-egy kanál töltelé-

ket. A széleit jól összecsípjük, hogy ne folyjon ki a töltelék a sütésnél. 

kicsit lapítjuk. Egy tefl on serpenyőben (olaj nem kell hozzá!) mindkét 

oldalán 2–2,5 percig sütjük és kész is. Nagyon fi nom!

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 2 dk élesztő, 2,4 dl langyos víz, 1 teáskanál 

cukor, 1 teáskanál só, 1 evőkanál olívaolaj.

Keverjük el a cukrot egy deci langyos vízben, majd morzsoljuk bele az 

élesztőt. Várjuk meg, míg az élesztő felfut. A lisztet és a sót szitáljuk egy 

tálba, és öntsük bele az élesztős vizet. A maradék vizet is tegyük hozzá, 

és ha gyúrható állapotba kerül a tészta, akkor borítsuk ki a pultra, kezd-

jük el dagasztani, és formázzunk belőle egy gombócot. Körülbelül 10 

percig dagasszuk. Olajozzunk ki egy tálat, és tegyük bele a tésztát, és 

úgy forgassuk, hogy minden oldalról befedje az olaj. Takarjuk le egy tisz-

ta konyharuhával, és meleg helyen hagyjuk kelni akár 2-3 órán át, vagy 

amíg a tészta a duplájára nem nő. Nyomjuk ki a levegőt a tésztából, és 

vágjuk 10-12 darabra. Formázzunk belőle kis golyókat, tegyük egy lisz-

tezett felületre, és hagyjuk további 10 percig pihenni. Melegítsük elő a 

sütőt 250 fokra. A legaljára tegyünk egy lapos tepsit. A pitákat nyújtsuk 

ki kerekre úgy, hogy az átmérőjük körülbelül 12 cm , a magassága pedig 

0,5 cm legyen. Tegyük a tepsire, és mindkét oldalukat süssük 4 percig. 

Így lesz kívül ropogósabb, belül puhább. Magában is, megkenve is, az 

egyik oldalán felnyitva, girosszal vagy bármilyen más meleg töltelékkel 

töltve is kitűnő.

CIABATTA – Olaszország

PUPUSA – Salvador

PITA – Görögország

GASZTRO VILÁG

Péksütemények Péksütemények Salvadortól Salvadortól 
GörögországigGörögországigMost a kijárási korlátozások idején egyre többen adják sütés-főzésre a fe-

jüket. Kicsit több idő juthat a kísérletezésre is. Szerkesztőségünk ezúttal a 

világ különféle tájain népszerű és rendkívül fi nom, ugyanakkor könnyen 

elkészíthető recepteket próbált ki. Örömmel jelentjük, hogy az alább álta-

lunk elkészített salvadori töltött lepény, az olasz ciabatta, valamint a görög 

pita nagy sikert aratott a kóstolók körében. Arra biztatjuk Önöket is, hogy 

próbálják ki, nem fognak csalódni!
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Sárgarépás 
cukkinifőzelék

Hozzávalók: 1/2 kg lereszelt cuk-

kini, 2 közepes nagyságú lereszelt 

sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 2 

ek. olaj, 1 dl tej,1 dl tejföl, 1 diónyi 

vaj,1 ek. rozsliszt, só ,frissen őrölt 

bors

Az apróra vágott hagymát olajon 

üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk 

a lereszelt cukkinit a kaporral. Kis 

olajon és vajon, egy kevés víz hoz-

záadásával puhára pároljuk a sárga-

répát is, majd a cukkinihez keverjük. 

Sózzuk, borsozzuk, majd a lisztet 

elkeverjük a tejföllel és a tejjel,majd 

behabarjuk.

GASZTRO MAGYAR

Tárkonyos 
lilakáposztafőzelék

Hozzávalók: 50 dkg lilakáposzta, 

1  ek,, vaj, 1 tk, tárkony, balzsam-

krém, 1-2 ek. liszt, só, bors, olívaolaj 

1 db cukkini,1 l víz

A vajon futtassuk meg a lereszelt lilaká-

posztát. Sózzuk, borsozzuk, majd adjuk 

hozzá a tárkonyt. Hagyjuk, hogy kicsit 

összeessen a káposzta. Szórjuk meg a 

liszttel, keverjük össze alaposan, majd 

öntsük fel a vízzel. Hagyjuk forrni 10 

percig. 10 perc alatt a liszt kiforr, a ká-

poszta épp annyira puhul meg, ameny-

nyire kell. Mindeközben olívaolajon 

átpirítjuk a felkockázott cukkinit, amit 

ez esetben feltétként kínálunk. A ress 

káposzta és a kívül megpirult, belül 

puha cukkini tökéletesen kiegészítik 

egymást. Tálaláskor csurgassunk rá a 

balzsamkrémből.

Mustáros 
csicsókafőzelék

Hozzávalók :65 dkg csicsóka,1 ½. tk. 

só, 2 tk. sómentes ételízesítő,3 db ba-

bérlevél,1/4 tk. őrölt fehérbors,1/2 tk. 

őrölt kömény,1 tk. szárított zellerlevél 

(vagy 1 db zellerszár),2 ek. dijoni mus-

tár, 3 ek.tej

A csicsókát körömkefével, folyó víz alatt 

alaposan megtisztítjuk, majd feldara-

bolva fazékba helyezzük, és felöntjük 

annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. A 

mustár és a tej kivételével hozzáadjuk 

az összes fűszert, és addig főzzük, amíg 

a csicsóka teljesen megpuhul, a víz nagy 

része pedig elfő (kb. 25-30 perc). Amikor 

már csak kevés víz van az alján, akkor 

kb. a harmadát botmixerrel vagy turmix 

gépben krémesre turmixoljuk. Végül 

hozzáadjuk a tejet és a mustárt, majd jól 

elkeverjük.

Főzelék, az igaziFőzelék, az igazi
hungarikum!hungarikum!

Malom u. 6.

Új nyitvatartással és szolgáltatással!

VÁLTOZATOS DÉLI MENÜ HÉTKÖZNAPOKON 11 ÓRÁTÓL
 helyben   elvitelre   kiszállítással
Esténként továbbra is szeretettel várjuk vendégeinket kerthelységünkben!

Megrendelés és asztalfoglalás: 06 20 466 6700 • Fizetési módok: készpénz, bankkártya

Nem tudom, hogy tudja-e a kedves olva-

só, hogy a főzelék tulajdonképpen ma-

gyar találmány! Bármilyen furcsa is, sok 

nemzet nem is ismeri a főzeléket, sőt sza-

vuk sincs rá. Az angolok vegetable-diss 

(zöldségétel) néven illetik, és a németek 

is a gemüse (zöldség) szót használják. Ná-

lunk a 16. században kezdték főzni ezt a 

sűrű zöldséges ételt. Ezt a hungarikumot 

tulajdonképpen bármilyen zöldségből 

lehet főzni, és az ízesítésnek illetve a sű-

rítésnek is megszámlálhatatlan variáci-

ója létezik. Erre mutatunk most néhány 

érdekes példát.



Két hónap telt el azóta, hogy hazánkban 

is megjelent a koronavírus járvány. A tö-

meges megbetegedések okozta egész-

ségügyi, illetve a gazdaság működésére 

vonatkozó közvetlen vagy közvetett hatá-

sokat egyelőre pontosan még nem ismer-

jük. A vírus elterjedésének megakadályo-

zására, továbbá a cégek és a munkahelyek 

megtartása érdekében az elmúlt hetekben 

– jórészt kamarai véleményekre is alapo-

zott – kormányzati és egyéb intézkedések 

bizakodásra adnak okot, bár azt egyelőre 

nehezen lehetne felbecsülni, milyen mér-

tékben sikerül elhárítani a járvány okozta 

gazdasági károkat.

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke is úgy látja, alapvetően két 

csapásirányban kell haladni.

– Vitathatatlanul az első és legfontosabb fel-

adat az emberi életek mentése, a megbetege-

dés kockázatainak a minimálisra csökkentése, 

és ebben a tekintetben – én úgy látom – jól és 

a helyén kezelte a kormány a kialakult helyze-

tet. A gazdasági kérdések ugyan másodlago-

sak, de ezekre is kiemelt fi gyelmet kell fordí-

tani. Kétségtelen, hogy a cégek sokként élték 

meg a járvány megjelenését, hiszen erre nem 

lehetett felkészülni. A vállalatok alapvetően 

háromféle módon reagáltak a járvány okozta 

stresszre. Voltak, amelyek a termelés lassítá-

sával, mások a tevékenységük részbeni vagy 

teljes leállításával igyekeztek elkerülni a na-

gyobb bajt. Ez persze csak részben sikerült, si-

kerülhetett. A legtöbb cég, vállalkozás számára 

elkerülhetetlen a kormányzati segítség igény-

bevétele. Tudni kell persze, hogy a kormányzat 

rendelkezésére álló keret is véges, ráadásul az 

állami bevételek is folyamatosan csökkennek. 

A területi kamarák az országos kamarával 

együtt azonnali kormányzati segítséget, be-

avatkozást sürgettek, s bár nem lehet vitatni a 

kormány szándékát, azért azt meg kell jegyez-

ni, hogy az eddigi tapasztalatok szerint kissé 

késve és nem minden ágazatra vonatkozóan 

érkezett meg a remélt kormányzati segítség.

– A területi kamarák, köztük a vasi is a kezdetek-

től folyamatosan monitorozták a helyi gazdasá-

got, gyűjtötték a gazdasági szereplők vélemé-

nyeit, javaslatait. Eljutottak ezek arra a szintre, 

ahol a döntések születnek?

– Valóban, a járvány megjelenését követően 

azonnal rendkívül összehangolt módon, helyi, 

régiós és országos szinten is nagyon intenzí-

ven kérték a kamarák a cégek, a vállalkozások 

vezetőinek jelzéseit az adott terület problémá-

it illetően. Az így összeállított javaslatcsoma-

got jutattuk el aztán a kormányzati döntés-

hozók felé. Kamarai részről mi a kezdetektől 

azt mondtuk, hogy több lépcsős segítségre 

lesz szükségük a bajba jutott vállalatoknak, 

vállalkozásoknak, pontosan azért, mert a csök-

kentett termelés vagy a leállás hatásai nem 

feltétlenül jelentkeznek azonnal. Egyértelmű 

volt számunkra, hogy ebben a helyzetben az 

időfaktor szorításában vagyunk. Ebből követ-

kezően egyrészt azonnal kell a segítség, más-

részt több lépcsőben lesz szükség a kormány-

zat pénzügyi beavatkozására, harmadrészt 

pedig a prioritások fi gyelembe vétele mellett a 

gazdaság szinte valamennyi szereplőjének kell 

juttatni támogatást. Itt jegyzem meg, hogy a 

kilábalás, az újraindulás is csak fokozatosan, 

több lépcsőben képzelhető el.

– Hogyan érintette a járvány a Vas megyei cé-

geket?

– Anélkül, hogy kiemelnék egyes ágazatokat, 

azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, 

hogy a járványnak megyénkben is a turizmus 

a legnagyobb vesztese, hiszen a turizmus eb-

ben a régióban mindenképpen húzóágazatnak 

tekinthető. Másodsorban a megyében igen 

jelentős az autóipari beszállító cégek aránya, 

ezek közül nagyon sok kényszerült leállásra az 

utóbbi hetekben. A kereskedelemben is na-

gyon jelentős a forgalom visszaesése. Nagyon 

helyesen az otthon maradásra buzdítottuk az 

embereket, ami persze együtt járt azzal, hogy 

kevesebben és kevesebbet vásároltak, még ha 

nőtt is az online kereskedelem. Említhetem az-

tán a vendéglátást, hiszen bezártak a vendéglá-

tóhelyek, némelyik legföljebb ételkiszállítással 

igyekezett fenntartani magát. Ha méret szerint 

nézem a vállalkozásokat, a kis és közepes mére-

tű cégek helyzete se éppen rózsás. Szám szerint 

egyelőre nem lehet tudni, hány ilyen vállalko-

zás megy csődbe vagy jut felszámolásra, hiszen 

ez majd csak hónapok múlva derül ki, de az 

biztos, hogy nem kevesen voltak kénytelenek 

minden dolgozójukat elbocsátani.

– Említette, hogy fokozatos lesz az újraindulás. 

Hogyan kell ezt érteni?

– A május 4-ével hozott könnyítő, lazító in-

tézkedések egyfajta starthelyzetbe hozták 

a cégeket, vállalkozásokat. Ez azonban nem 

egyformán érinti a gazdaság minden szerep-

lőjét. Az ipari cégek újraindulása nagyban 

függ a beszállítóik alapanyag ellátottságától, 

ami esetenként a külföldi partnerek terme-

lésére épül. Ez egy nagyon érzékeny terület, 

nehéz megbecsülni, hogy mikor állhat helyre 

a megszokott termelési rend. A turizmusban 

is kell pár hónap, amíg elindulhatnak az uta-

zások. A kereskedelem és a vendéglátás kicsit 

talán könnyebb helyzetben van, de a korábbi 

forgalom ebben a szegmensben is nyilván 

még hónapokig elmarad. Az általam említett 

újraindulás véleményem szerint nagyjából 

két hónapot vesz majd igénybe, feltéve, ha a 

járványhelyzet alakulása ezt lehetővé teszi. 

Ha minden a reményeink szerint alakul, akkor 

a gazdaság júliusban kezd majd hasonlítani 

a normál működéshez. Azaz: a második félév 

első két hónapja hozhat némi felfutást, ami 

megalapozhatja azt, hogy őszre – úgy ahogy 

– helyreáll a megszokott rend. Ehhez persze az 

is kell, hogy ne váljon be az a jóslat, miszerint 

őszre megérkezhet a koronavírus második hul-

láma. Véleményem szerint a GDP éves szinten 

így is jelentősen mínuszba megy át, akár – bár 

ne legyen igazam – a csökkenés a két számje-

gyet is megközelítheti.

– Mi a kamara feladata a jelenlegi helyzetben?

– A kamara – továbbra is összehangoltan – fi -

gyeli a gazdasági eseményeket, gyűjti a véle-

ményeket és a javaslatokat a gazdaság szerep-

lőitől, és továbbítja azokat a kormányzat felé. 

Hetente tartunk videokonferenciákat a kamarai 

vezetők részvételével, értékeljük az eseménye-

ket, csokorba szedjük a teendőket és további 

intézkedéseket készítünk elő. Most például arról 

igyekszünk meggyőzni a kormányzatot, hogy 

indokolt meghosszabbítani a jelenleg három 

hónapos munkahely keresési támogatást. Tisz-

tában vagyunk vele, hogy mindenkinek, a mun-

káját elvesztett dolgozónak és a kormányzat-

nak is az a legfontosabb érdeke, hogy mielőbb 

munkát vállaljon a munkanélküli és gyorsan 

jövedelemhez jusson. Ezzel együtt mégis meg 

kell hagyni annak a lehetőségét, hogy hosszabb 

ideig kapjanak támogatást, akiknek három 

hónap se elég az elhelyezkedésre. A kialakult 

helyzetben, a közös teherviselés igényét szem 

előtt tartva szerintem a lengyel példát kellene 

követni. Eszerint a terheket az államnak, annak 

dominanciájával, valamint a munkaadónak és a 

munkavállalónak közösen kell viselni.

Burkon László

Fokozatos újraindulás várhatóFokozatos újraindulás várható
Több lépcsős segítségre szorulnak a bajba jutott vállalkozások
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Európa NapEurópa Nap

Gyorsabban kaphatják vissza az áfát a kkv-kGyorsabban kaphatják vissza az áfát a kkv-k
Jelentős humánerő átcsoportosítással tel-

jesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv szerinti rövi-

debb áfakiutalási határidőket a kis- és kö-

zépvállalkozásoknak (kkv). Az ellenőrzést 

és kockázatelemzést végzők átcsoportosí-

tásával azt is biztosítják, hogy csak a valós, 

jogszerűen igényelt összegek kerüljenek 

vissza a vállalkozásokhoz 30, illetve 20 nap 

alatt, a visszaélésszerű, költségvetésnek 

kárt okozó adózókat pedig kiszűrjék a tisz-

tességes igénylők közül.

A Pénzügyminisztérium kérése alapján a NAV 

azzal próbál segíteni a jelenleg is működő 

kis- és középvállalkozásoknak, hogy a vissza-

igényelt áfát rövidebb idő alatt utalja ki. A NAV 

gyorsasága a jogalkotó szándéka szerint támo-

gatja a vállalkozások likviditását.

Az érintett kkv-k az eddigi 75 nap helyett már 

30 nap alatt megkaphatják a nekik visszajáró 

pénzt. Az adózási előéletük alapján megbíz-

hatónak minősített kis- és középvállalkozások 

pedig még korábban juthatnak a visszaigé-

nyelt összeghez, esetükben 30 napról 20 napra 

is rövidülhet a kiutalás ideje. Akik a veszély-

helyzet előtt – a tisztességes adófi zetők, és a 

költségvetés kárára – megsértették az adósza-

bályokat, azaz kockázatos adózóknak számíta-

nak, továbbra is csak 75 napon belül kaphatják 

vissza az áfát.

A jogosulatlan visszaigénylések kiszűrését és 

a folyamat gyorsítását a NAV megduplázott 

ellenőrzési és kockázatelemzési erőforrásokkal 

segíti, még diff erenciáltabb, több kockázati 

paramétert magába foglaló, széles körű kocká-

zatelemzést végez a visszaigénylő adózóknál. 

Ehhez felhasználja az online adatszolgáltatá-

sokat, amelyek a legfrissebb információkkal 

szolgálnak a gazdasági eseményekről. Az On-

line Számla rendszerből és az EKÁER adatok-

ból nemcsak az adózók értékesítései, hanem 

beszerzéseik, partnerkapcsolataik is nyomon 

követhetők, és ugyancsak segítik a kockázat-

elemzést a nemzetközi információcserében 

érkező adatok.

A járványhelyzet miatt az ellenőrzéseket a NAV 

elsősorban elektronikusan végzi. Ez mind az 

adózók, mind a hivatal munkatársai számá-

ra biztonságos ügyintézést tesz lehetővé. Az 

ügyfelek is elektronikusan (ELLUGY nyomtat-

ványon) adják át bizonylataikat ellenőrzésre, 

csakúgy, mint ahogy a NAV küldi az ellenőrzést 

lezáró jegyzőkönyvet. A járványhelyzet előtt 

a NAV 2020 első negyedévében csaknem 10 

ezer alkalommal végzett elektronikus módon 

ellenőrzést.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

EUROPE

DIRECT

HÁLÓZAT

Az Európai Bizottság által társ-fi nanszíro-

zott és irányított Europe Direct európai in-

formációs pontok hálózat az Európa Unió 

„előretolt helyőrsége”. Budapesten és az 

összes megyeszékhelyen, így Szombathe-

lyen is, megtalálható irodák a helyi közvetí-

tő szerepét töltik be felkészült tanácsadók-

kal, gyakorlati, közérthető, testreszabott 

tanácsadással.

Az ED munkatársának, Takács Tamásnak a 

segítségét ügyfélfogadási időben, kama-

ránk ügyfélszolgálatán vehetik igénybe. 

(Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.)

EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT

Vas megye

Tel.: (94) 506 640, Fax: (94) 316 936

E-mail: vasmegye@europedirect.hu

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

A május 9-i Európa-nap az európai béke 

és egység ünnepe. Ezen a napon a törté-

nelmi jelentőségű "Schuman-nyilatkozat" 

évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman 

francia külügyminiszter 1950. május 9-én 

Párizsban olyan új politikai és gazdasági 

együttműködést vázolt fel Európa számá-

ra, amely lehetetlenné teszi a háborút a 

kontinens országai között.

Az EU úttörői különböző hátterű emberek 

voltak – voltak köztük ellenállók, jogászok, 

parlamenti képviselők –, de mindannyiukat 

ugyanaz a közös ideál, egy békés, egységes és 

virágzó Európa eszményképe fűtötte.

Schuman új európai intézmény felállítását 

szorgalmazta abból a célból, hogy az össze-

fogja és irányítsa a kontinens országainak 

szén- és acéltermelését. Az intézményt létre-

hozó szerződés aláírására egy évvel később 

került sor. A mai Európai Unió kialakulását a 

Schuman-javaslattól számítjuk. A kormányfők 

1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, 

hogy „EURÓPA NAP”-ként fog bekerülni ez a 

nap a köztudatba, mely minden tagország 

állampolgárához szól, hiszen mindenki, aki 

demokratikusan választja a belépést, elköte-

lezi magát a békeprogram, szociális fejlődés, 

gazdasági fejlődés és szolidaritás alapgondo-

latai mellett.

Normál körülmények között a májusi Európa-

nap alkalmából az uniós intézmények Brüsz-

szelben és Strasbourgban megnyitják kapuikat 

az érdeklődők előtt. Az Európában és a világ 

többi részén működő helyi uniós irodák is gaz-

dag felnőtt- és gyermekprogram-választékkal 

várják a látogatókat.

Évente több ezer ember vett részt az Európa-

nap alkalmából megrendezett intézménylá-

togatásokon, vitafórumokon és egyéb esemé-

nyeken, amelyek az Uniót hivatottak jobban 

megismertetni a nagyközönséggel.

Idén mindezt a koronavírus okozta járvány 

felülírta. A 2020. évi Európa-napon az uniós 

intézmények számos online eseménnyel kí-

vánják elismerésüket kifejezni azoknak az eu-

rópaiaknak, akik a közösségvállalás jegyében 

segítik az Uniót a koronavírus okozta válság 

leküzdésében.

Az EU és tagállamai azon dolgoznak, hogy a 

lehető legkisebbre csökkentsék a Covid19-jár-

vány társadalmi-gazdasági következményeit, és 

visszatérjenek a fenntartható növekedés útjára.

Az Unió 540 milliárd eurós csomagot terjesz-

tett elő a tagállamok támogatására. Az intéz-

kedéscsomag közvetlen biztonsági hálót jelent 

a munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és az 

uniós országoknak egyaránt. Emellett rugalma-

sabbá tették a strukturális alapok felhasználását 

is. Így a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, 

hogy forrásokat csoportosítsanak át különböző 

alapok és régiók között, hogy kielégítsék a jár-

vány okozta társadalmi és gazdasági károk eny-

hítésével kapcsolatos szükségleteiket.

A Covid19-pandémia globális kihívást jelent, így 

globális választ tesz szükségessé. Együtt leküzd-

jük majd ezt a válságot, és ismét talpra fogunk 

állni. A koronavírus-járványra való uniós glo-

bális reagálás az úgynevezett „Európa együtt” 

megközelítésen alapul: ötvözi az EU, az uniós 

tagállamok és a pénzügyi intézmények – külö-

nösen az Európai Beruházási Bank és az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank – forrásait.
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Az otthonunkba költözött az egész életünk. Lakásunkban van az óvoda, az iskola, az élel-

miszerbolt. Az irodai életterünkben sorra csörrennek a telefonok, ilyenkor képzeletbeli 

távirányítóval halkítjuk le rendre a családtagokat, öt COVID-19-ről szóló híradásból pedig 

összerakhatunk egy sci-fi t. Az első időszakban félve élve ugyan, de lelkesen kovászoltunk, 

szortíroztunk, takarítottunk és tagadásban élve készültünk a nyárra az év legvirágosabb 

évszakába zárva. Az egészség soha nem volt ennyire fontos számunkra, mint most, de a 

láthatatlan járvány kíméletlenül tünteti el számos ágazatban a munkát, a vásárlóerőt, a 

termelést, a szolgáltatásokat és a pozitív jövőképet.

Az építőiparban sem csak a fi zikai munka, a 

jelenlegi helyzet sem könnyű a mostani jár-

vány idején. Doroszi László 32 éve dolgozik 

a szakmájában. Falaz, vakol, komplett házakat 

húz fel alkalmazottaival, egyedül a burkolást 

nem vállalja már, a térdre kényszerített munka 

sajgó fájdalmat okoz hosszú távon. A kőműves 

mesternek hónapokra előre tele van a naptára. 

Ha a márciusra visszalapoz, valóban skiccelt 

megbízásoktól foglaltak a sorok. A koronavírus 

megjelenése azonban mindezt felülírta. Egy 

alkalmazottja az egészsége miatt, megelőzés-

ként hagyott fel a munkával, így jelenleg 2 se-

gédmunkással falaz társasházakat. A kőműves 

azt mondja, az emberek félnek a betegségtől, 

ezért most kevesebb a megrendelésük, töb-

ben vissza is mondták a felkérést, de nem csak 

ez akadályozza a vállalkozás működését. Két 

esetben is előfordult – mondja László, hogy 

az előre beütemezett munkát, korábban és 

áron alul elvégeztették a háztulajdonosok az 

Ausztriában, éppen a vírus miatt nem dolgo-

zó munkásokkal. Jelenleg, azokat a megbízá-

sokat teljesítik, amelyek korábban nem voltak 

sürgősek a megrendelőknek. Munkabírásnak 

ugyan nincs híján a szakember, ám van olyan 

megrendelt alapanyag szállítmánya, amely 

csak júniusra érkezik meg, ezáltal a projekt is 

későbbre tolódik. Addig is falaz, vakol, válasz-

falakat rak, levezetésként pedig lenyírja a füvet 

a telken. Ő nem adja ki az egyik kezéből a má-

sikba a munkát, fű alatt.

Nem csak a természeti környezetünk igényel fa-

zonigazítást, a hajunk ápolása, a szépészeti ke-

zelések is részei életünknek, de a szépségipar is 

rútul megszenvedi a világjárvány okozta bevé-

telkiesést. A sors fi ntora, hogy a főként látványra 

ható ágazatot éppen egy szemmel nem látható 

vírus maszkíroz el. Robán Tímea fodrászként 

dolgozik szentgotthárdi szalonjában. Természe-

tesen békeidőben, mert a március előtti életet, 

ma már csak így hívja az ember. Tímea is azok 

közé a fodrászok közé tartozik, aki kényszerű 

döntést hozott: levágta az utolsó márciusi ven-

dége haját, beszárította, elrakta a festékes tubu-

sokat, rendben összepakolt a napi munka után, 

majd bizonytalan időre kulcsra zárta a megszé-

pülten távozók ott maradt boldogság érzetét. 

A fodrász mesternek 2 kisgyermeke van, így 

esélye sem volt arra, hogy folytassa munkáját, 

az óvodában és a bölcsődében ugyanis korlá-

tozott a férőhelyek száma, ezért otthon vigyáz 

a kicsikre. Bízik abban, hogy hamarosan vissza-

áll a rend és újra fogadhatja vendégeit, pénzt 

kereshet, gyermekei pedig újra kortársaikkal, 

közösségben játszhatnak tovább. Tímeának 

jelenleg két tanulója van, a szakmát ebben az 

időszakban digitális formában tanítja Nekik. 

Az előre meghatározott feladatokat általában a 

családtagokon mutatják be a leendő fodrászok. 

Így készült már videó a lánytestvérnek megál-

modott nappali kontyról, hajfestésről és egy 

édesapa arcszőrzetének szakszerű borotválá-

sáról. Karantén ide-oda, a famíliák szépülnek, a 

diákok szakmáznak térben és éterben egyaránt.

Ugyanez a jelenség tapasztalható a kozmeti-

kusoknál is. Cselédiné Nagy Szilviának jelen-

leg 3 tanulója van, 10 éve gyakorlati oktató is 

szeretett szakmájában. A kozmetikus mester 

szintén profi  módon tartja meg a digitális kép-

zéseket számukra. Online leadja a tananyagot, 

feladatokkal látja el a fi atalokat. A receptfel-

ismeréstől az arcmasszázsig minden szakmai 

témát érintenek, a sminkes videók pedig már 

bloggerek összeállításaira hajaznak. Szilvia a 

járvány elején közel 3 hétre zárta be ikervári 

szalonját, majd az akár őszig elhúzódó járvány-

ra gondolva, már újra fogadja vendégeit, ne-

gyed órás szüneteket hagyva. A köztes időben 

az üzlethelyiséget átfertőtleníti és maszkban, 

kesztyűben folytatja munkáját. A szakember 

azt mondja, nem könnyű ebben a helyzetben 

így dolgozni, de a bevételkiesés mellett arra 

is fi gyelnie kell, hogy például egy 12 alkalmas 

kozmetikai kezelést félbeszakítani nem lehet, 

hiszen ezek a szépítő eljárások éppen a folyto-

nossággal érik el hatékonyságukat.

Talán a nőnap volt az utolsó jeles alkalom, 

amikor a szépségszalonokban megszépült 

hölgyek eltöltöttek egy kikapcsolódós estét 

valamelyik étteremben. A vírus padlóra küldte 

a vendéglátóipar nagy részét is. A tapaszta-

latok szerint, ahol korábban is a kiszállításra 

építették üzletüket az éttermek, ott többnyire 

csekély mértékben csappant meg a forgalom. 

Azokban az éttermekben pedig, ahol a napi 

Láthatatlan csendestárs Láthatatlan csendestárs 
akadályozza a munkátakadályozza a munkát
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AGRÁR 
SZÉCHENYI 
KÁRTYA PLUSZ

MÁR IGÉNYELHETŐ!

*A 2020. április 12. – 2020. december 31. között 
hatályba lépett „Kiemelt támogatású” Agrár 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel szerződések 
hiteldíjai 100% kamat-, kezességi díjtámogatás- és költségtámogatás esetén, 
amennyiben a vállalkozás a 100% támogatáshoz elegendő szabad, adott 
jogcímű támogatási kerettel rendelkezik. **Az igényelhető hitel összege; 
amelynek konkrét mértéke a konstrukció feltételeitől és a hitelbírálattól függ. A 
tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a www.kavosz.hu oldalon.

* * * **

Kamaránkban május 15-től igényelhető lesz a négy új Széchényi Kártya hitel:

 Széchenyi munkahelymegtartó hitel
 Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz
 Széchenyi Likviditási Hitel – forgóeszköz hitel
 Széchenyi beruházási hitel plusz

A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeivel kapcsolatban keresse kamaránk munkatársait:
Pergel Beatrix

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu • Tel.: 94/506-645
Biczó Judit

E-mail: biczo.judit@vmkik.hu • Mobil: 30/612-3842

menüzés mellett a lakodalom, a ballagás, 

egyéb családi- és üzleti rendezvények lebo-

nyolítása adta a bevétel nagy részét, a jelenlegi 

időszak kilátástalannak tűnik. Horváth Gábor 

2 iskolai büfét és 2 éttermet üzemeltet Sárvá-

ron. Üzleti szempontból az első változás akkor 

érte vállalkozását, amikor az oktatási intéz-

mények bezártak, így a diákoknak fenntartott 

büfék is. A korlátozások bevezetésével a sárvári 

fürdő sem üzemel, így vele együtt, annak ven-

dégeit kiszolgáló éttermük sincs nyitva. A bel-

városi vendéglőjükben van ételkiszállítás, de a 

forgalom ötödére esett vissza. A vendéglátós 

azt mondja, a munkavállalójuk közül senkit 

sem küldtek el, számítanak továbbra is munká-

jukra, a jelenlegi kényszerhelyzet miatt azon-

ban többségük csökkentett munkaidőben dol-

gozik a bértámogatási program keretében. A 

gyakornokok mellett tanulókat is foglalkoztat-

nak, de most rövid időre szüneteltetik az isko-

lások képzését. Gábor ehhez még hozzáteszi, 

hogy kora tavasszal vették át egy vaskeresztesi 

étterem üzemeltetését is, ám egyelőre csak az 

ételkiszállítás és a terasz ad lehetőséget a ven-

dégek kiszolgálására. Emellett apróbb felújítá-

sokat végeznek el a vendéglőn, az erre szánt 

pénzt ugyanis az elmaradt bevétel miatt nem 

tudják erre fordítani. A szakember bízik abban, 

hogy hamarosan újra feléled a vendéglátás, 

azzal pedig újabb 30 fővel bővülhet csapatuk 

a megnyílt vendéglőkben.

Próbál bizakodóan tekinteni a jövőbe a Café 

Móló Étterem üzletvezetője is, de a mostani 

időszakban a forgalmuk 90 százalékkal esett 

vissza. Az első napokban még próbálkoztak a 

rövidített nyitva tartással, ám törzsvendége-

ik nem kimondottan csak ebédidőben járnak 

kedvenc helyükre, hanem a nap bármely sza-

kában, de főleg esténként ülnek be egy-egy fi -

nom fogást elfogyasztani, kikapcsolódni. Hódi 

Imelda azt mondja, a járvány idején elsősor-

ban a minőségi vendéglátás érzi meg a leg-

inkább a veszteséget. Az üzletvezető szerint 

ugyanis a szakembereik által készített minősé-

gi ételekre, tartalékaik híján most kevesebbet 

költenek az emberek, szakmai szemmel nézve 

pedig, azok tálalási módja nem kivitelezhető 

ugyanazon a minőségi szinten, mint amikor 

a vendégnek helyben felszolgálják az ínyenc 

ételeket vagy egy dobozban házhoz szállítják 

azokat. Korábban kiszállítás nem, csak éttermi 

fogyasztás volt náluk, így az átállásról sokan 

még nem tudnak. Teraszuk ugyan van, de a 

kiszámíthatatlan esős időjárásban nem lehet 

erre sem alapozni a forgalomnövekedést, az 

emberek pedig félnek kimozdulni, a teraszra 

kiülve elfogyasztani egy főételt vagy egy desz-

szertet. Az üzletvezető elmondta, hogy a ne-

héz helyzet ellenére sem váltak meg a munka-

társaktól, 10 diákjuk gyakorlati képzését pedig 

továbbra is folytatják digitális formában.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

megkérdezett vállalkozók ebben a kiszolgálta-

tott, nehéz helyzetükben is bizakodóak, ami a 

jövőt illeti. Annak tükrében is, hogy cégüket, 

munkájukat, bevételüket, álmaikat ellehetetle-

níti egy láthatatlan tényező. Valamennyien azt 

tapasztalják, megrendelőik, vendégeik, ügyfe-

leik félnek, egyúttal egészségük védelmében, 

aki teheti, valóban a négy fal között vészeli át 

ezeket a hónapokat. S ki tudja, ha fi zikailag el is 

tűnik a COVID-19, az vajon a félelemvilágunk-

ból semmivé lesz-e vagy hordozzuk tovább az 

elképzelt jelenlétét. Addig is, az ember ebben a 

szemmel nem látható szférában arról mereng, 

hogy ölel, kezet fog, dolgozik, közösségi életet 

él, szórakozni jár, beengedheti otthonába a 

szerelőt, ha valami meghibásodik; mosolyogva 

kérhet elnézést a boltban, ha zöldségválogatás 

közben hozzáér valakinek a karjához, az üzle-

tek próbababáiról pedig sorra vetetik le a ru-

hákat a vásárlók. Mi pedig, akár csak a bábuk, 

mielőbb felöltöznénk már a március előtti éle-

tünkbe, kesztyű és maszk nélkül.
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Míg március közepén a korlátozó intézkedések az energiafelhaszná-

lásnak még csak 5, április közepén már mintegy 50%-át érintették 

globális szinten, a legszigorúbb korlátozásokat bevezető országokban a 

heti energiaigény átlagosan 25%-kal esett vissza. Az első negyedévben 

a globális energiaigény 3,8%-kal mérséklődött, amely éves szinten akár 

6%-os is lehet. A háztartások energiaigénye ugyan nőtt, de a gazdasági 

szereplőké oly mértékben esett, hogy összesen negatív volt az egyen-

leg. A folyamat pozitív oldalára egy Nemzetközi Energia Ügynökség 

által jegyzett tanulmány mutat rá, amely szerint 2020-ban nem lehetet-

len az évi 8%-os szén-dioxid-kibocsátás csökkenés elérése – tehát nem 

lehetetlen a civilizációt fenyegető globális felmelegedés az ipari forra-

dalom előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt tartása.

A globális energiamix alakulása
A globális szénigény idén 8, a gázigény pedig 5%-kal csökkenhet, a meg-

újulók viszont egy százalékkal bővülhetnek 2019-hez képest. Az atom-

energia esetében az éves csökkenés 2,5% lehet az előző évhez képest, az 

atomerőművi blokk végleges leállítása, az igények csökkenése, valamint a 

járvány miatt a karbantartások és egyes új projektek késése miatt.

A megújulók kötelező átvételének ésA megújulók kötelező átvételének és
magas támogatásainak hatásamagas támogatásainak hatása

A villamosenergia-termelést vizsgálva: a megújulók termelése az 

idén a korábbi évektől elmaradó mértékben, de 5%-kal növekedhet 

az igények csökkenése ellenére is. 2019-ben globális szinten az álla-

mi ösztönzők hatására több mint 100 GW napelemes és csaknem 60 

GW szélerőműves kapacitást adtak át. A megújuló alapú áramtermelés 

növekedése leginkább annak tudható be, hogy az igények csökkenése 

ellenére azokra az állami szabályozások miatt kötelező átvételi köte-

lezettség vonatkozik. A jelentés további konklúziója, hogy 2020–30 

között drasztikusan, évi 7,6 százalékkal kellene csökkenteni a globális 

kibocsátást annak érdekében, hogy a globális felmelegedést 1,5 Cel-

sius-fok alatt lehessen tartani. A járvány egyik fő hatása, hogy meg-

mutatja a világnak, igenis lehetséges az évi akár 8 százalékos kibocsá-

tás-csökkenés, de a járvány visszaszorulásával az energiaigény nőhet, 

illetve visszarendeződhet.

A dupla elv
A következő évek villamosenergia-ellátás tervezésében egyszerre kell 

érvényesülnie a legkisebb költség elvének és a klímavédelmi szempon-

toknak. Tény, hogy az atomerőművek teljes életciklusra vonatkoztatott 

szén-dioxid egyenérték kibocsátása csak 12 g/kWh, a szélerőműveké 

pedig 11–12, a naperőműveké 41–48 g/kWh, miközben a gázerőmű-

veké 490, a szénerőműveké pedig 820 g/kWh. Mindezekre tekintettel 

az az elsőrendű cél, hogy az olcsó villamosenergia-ellátás és a klíma-

védelmi célok együttes elérése érdekében e klímabarát technológiák a 

legtöbbet táplálják be a villamosenergia-hálózatba. Ehhez az kell, hogy 

a klímabarát és olcsó villamos energiát biztosító atomerőművek folya-

matosan 100 százalékos teljesítményszinten működhessenek, valamint 

a nap- és szélerőművek – az időjárástól függően – szintén a legtöbb 

villamos energiát táplálják be a hálózatba.

A koronavírus járvány megfékezésére világszerte hozott 
korlátozó lépések rendkívüli mértékben hatottak az 
energiarendszerre, kínálati és keresleti sokk kombináció-
ját idézve elő. A megszorítások nyomán fellépő recesszió 
hatására a világ energiaigénye és szén-dioxid-kibocsátása 
korábban nem látott zuhanást mutat, az energiamixben 
pedig alapvető átalakulás megy végbe.

AAAAAA villamosenergia-termelést vizsgálva: a megújulók termelése azzz 

NAPELEMES RENDSZEREKNAPELEMES RENDSZEREK
TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSETERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE

G
RE

EN
 L

IN
E 

KF
T.

Sz
om

ba
th

el
y,

 U
zs

ok
i u

. 1
.

 +
36

 2
0 

66
 7

7 
00

0
 g

re
en

lin
e@

gl
so

la
r.h

u
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Dinamikusan fejlődikDinamikusan fejlődik
a „10 millió fa közösség”a „10 millió fa közösség”

Ha pedig szabályozni szükséges a rend-

szert, akkor ennek érdekében kizárólag 

a szén- és gázerőművek teljesítményét 

szabad csökkenteni. Ugyanis egy gázerő-

mű szén-dioxid egyenérték kibocsátása 1 

kWh-ra vonatkoztatva több mint negyven-

szerese, egy szénerőmű esetében pedig 

csaknem hetvenszerese, mint egy atomerő-

műnek! Tehát klímavédelmi szempontból 

sem mindegy, hogy milyen típusú erőmű-

vet szabályozunk!

Németország:Németország:
atomerőművek és importatomerőművek és import

Németországban politikai döntés nyomán 

2022 végéig leállítják a még üzemelő 6 

atomerőművi blokkot, miközben irdatlan 

mennyiségű nap- és szélerőművi kapa-

citást építenek be a rendszerbe: jelenleg 

már 112 000 MW a beépített német nap- és 

szélerőművi kapacitás. Zöld forradalomról 

és függetlenségről beszélnek, de a valóság 

ennél árnyaltabb képet mutat.

Németország a klímavédelem élharcosá-

nak állítja be magát, miközben a klímabarát 

áramtermelést biztosító atomerőműveket 

állítanak le. A fosszilis, különösen a szén-

erőművek részarányát viszont nem tudják 

a megfelelő ütemben csökkenteni, hiszen 

kizárólag a nap- és szélerőművekkel nem 

lehet az év 8760 órájában az ellátásbizton-

ságot garantálni.

2020. április 8-án este 9 óra körül a német-

országi villamosenergia-rendszerbe beépí-

tett csaknem 110 000 MW nap- és szélerő-

művi kapacitásból csak közel 3300 MW állt 

rendelkezésre, mivel a naperőművek ter-

melése nulla volt és alig fújt a szél. Ez is azt 

mutatja, hogy az időjárásfüggő megújuló 

energiákra nem lehet egy ország biztonsá-

gos ellátását alapozni.

A „sötétség” elkerülése érdekében a még 

üzemelő atomerőművi blokkok 94 százalé-

kos teljesítményszinten működtek. Látha-

tóan nagy szükség volt a szénerőművekre 

és a gázerőművekre is, így a villamosener-

gia-fogyasztáshoz köthető szén-dioxid-ki-

bocsátás mértéke 494 g/kWh-ra adódott!

A német erőművek viszont még így sem 

tudták a fogyasztókat teljesen ellátni, ezért 

hat szomszédos országból 8300 MW import-

ra volt szükségük! Felmerülhet a kérdés: mi 

lesz, ha a németek végleg leállítják a még 

üzemelő atomerőművi blokkokat, az ösz-

szes szénerőművet, valamint nem épülnek 

újabb, megfelelő kapacitású gázerőművek?

Tehát van még min törni a fejünket, de az 

atomenergia valószínűleg megkerülhetet-

len lesz a jövőben.

Forrás: atombiztos.blogstar.hu

Magazinunk 2019 novemberi számában 

számoltunk be 10 millió Fa Alapítvány 

szombathelyi csoportjának megalakulásá-

ról. A rohamtempóban növekvő közösséget 

Bojár Iván András alapította, azzal a céllal, 

hogy teljesen saját költségen, állami támo-

gatás nélkül a 10 millió Fa ültetésével hoz-

zájáruljanak a globális felmelegedés mér-

sékléséhez és Magyarország erdősítéséhez.

A közösség 9 hónap után 130 csoportból álló 

országos közösség tagjai mégsem dőltek hát-

ra, közel 50.000 aktív tagot számlál és 36.320 

fát és 3471 cserjét ültettek el.

Bojár Iván András szerint a mozgalom ereje 

maga a közösség.

„A leállás előtt mi is, mint mindenki, óriási 

munkában voltunk, gőzerővel terveztük a 

tavaszi ültetéseket, készítettük elő az együtt-

működéseinket, mert az idei terv 150 ezer fa 

elültetése volt Magyarországon, amelynek 

jelentős részét a tavaszi ültetési szezonra kal-

kuláltuk. Amikor hirtelen megállni kényszerül-

tünk, hagytunk magunknak egy lélegzetvé-

telnyi időt arra, hogy átgondoljuk, hogyan is 

mehetnénk tovább. Sokáig nem húztuk a gon-

dolkodást, tényleg csak egy nagylevegő volt, 

mert a közösség tagjai gyorsan felráztak min-

ket az alkotó, építő ötleteikkel. Eddig is tudtuk, 

hogy a mozgalom ereje óriási és teremtő, de 

ezen a ponton mutatkozott meg igazán, hogy 

mire is képesek a 10 millió fások. Gyorsan felta-

lálta magát a közösség. Kidolgozták az alterna-

tív és biztonságos ültetés lehetőségeit. Baján, 

Bonyhádon és Szilaspogonyban is közösségi 

ültetés volt, megfelelő távolságtartással, Sze-

geden és Budapesten, a 22. kerületben érint-

kezés nélküli, facsemete kiosztós megoldást 

fejlesztettek ki a helyi csoportok. Kecskeméten 

rekord mennyiségű, összesen 5000 db fát sike-

rült elültetni.”

A közösség a társadalmi tudat formálásának 

érdekében, azért, hogy tevékenységeik még 

hatékonyabbak és szövevényesebbek legye-

nek kitalálták a 10 millió TV ötletét.

„Ebből lett egy nagy virtuális asztal, amit jó so-

kan körbe tudunk ülni. A 10 millió TV valójában 

egy elírás, először 10 millió Fa TV akart lenni, 

de végül meghagytuk, mert hiszünk a véletle-

nekben. És mert ezekből lesznek a legnagyobb 

ügyek! Ahogy az már lenni szokott, amikor ki-

találtuk az irányt, a 10 millió TV-t, sorra jöttek a 

segítő kezek, ismert emberek, tudósok, gondol-

kodók, közgazdászok, etológusok, biológusok, 

klímaszakértők és művészek álltak saját sza-

kértőink mellé, hogy diskurzusokat folytassunk 

a minket feszítő kérdésekről. Beszélgettünk a 

gazdasági válságról, mint esélyről, a kisközössé-

gek jövőjéről, arról, hogy vajon eljön-e a kertek 

kora? De fontos téma volt a planetáris egészség 

és a változó étrend is, hogy csak néhányat em-

lítsek az érdekes kérdések közül. Volt néhány 

elkezdett vállalati együttműködésünk, köztük 

voltak olyanok is, amelyekkel tavasszal ültet-

tünk volna. Közülük az egyik cég munkatársa 

felhívott bennünket, hogy tudnak-e mégis va-

lamit segíteni. Történetesen egy IT-s vállalkozás 

volt, és nekünk pont nagy szükségünk volt tech-

nikai segítségre abban, hogyan tudunk beszél-

getéseket élőben közvetíteni a FB közösségünk 

számára. Elképesztő lelkesedéssel, néhány nap 

alatt összeraktak számunkra egy használható, 

körbeülhető virtuális asztalt, úgy, hogy még 

húsvét nagypénteken is órákon át a fejlesztéssel 

és a teszteléssel foglalkoztak. Nagyon hálásak 

vagyunk ezért.Májusban hetente két alkalom-

mal jelentkezünk majd, lesz egy keddi magazin 

adásunk, ami inkább szakmai, kertészeti, prakti-

kus témákat ölel fel, és lesz egy pénteki, legin-

kább közéleti betekintést nyújtó talkshow.”

Látván a közösség lelkesedését, másokat is 

magával ragadó dinamizmusát, bízhatunk cél-

jaik megvalósulásában és a virtuális kerekasz-

talból akár valódi sokszemközti beszélgetés is 

létrejöhet.       www.kulturpart.hu

NNNNNNémetországban politikai döntés nyom nnán
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Akác, tölgy kályhakész tűzifa 

különböző méretben!

Igény szerint INGYEN HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL eladó!

16.900 Ft
ömlesztett köbméter

2020. március 10-től!

Kályhakész t zifa!

Futer Kft.
Tel.: + 36-30/318-29-06

BÚTORHÁZ
www.fiorebutor.hu
Tel.: 06-20/275-1818

Szombathely, Körmendi út 89.

N
yitva tartás:

H
–P: 9.00–17.30

Szo: 9.00–12.30

LAKI KERTIGÉP

Szombathely, Rumi út 311. • Tel.: 94/327-496

Szervizünk zavartalanul m ködik!
Vállaljuk fűnyírótraktorok, fűnyírók,
motoros kaszák, bozótvágók és
minden benzines kerti gép javítását,
garanciával, rövid határidővel.

Szombaththhhhhely Ru

Kedves Olvasóink!
A koronavírus járvány mia   lapunk a nyári hónapokban

kizárólag digitális formátumban készül.
Keressék facebook oldalunkon!

Olvassák és kérjük, osszák meg ismerőseikkel is!

www.facebook/montagemagazin
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A forró fürdőknek és a közös fürdésnek messzire nyúló történelme 

van. Már az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, a törökök, a japá-

nok is kedvelték, de szinte nincs olyan nemzet, amelynek kultúrá-

jában ne volna szerepe.

A Jacuzzi fi vérek nevéhez fűződik a hidromasszázs, mint technológiai 

fejlesztés. Az egész világ attól kezdve hajlamos az ilyen kádakat jacuzzi-

nak is szokás nevezni. A szakma inkább whirpoolnak, hot tubnak vagy 

spanak nevezi azokat a két vagy több személyes medencéket, amelye-

ket akár a kertben, akár a teraszon, vagy a szauna, az uszoda mellett fel 

lehet állítani. Készülnek otthoni, vagy közösségi használatra tervezet-

tek. Ezek a pezsgőfürdők nem a napi tisztálkodást szolgálják, éppen el-

lenkezőleg: a masszás a relaxáció és a pihenés eszközei az ember fi zikai 

és lelki állapotának karbantartására hivatottak. Az egyes típusok csak a 

formájukban, ilyen-olyan szolgáltatásaikban, komfortjukban térnek el 

egymástól.

A hidromaszázs számos egészségügyi probléma enyhítésében hatásos 

lehet, például: eltünteti a megerőltetésből származó testi fájdalmakat, 

az ízületek merevségét, leapasztja a megdagadt alsó végtagokat. Javít-

ja a vérkeringést, és ezzel is hadat üzen a narancsbőrnek. Hozzájárul a 

salakanyagok kiürítéséhez, ezzel enyhíti a reumatikus és traumatikus 

fájdalmakat.

Az egészség megfi zethetetlen és a legdrágább, tehát minden pénzt 

megér!

Nem csak a hidegben,Nem csak a hidegben,

de csakde csak
forrón!forrón!Katalógusokban és fotón látva arra vágyunk mi is, hogy egész 

nyáron gazdagon virágzó egészséges növényeink legyenek 

kertjeinkben, balkonjainkon. Ha a következő jótanácsokat 

megfogadjuk, elégedetten dőlhetünk majd hátra és csodálhat-

juk növényeinket teraszunkon.

1. LÁDA • Öblösebb balkonládában könnyebb szebb balkonnövényt, 

pl. muskátlit, petúniát nevelni. Nagyobb láda –> több föld –> több 

tápanyag –> több víz. A láda alja legyen mindig kilyukasztva, hogy 

a felesleges víz ki tudjon folyni – ez nagyon fontos, hogy a növény 

gyökereit ne károsítsa.

2. ÜLTETÉS • A virágokat 15–20 cm térállásban ültessük, a futó tí-

pusoknál enyhén döntve (60 fokos szögben), hogy a későbbiekben 

a szél ne törje össze. Sűrűbben ültetni nem szabad, mert nem lesz a 

növénynek helye, hogy tudjon terebélyesedni.

3. FÖLD • A balkonnövények az általános virágföldet szeretik, illetve 

a „C” típusú földet. Kertészetekben balkonnövények számára külön 

összeállított, a virágzást még jobban elősegítő földkeverékek is kap-

hatók. Saját magunk is keverhetünk földet, ebben az esetben a tőzeg 

alapú földkeverékhez egy kis kerti (agyagos) földet keverjünk.

4. TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS – Beültetés után két hét múlva kezdjük 

tápoldatozni a növényt! A folyamatos növekedés megkívánja a rend-

szeres tápoldatozást!

5. VÍZ – A beültetés után két hétig óvatosan kell bánni az öntözéssel. 

Fontos betartani, hogy mindig az esti órákban öntözzünk, mert így a 

növénynek van ideje felszívni a vizet, illetve a tápanyagot, másrészről 

napközben a levélre fröccsent csepp gyűjtőlencseként működik és 

gyakran megégeti a növényt.

Napos fekvésre ültethető növények: muskátli, petúnia, verbéna, por-

csinrózsa, bacopa, balkon aranya, rózsa meténg (vinca). Félárnyékba 

való, tehát északi fekvésben is megmarad: gumós begónia, ausztrál 

százszorszép, fukszia.

Ezekkel az ötletekkel kívánunk sikeres és örömteli kertészkedést!

Parti Kertészet

Jótanácsok a szépJótanácsok a szép
balkonnövény balkonnövény 
neveléséhez!neveléséhez!
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A Tokaj-hegyaljai borvidék a világ első zárt borvidéke, immáron 

1737 óta. A Zempléni-hegység déli-délkeleti lábainál található 

88  124 hektáros területet 2002-ben az UNESCO Világörökség Bi-

zottsága mint kultúrtájat felvette a világörökségi listára. A festői 

szépségű hegyalja 27 települése szőlőművelése és borászati kul-

túrája mellett számos érdekes és izgalmas látnivalót kínál.

Tokaj

A borvidék jelképe és fő központja Tokaj városa, amely világhíre révén 

egész Magyarország jelképévé vált. A város több évszázados borászati 

hagyomány, különleges építészeti örökség és helyi hagyományok őrző-

je. Itt tanulmányozta egykoron Paracelsus a tokaji bor gyógyító erejét, 

de élt itt egy rövid ideig Balassi Bálint is. Nikolaus Lenau költő gyermek-

korának egy részét Tokajban töltötte 1815–1816 között. A számos híres 

és kiváló bort kínáló borospince mellett fi gyelmet érdemel Tokaj törté-

nelmi belvárosa, a régi zsinagóga épülete, a városháza, a Szent Miklós 

ortodox templom, valamint a Rákóczi-Dessewff y-kastély is.

Golop

Az 544 fős lélkeszámú település legfőbb nevezetességei az egymás 

mellett álló Vay-kastélyok. A 16–17. századok során többszöri hozzátol-

dásokkal felépült régi kastély vélhetően egy korábbi vár helyén épült. 

A klasszicista stílusú, copf jegyeket magán viselő új Vay-kastély 1820 

körül készült. 2008 óta itt működik az Ősi Magyar Címertár néven ismert 

közgyűjtemény. Kiállítása Szabadiné Sinkó Ilona aranyhímzéses tűfestő 

közel 2000 darab ősi nemesi, hivatalos és egyházi címerrajzát, rátétes és 

hímzett ábrázolását, valamint történelmi zászlókat mutat be.

Mád

A szerencsi járáshoz tartozó falu 2013-ban elnyerte a Magyarország leg-

szebb települése címet. Látnivaló közül elsőként kell említenünk Euró-

pa-hírű zsinagógáját. Mádon már 1771-ben volt zsidó templom, de az a 

gyönyörű barokk stílusú zsinagóga, amely több mint 150 éven keresztül 

szolgálta a mádi zsidókat, csak 1795-ben épült fel. Építését két gazdag 

család, a Brenner és a Teitelbaum testvérek fi nanszírozták, akik mint 

borkereskedők telepedtek le Mádon. Szép formája, gazdag s idegensze-

rű belseje érdekesen képviseli a hajdani magyarországi zsidóság legha-

gyományosabb csoportját, a Galíciával szomszédos északkeleti megyék 

ortodoxait. Szintén fi gyelemre méltó a falu zsidó temetője is.

MonokMonok

A község természetesen neves szülöttjéről, Kossuth Lajosról ismert. Az 

1848-as forradalom szellemi vezérének szülőháza mellett el lehet láto-

gatni az Andrássy-kastélyba, a Monaky-kastélyba és az ún. Reneszánsz 

kiskastélyba is.

Olaszliszka

A Bodrog-parti községben egy régi kőhíd, a Kossuth Emlékház, a zsina-

góga, a katolikus és a református templom nyújt látnivalót. Külön ki kell 

emelnünk az ún. „Traktér”-t. Ez egy ötszáz éves épület, eredetileg a te-

rebesi pálos szerzetesek kolostora volt. Ezt követően, a 17. században a 

királyi dézsmaszedők lakhelye, a 18. században pedig postaállomásként 

és vendégfogadóként működött.

Rátka

A kis falut a XV. századtól a törökök, az erdélyi hadak és a császáriak is ki-

fosztották, elnéptelenedett. Csak 1750-ben telepítette be német lakók-

kal Trautson herceg, a közeli Károlyfalva és Hercegkút falvakkal együtt. 

A falu a mai napig őrzi nemzetiségi hagyományait. Temploma 1805–07 

között épült Szent Anna tiszteletére. Neoromán stílusú főoltára és oltár-

szobrai, valamint a szószék is fából készült, tiroli mester keze munkáját 

dicsérik.

Tokaj-hegyalja: több, mint borvidékTokaj-hegyalja: több, mint borvidék

jj
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Sárospatak

A 12 ezres lélekszámú kisváros környéke már az őskortól lakott vidék. 

1201-ben városi kiváltságokat kapott Imre királytól. A középkorban 

fontos kereskedelmi állomás. Várát I. András király építtette. Itt szüle-

tett II. Endre király lánya, Szent Erzsébet. Zsigmond királytól szabad 

királyi városi rangot kapott, Mátyás királytól pedig vásártartási jogot. 

1531-ben megalapították a már legendássá vált Sárospataki Refor-

mátus Kollégiumot, ami az akkori Magyarország egyik legjelentősebb 

oktatási intézménye volt. Sárospatak várát több híres nemesi család is 

birtokolta, többek között a Dobó család (itt volt Balassi Bálint esküvője 

Dobó István lányával, Krisztinával), a Lorántff yak, majd a Rákóczi-csa-

lád. I. Rákóczi Györgynek itt ajánlották fel az erdélyi fejedelemséget. A 

Rákóczi-szabadságharc viszontagságai nem kímélték a várost, hol a ku-

rucok, hol a labancok birtokolták. 1708-ban itt tartották az utolsó kuruc 

ország gyűlést. A város lakói aktív részt vállaltak az 1848–49-es forrada-

lom és szabadságharcban is. 1871-ig mezőváros volt. Várossá 1968-ban 

nyilvánították. Napjainkban Sárospatak rangos iskolaváros, ugyanakkor 

hangulatos történelmi jellege miatt csábító turistacélpont is. Aki itt jár, 

annak kihagyhatatlan a híres vár a Perényi loggiával, valamint az Árpád-

házi királyok idejében épült Szent Erzsébet vártemplom. Természetesen 

a református kollégiumot is illik felkeresni.

Sátoraljaújhely

Kulturális szempontból az ország és a megye jelentős települései közé 

tartozik. Többek között itt élt és munkálkodott nyelvújítóként és főle-

véltárnokként Kazinczy Ferenc, itt kezdte pályáját és itt tartotta első 

szónoklatát Kossuth. Izgalmas felfedezésre vár történelmi hangulatú 

belvárosa. A Kazinczy Ferenc Múzeum, a Waldbott kastély, a pálos-pi-

arista templom és kolostor is megér egy sétát. Sártoraljaújhelyen van a 

híres csodarabbi, Teitelbaum Mózes sírja is, mi igazi zarándokhellyé vált.

„Aszszu szölö bor”
A tokaji aszú a világ egyik legkiválóbb és legismertebb természetes, 

nemes édes bora. Nevét az aszúsodási folyamat – a szőlőszemek 

aszalódása – után kapta. Szikszai Fabricius Balázs leírásában még 

„aszszu szölö bor” néven említette, melyet később rövidítettek. 

Olyan szőlőfajtákból készül, amelyek jól aszúsodnak, Tokaj esetében: 

a furmint, a hárslevelű, a sárgamuskotály, illetve a bouvier és furmint 

keresztezéséből született zéta. A hagyomány szerint az első aszú bort 

az Erdőbényén élő Szepsi Laczkó Máté református prédikátor készí-

tette Lorántff y Zsuzsannának 1631 húsvétjára. A címkéken megjele-

nő „misztikus” puttonyszám, az aszúbor édességére, koncentrációjá-

ra utal. 2013 óta már csak 5 vagy 6 puttonyos aszúk készülhetnek. A 

puttonyszám azt jelzi, hogy egy 136 literes gönci hordónyi musthoz 

annyi puttonnyi (kb. 25 kg) aszúszemet adnak, ahány puttonyos bort 

szeretnének belőle készíteni.

TarcalTarcal

A település története összefonódott Tokajjal. Az államalapítás óta kisebb 

megszakításokkal királyi birtok volt. 1096-ban Kálmán király tarcali birto-

kán tartott zsinaton a futárszolgálatra vonatkozó törvényt hoz. 1110-ben 

országgyűlést tartanak Tarcalon. A gazdag történelmi múlt emlékei a De-

genfeld-kastély, az Andrássy-kúria, amely egy barokk udvarház, Andrássy 

László háza, a XV. században épített gótikus stílusú, római katolikus temp-

lom, a zsinagóga. A falu feletti dombon álló 8,5 méter magas, 50 tonna 

súlyú, monumentális Áldó Jézus szobrot 2015-ben állították.

TolcsvaTolcsva

Aki a Tokajhegyalja középső területén, a Bodrogba folyó Nagy-Tolcs-

va-patak két oldalán fekvő községben jár, az nem hagyhatja ki a gö-

rögkatolikus templomot. A XVIII. században bevándorló ruszin és a 

Balkánról feltelepülő görögök hozták magukkal vallásukat. Templomuk 

1859-ben, Szűz Mária mennybemenetele tiszteletére lett felszentelve. A 

templomok mellett Tolcsva más jelentős műemlékekkel, kastélyokkal, 

kereskedő- és polgárházakkal is rendelkezik. Ilyen a Rákóczi-kastély, a 

Dessewff y-kastély, a Szirmay-Waldbott kastély, a Stépán kúria, a Szeme-

re-kúria, és a Szirmay-kúria.

Összefoglalva

Az egész Tokajhegyaljára jellemező, hogy a turisták érdeklődésének 

hatására mindinkább érzékelhetőek a belföldi turizmus fellendülésé-

nek jelei. Az utóbbi években jelentősen bővült az igényes szálláslehe-

tőségek és vendéglátóegységek száma. Felejthetetlen élményt nyújt az 

idelátogatóknak a borkóstolással egybekötött pincelátogatás, melyhez 

tájjellegű ételek kínálata is társul. Ám mint a fentiekből is kiderül, a vi-

dék sokkal több, mint egyszerű borvidék.      Horváth Vilmos

gg
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Szerkesztőség –Szerkesztőség –
járvány idejénjárvány idején

Vörösné Budai Mária marketing tanácsadó

Lelassult körülöttünk a világ, a mindennapos rohanás egy időre eltűnt 

életünkből. Ettől független a munka most sem állt meg nálam, hiszen 

továbbra is dolgozom, nagyrészt inkább távmunkában. Emellett azért 

több idő jut a családra és az otthoni teendőkre. Engem legjobban a 

kertészkedés az, ami megnyugtat. Ilyenkor, tavasszal gyönyörű a termé-

szet, öröm kint lenni, sövényt, füvet nyírni, öntözni, virágokat ültetni. 

Persze azért a mindennapos olvasás sem maradhat el, most főleg a napi 

aktualitások foglalkoztatnak a legjobban. Igyekszem optimistán hoz-

záállni a jelenlegi helyzethez. Remélem, hogy minél előbb túljutunk a 

nehézségen és folytathatjuk munkánkat a régi kerékvágásban. Kérem 

olvasóinkat, hogy vigyázzanak magukra!

Az egész világot sújtó koronavírus járvány idején, a kijárási korlá-

tozások következtében szinte mindenki jóval több időt tölt el ott-

honában, mint korábban. Megkérdeztük szerkesztőségünk mun-

katársait, hogy ők hogyan vészelik át a nehéz heteket-hónapokat.

Horváth Vilmos

újságíró-szerkesztő

E szomorú és alattomos járvány alatt – 

hála Istennek – nagy öröm is ért. Meg-

született ugyanis második kisunokám, 

Lea, ami számomra jelzi, hogy minden 

körülmények között – ahogyan Ady 

Endre írta – az „Élet élni és élni akar”. Sze-

rencsére a kijárási korlátozások idején is 

tudok dolgozni, mert a fő munkahelyem 

által kiadott feladatok otthonról is elvé-

gezhetőek. Emellett jut idő nagyobbik, 

Olívia unokámra is, aki velünk lakik. Napról napra csodálkozom így rá, 

hogy egy hároméves kislány milyen értelmes, őszinte és kedves tud len-

ni. Magazinunkat is folyamatosan szerkesztem, és miután nagy könyv-

barát vagyok, így most az olvasásra még több időt szentelek. Az utóbbi 

hetekben – több ezer kötetnyi könyvtáramból – Dosztojevszkij három 

regényét olvastam el. Az ördögök, A kamasz, valamint a Karamazov 

testvérek mind lenyűgöztek. Az orosz író tényleg a lélektani regényírás 

nagymestere volt. Miután az olvasás mellett a főzés a másik szenvedé-

lyem, így most jut időm a kísérletezésre is. Főként különféle népek ke-

nyereit és más izgalmas péksüteményeit próbáltam ki, családunk szerint 

sikerrel. (Mostani gasztrovilág rovatunkban látható fotók is saját kony-

hai alkotásaim.) Ahogyan mások, úgy én is várom, hogy mielőbb elmúl-

jon a járványveszély, és az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba.

Tóth Róbert, a kiadó ügyvezetője
A vírus okozta első sokk Budapesten tanuló egyetemista lányom március 

12-ei kálváriájával indult. Délelőtt még nem tudta, folytatódik-e a tanítás, 

délben már biztos volt, hogy nem, délután pedig közölték vele: menjen 

haza! Rövid idő alatt családunk mind a nyolc tagja karácsony óta újra 

együtt volt. Gyorsan kellett kialakítani az új élet hozta kereteket, együtt-

működéseket: bevásárlás, ételkészítés, takarítás, tanulás, otthonról végzett 

munka stb. Tartottunk tőle, hogy az összezártság miatt több lesz a konfl ik-

tus, de végül is teljesen átlagosan teltek a napok. A gyerekek viszonylag 

gyorsan kialakították a napi rutinjukat. Nekünk szülőknek a munka mellett 

végre volt időnk megcsinálni az elmaradt házi és ház körüli munkákat. Mi-

vel a házunktól pár lépésre már a szabad természet nyújtózik, felfedeztük a 

környéket a gyerekekkel, az esték pedig társasjátékozással teltek. Kiderült 

ki jó pókerben, szókirakóban, honfoglalóban stb. A kellemes idő lehetősé-

get adott a kinti sportolásra is, s az is kiderült mi mindenre hasznosítható 

két egyszerű kézi súlyzó. Az időjárás engedte, hogy régi szenvedélyemnek 

a naplemente fotózásra is időt szakítsak. Mi az, ami a vírusjárvány elmúltá-

val hiányozni fog? Elsősorban, hogy akkor kelhetünk fel, amikor akarunk, 

másrészt a nyugodt, dugómentes közlekedés.

Kerényi János tördelőszerkesztő

Világszinten „bekavart” a járvány a mindennapi rutinba, már boltba sem 

lehet menni úgy, hogy ne tervezzen előre az ember! Szerencsésnek mond-

hatom magam, mert eddig elkerült minket a kórság, és a munkahelyi fel-

adataimat is el tudom látni otthonomban. A megnövekedett otthonlét 

hozadéka mindenhol meglátszik: szépül a kert, alakul a rend a garázsban 

és az dolgozószobában is. Az olvasásra fordított idő is megsokszorozó-

dott, újra előkerültek a régi kedvencek, mint pl. A sógun kötetek  James 

Clavelltől. És mióta enyhült a szigor, újra vágtat a vasparipa is, amire egész 

télen vártam! Optimistán tekintek előre, hiszen „örökké nem eshet!”

k l kk d l l

20 | MONTAGE MAGAZIN



Üzletünk elérhetősége:
9700 Szombathely, Zanati út 27. (PENNY-vel szemben) Tel.: +36-20-227-37-80 

www.matrackucko.hu • szombathely@matrackucko.hu

Orvosi_plakat_2019_Szombathely_A3.indd   1 2019.11.15.   9:04:02
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Amikor gyakori betegségekről beszélünk, 

sokaknak jut eszébe az allergia, a nátha 

vagy az infl uenza, pedig ugyanolyan gyak-

ran előforduló, ha nem elterjedtebb, a hát-

fájás. Az Egyesült Államokban a népesség 

80 százaléka szenved valamilyen hátfájás-

ban, míg az európaiak 60-70 százalékát 

gyötrik hasonló szenvedések.

Puha vagy kemény? – Szemlélet-
váltás az orvosok körében

Sokáig az orvosoknak az volt a véleményük, 

hogy csak a kemény nyoszolya képes meg-

tartani a gerincet. Ezt a kijelentést semmiféle 

kutatás nem alapozta meg, így, amikor végre a 

kétezres évek elején a gerincorvosok elvégez-

tek egy 313 főt vizsgáló kísérletet, a teória ha-

mar megdőlt és a városi folklórt gazdagította 

tovább. A kutatásnak több eredménye is volt. 

Az egyik az, bebizonyosodott, hogy a legtöb-

ben a félkemény matracokon aludtak igazán 

jól. A másik tanulság szerint, pedig az elhasz-

nált matracnál a kemény is jobb.

Ha fáj a hát, akkorHa fáj a hát, akkor
milyen legyen a matrac?

Amikor matracot választunk az a legfonto-

sabb, hogy mi érezzük jól magunkat rajta, 

mert az életünk egy szakaszának körülbelül az 

egyharmadát fogjuk rajta tölteni – ez nem el-

hanyagolható szempont. Munka közben, akár 

állunk, akár ülünk gerincünk, azaz a csigolyák 

és a porckorongok összenyomódnak, amikor 

viszont lefekszünk, a csigolyák eltávolodnak 

egymástól, nedvkeringésük és tápanyagellá-

tásuk a pihenés során sokkal jobb lesz. Ehhez 

pedig olyan alvóhelyre van szükség, amely a 

gerincet teljes mértékben tehermentesíti. A 

korábban említett kutatásból kiderült, hogy a 

félkemény matracok segítik a legjobban ter-

mészetes domborulataink alátámasztását.

A kényelmetlen matracok elnyomják a haj-

szálereket, gátolva ezzel a bőr tápanyag- és 

oxigénellátását. Emiatt álmunkban sokkal in-

kább a forgolódással leszünk elfoglalva, mint 

a pihenéssel. A kemény matracok azért nem 

javallottak, mert kiegyenesítik a gerinc ívét. A 

túlzottan lágy matracok pedig nem támasztják 

alá megfelelően a testet, így a gerinc lumbális 

szakasza túlságosan besüpped.

Hogy milyen keménységű matrac felel meg 

nekünk leginkább azt súlyunk, csontozatunk 

és testfelépítésünk határozza meg, és persze, 

személyes preferenciáink.

Milyen legyen a matrac Milyen legyen a matrac 
alapanyaga?

A legfontosabb szempont, hogy a fekhelyünk 

kényelmes legyen. Ennek feltétele, hogy teher-

mentesítse a gerincoszlopot. Éppen ezért csu-

pán másodlagos kérdés, hogy milyen a matrac 

anyaga. Az Egyesült Államokban a memory 

hab nagyon népszerű. Ez a viszkorugalmas 

matéria az űrrepülőgépek üléseit volt hiva-

tott kényelmesebbé tenni, úgy hogy felveszi 

az asztronauta testének formáját, mivel a test 

hőjének és súlyának hatására besüpped, amint 

viszont ez a hatás megszűnik, visszaáll eredeti 

formájára. És vannak már jó minőségű rugós 

matracok is, az úgynevezett táskarugós vagy 

zsákrugós fekhelyek.

A hideghabot variálhatósága emeli ki a kíná-

latból. A matracok keménységének, rugal-

masságának, sűrűségének változtathatósága 

biztosítja a kényelmet és a természetes gerinc-

tartást.

Lestrapált matrac egyenlőLestrapált matrac egyenlő
a hátfájással

A hozzáértők szerint a matracoknak bizony van 

élettartamuk, ez annak függvénye, hogy mikor 

puhul fel annyira, hogy nem biztosítja a gerinc 

megfelelő alátámasztását. Amerikai adatok 

szerint ez átlagosan kilenc és fél év. Magyar 

szakemberek pedig úgy látják, hogy 7-8 éven-

te érdemes cserélni a matracot.

Lestrapált a matracod?Lestrapált a matracod?
Fájni fog a hátad!Fájni fog a hátad!

Tekints úgy a matrac-

vásárlásra, mint egy 

hosszútávú befektetésre

az egészségedbe!

p yp y g

y yy gy

j

MONTAGE MAGAZIN | 21



Az ősidőktől lakott
A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek 

emberek. A városhoz tartozó Felsőkethely mocsaras határában a Kr. e. 

4000 körüli időből származó, a lengyeli kultúrához köthető agyagedé-

nyeket, tűzkőeszközöket, égetett agyagtárgyakat találtak. Drumoly 

határából a Kr. e. 1600 körüli időre, a középső bronzkorra datálható 

amfóratöredékek kerültek elő, melyek a közeli velem-szentvidi anti-

monbronz tárgyakkal mutatnak rokonságot. Számos a latén kultúrához 

köthető vaskori cseréptöredék került elő a Tauchenbach völgyéből is a 

Kr. e. II. századból. Ebben a korban már intenzív vasércbányászat folyt a 

Drumoly és Ószalónak közötti hegyekben.

Római emlékek
Az Őrvidék legismertebb római emlékei közt tartják számon azokat a ró-

mai sírköveket, melyek a felsőkethelyi katolikus templom falába vannak 

befalazva és a 150-160 közötti időre keltezhetők. Ószalónak határából 

római cserép- és oszlop töredékek kerültek elő. További, az észak-pan-

nóniai típusú halomsírokhoz tartozó halomsírok és cseréptöredékek ta-

lálhatók Drumoly és Góborfalva közelében.

Fényes középkor
Szalónak várát 1271-ben „castrum Zlolymuk” néven említik először Pr-

zemysl Ottokár cseh király oklevelében. A XV. század közepétől megje-

lenik a név német változata is. 1443-ban „Slening”, 1528-ban pedig már 

„Schlaning” alakban. A Fehér-patak völgyében emelkedő sziklára, a Ják 

nemzetség birtokán a 13. században épült vár. 1271-től a Kőszegieké 

volt, akik ekkor Ottokár királytól kapták tíz másik várral együtt. 1289-

ben Albert osztrák herceg foglalta el, 1327 után került királyi kézbe. 

1342-ben a Kanizsai család birtoka lett, de 1371-ben már újra a kirá-

lyé. 1397-ben Luxemburgi Zsigmond király a pecöli Zakka Miklósnak és 

sógorának, oroszvári Tompek Györgynek adta zálogba, majd 1401-ben 

Tompek Györgynek és Jánosnak ajándékozta. 1445-ben III. Frigyes fog-

lalta el és 1446-ban kapitányának, Baumkirchner Andrásnak adta zálog-

birtokul. Ő kezdte el építtetni a plébániatemplomot és a pálos kolostort. 

A település 1463-ban Hunyadi Mátyástól vásártartási jogot és vámmen-

tességet kapott, kiváltságait később II. Ulászló és I. Ferdinánd is megerő-

sítette. Ekkor kezdtek megépülni tornyokkal erősített városfalai is.

1471-ben Szalónak uradalmához 30 falu tartozott. 1482-ben az uradal-

mát Baumkirchner András fi ai, Vilmos és György vásárolták meg, majd 

1490-ben a rohonci uradalmat is megvették. 1515-ben Szalónakon 19 

kézműves család élt. 1527-ben I. Ferdinánd király a rohonci és szalónaki 

uradalmakat Batthyány Ferencnek adta, ettől fogva a Batthyány család 

A száz évvel ezelőtti trianoni békediktátum következtében 
elcsatolt Vas vármegyei települések közül ezúttal a 
Szombathelytől mindössze 38 kilométerre fekvő, alig kétezer 
lakosú Városszalónakot mutatjuk be. Azon olvasóinkat, 
akik még nem jártak a hangulatos városkában és gyönyörű 
várában, ezúton is bíztatjuk, hogy amint lehetővé válik, úgy 
látogassanak el erre a festői helyre!

MESÉLŐ MÚLT

Városszalónak
Trianon szomorú vasi öröksége – IV. rész

A városközpont
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birtoka volt. 1529-ben és 1532-ben török támadás érte, 1605-ben Bocs-

kai hadai pusztították. A 15. században pompásan kiépített erődítmény 

az 1574-es átépítéssel nyerte el mai formáját.

A város
Elővárosáról 1576-ban tesznek először említést, 1648-ban már 31 ház 

állt itt. 1580 körül lakói a reformáció hatására áttértek az evangélikus 

hitre. 1648-ban Szalónak osztrák zálogból visszakerült Magyarország-

hoz. 1652-ben egy tűzvészben az egész város leégett. 1670-ben Alsó-

Ausztriából számos zsidó család telepedett le itt, 1698-ban már 55 volt 

a zsidó családok száma. 1705-ben Vak Bottyán ide szorította be a szent-

gotthárdi csatában vereséget szenvedett Hannibal Heistert. 1715-ben 

Batthyány Zsigmond földet bocsátott a zsidók rendelkezésére, hogy 

azon zsinagógát építsenek. A 19. század elején alapított zsidó népisko-

la 1855-ben háromosztályosra bővült. A három városkaput 1875-ben 

bontották le, a városfalak maradványai még ma is láthatók. Határában, 

a Fehér-patak völgyében andezitet, kalkopiritet bányásztak. 1742-ben 

35 kézműves családot számláltak. 1765-ben az urbárium szerint 139 

uradalmi alattvaló élt itt, közülük 63 paraszt, 65 zsellér és 11 ház nélküli 

volt. 1787-ben 103, 1828-ban 146, 1880-ban 185 ház állt Szalónakon. 

1842-ben gróf Batthyány Lajos új majort létesített itt. 1869-ben meg-

nyílott a helyi postahivatal. 1882-ben megalapították a „Város-Szalónaki 

Takarék-pénztar Részvénytársaságot”. 1889-ben megalakult a helyi ön-

kéntes tűzoltóegylet. 1910-ben 3121 lakosa volt, melyből 2880 német, 

122 magyar, 72 horvát, 48 egyéb nemzetiségű. 1913-ban megalapítot-

ták a Városszalónaki Általános Takarékpénztárat. A trianoni békediktá-

tum elszakította Vas vármegyétől, amelynek addig felsőőri járásához 

tartozott.

Osztrák kézen
1958-ban megépült a helyi vízvezeték hálózat. Az új népiskola és főisko-

la épülete 1968-ban készült el. 1988-ban megépült a Várszálloda. 1991. 

október 1-jén Városszalónak városi rangot kapott. A 20. század végén 

itt alakult meg az Európai Béke Egyetem (EPU) és Békefenntartó-képző 

Központ. A várban pedig az Európai Békemúzeum került berendezésre. 

Az egyetem soknemzetiségű diákságát fogadja a modern Haus Interna-

tional. A régi zsinagógában pedig az egyetem könyvtára kapott helyet. 

2001-ben 2093 lakosából 1962 német, 32 horvát, és mindössze 28 ma-

gyar, valamint 71 egyéb nemzetiségű volt.

Kolostor Istennek,
város a világnak,
erődítmény az ördögnek

Szalónak vára igazán akkor lép elő a „történelem homályából”, 

amikor IV. (Kún) László király – pontosabban az akkor 12 éves ural-

kodó nevében intézkedő személyek – 1274-ben ostrom alá vették 

a Kőszegiek által védett várat. A várostrom sikertelen lett, a rivális 

főúri csoportnak nem sikerült leszámolni a megelőző hetekben 

vívott polgárdi csata során életét vesztett Kőszegi Nagy Henrik fi a-

ival. A XVI. század eleji jeles ferences történész, Gyöngyösi Gergely 

anekdotája szerint a vár későközépkori kiépítője, Baumkircher 

András gróf mondta: „három épületet emelt: először a kolostort 

Istennek, másodszor várost a világnak, harmadszor erődítményt 

az Ördögnek”. Ennél jellemzőbben ma sem tudnánk kifejezni egy 

késő középkori főúr értékrendjét. A jeles lovag amúgy szomorú 

véget ért: 1471-ben III. Frigyes császár Grácban tőrbe csalta és le-

fejeztette.

Látnivalók
Szalónakon járva nem szabad kihagyni a Szent József tiszteletére szen-

telt plébániatemplomot, amely 1464–1470 között épült. A 15. század 

végétől a pálosok kolostorának temploma volt, amelyet Baumkircher 

András építtetett. A XVI. században a reformátusoké lett, akiktől 1640-

ben visszavették a katolikusok. A Rákóczi-szabadságharc idején sú-

lyosan megsérült. 1732–1779 között barokk stílusban építették át. A 

kolostort 1550-ben hagyták el a pálos szerzetesek. A régi temető fölé 

1820-ban plébániát építettek, melyet 1976-ban bontottak le. A Szent 

Rozália-kápolnát az 1713-as pestis emlékére építették. A városi díszkút 

az 1857. évi császári látogatás emlékére épült. Zsinagógáját 1800-ban 

építették, 1864-ben átépítették és renoválták. 1989 óta könyvtár műkö-

dik benne. A városháza épülete a 19. században épült, egykor polgárház 

volt, melyet 1945 után vásárolt meg a város. A város hangulatos főterét 

17. századi árkádos polgárházak szegélyezik.

Horváth Vilmos

(Forrás: vasmegyei-varak.hu)

A katolikus templom



Az idén van éppen száz esztendeje, 

hogy nélkülünk, magyarok nélkül elő-

ször rendeztek nyári olimpiai játékokat. 

A helyszín a belgiumi Antwerpen volt, 

maguk a játékok 1920. április 20. és 

szeptember 12. között zajlottak.

Vesztesek kizárva
A magyarok meg nem hívásának külön pi-

kantériát ad, hogy a rendezés jogára hatal-

mas eséllyel pályázott Budapest. Azt történt 

ugyanis, hogy az 1912-es olimpia után 1916-

ban a sportolókat Berlin látta volna vendégül, 

de a világháború közbeszólt. A VII. olimpiai 

játékok rendezési jogáról 1914. júniusi ülésén 

a NOB egy előzetes, igaz csupán szimpátiasza-

vazást tartott. Ezen Budapest kapta a legtöbb 

voksot, így joggal reménykedett mindenki ab-

ban, hogy a magyar főváros megvalósíthatja 

olimpiai álmait. Amikor a háború után 1919 

tavaszán Lausanne-ban ismét összeült a NOB, 

Lyon és Antwerpen közül a belga kikötőváros 

kapta a rendezést, Magyarország és az I. vi-

lágháború többi vesztese: Ausztria, Bulgária, 

Németország és Törökország, sőt a Varsó alatt 

még háborúskodó Szovjet-Oroszország nem is 

indulhatott a VII. olimpiai játékokon, miközben 

a résztvevő 29 nemzet között már jelen voltak 

a háború utáni Európa új államai: Csehszlová-

kia, Észtország és a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-

rályság (1929-től Jugoszláv Királyság).

A döntésről 1919. december 15-iki vezércik ké-

ben a Sporthírlap keményen fogalmazott, az 

angolokat kárhoztatta azért, amiért a vesztes 

országok nem mehetnek az olimpiára:

„A belgák, úgy látszik teljesen alárendelték 

magukat az angol sport akaratának. Nincsen 

hivatalos bojkott, sem kizárás és mégis a köz-

ponti hatalmak sportja nélkül csinálják meg a 

számvetésüket. A mi magyar címertől ékes at-

létáink nem mehetnek tehát a jövő év tavaszán 

olimpiai babért szedni Antwerpenbe és vívó-

ink – a világ legjobb vívói – sem védhetik meg 

Stockholmban szerzett olympiai bajnokságu-

kat… Gyűlöletből, konokságból és tipikus John 

Bullra valló kíméletlen haszonlesésből olyan 

védőgyűrűt húzott az angol sport Antwerpen, 

az antwerpeni olympiász köré, hogy a magyar 

sport csak a távoli szemlélője lehet az 1920 nya-

rára tervezett belga olympiásznak”.

Ötkarika és eskü
A sors iróniája, hogy éppen ezen a békétlen, 

„csonka” olimpián húzták fel először a stadi-

on árbocára a békés egységet jelző ötkarikás 

olimpiai zászlót. A másik újdonság az volt, 

hogy először itt tettek amatőresküt a sporto-

lók. Mind a két újítást Pierre de Coubertin ta-

lálta ki és szorgalmazta. Az első eskü szövegét 

a belgák vívóbajnoka, Viktor Boin mondta el:

„Esküszünk, hogy az olimpiai játékokon be-

csületesen, a szabályokat tiszteletben tartva 

veszünk részt, a lovagiasság szellemében szol-

gálva hazánk dicsőségét és a sport ügyét.”

Amerikai fölény,
Nurmi és Nadi a sztárok

A mieink nélkül zajlottak tehát a játékok, me-

lyen összesen 157 versenyszámot rendeztek. 

Az éremtáblázat első helyén az Egyesült Álla-

mok végzett, meggyőző 95 éremmel (mely-

ből 41 volt arany), míg mögöttük Svédor-

szág, majd Nagy-Britannia végzett. Amúgy a 

versenyek rendkívül gyér érdeklődés mellett 

zajlottak, a szervezők nem győzték toborozni 

a nézőket. Egyedül a foci vonzotta a publiku-

mot, de a fi nálé botrányba fulladt, 2–0-s belga 

vezetésnél az olimpián először résztvevő Cseh-

szlovákia játékosai levonultak a pályáról. Az 

antwerpeni olimpia egyik hőse a fi nn hosszú-

távfutó, Paavo Nurmi lett, aki 10.000 méteren 

és 8000 méteres terepfutásban is győzött, va-

lamint csapatban is aranyérmes lett, míg 5000 

méteren másodikként ért célba a háborúban 

súlyos gázmérgezést kapott francia Guillemot 

mögött. A másik az olasz vívó, Nedo Nadi, aki 5 

aranyérmet nyert vívásban!

Érdekességek, s egy magyar 
kakukktojás!

A nyári játékokban szerepet kapott két téli sport 

is, a jégkorong, valamint a műkorcsolya. Az 

olimpia legnagyobb szenzációja azonban min-

den bizonnyal a svéd Oscar Swahn volt, aki 72 

évesen lövészetben szerzett ezüstérmet, és vált 

minden idők legidősebb olimpiai érmesévé.

S végül jöjjön a csattanó! Antwerpenben egy 

magyar versenyző is indult, igaz csehszlovák 

színekben. Vörös Vince 1500 méteres síkfutás-

ban a 4. helyen ért célba. A sportoló Brünnben 

született, az MTK versenyzőjeként sokszoros 

magyar bajnok volt. AZ I. világháború után 

csehszlovák színekre váltott. 1919-től Václav 

Vohralík néven már a Sparta Praha versenyzője 

volt, de a korabeli magyar sportsajtó nem ke-

gyelmezett neki, árulnók tartotta, s úgy vélte, 

hogy „ Cseh-Szlovákia olimpikonját örök idők-

re ki kell törölni a magyar atléták névsorából.” 

Vohlaríknak amúgy érdekes, s nem éppen di-

cső szerepe volt a Tanácsköztársaság idején is, 

de ez már egy másik történet lenne…

Horváth Vilmos

Olimpia Olimpia – magyarok nélkül– magyarok nélkül

Az öt aranyos Nedo Nadi, a majdnem 73 éves Swahn és Vörös Vince, az áruló

j
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Smafu, kvitt, fabatkaSmafu, kvitt, fabatka

Lieb Ágoston:
Szentháromság-szobor
Alighanem rovatcímünk most nem nagyon 

ül, hiszen lehetetlen, hogy létezik olyan 

szombathelyi, aki ne látta volna még a Fő 

téren álló Szentháromság-szobrot! De va-

jon hányan néztük meg alaposabban és is-

merjük-e történetét?

Az első fogadalmi szobrot 1713-ban állították fel 

a piactéren, miután 1710–11-ben pestisjárvány 

dúlt Szombathelyen is. Felszentelése 1714. má-

jus 4-én, Szent Flórián napján történt. Az 1817. 

évi nagy tűzvész a Szentháromság-szoborban 

csak kisebb sérüléseket okozott. Adományokat 

gyűjtöttek javítására. 1867-ben úgy döntöttek, 

hogy a rossz állapotban lévő szobor helyére újat 

állítanak. 1869. május 15-én Hudetz János tervei 

alapján felavatták a romantikus stílusú szobrot. 

A szobrász Lieb Ágoston, Munkácsy Mihály uno-

katestvére volt. 1938-ban renoválták a szobrot, s 

ekkor fordították a szobrot kelet felé, azaz Szent 

Márton irányába. 1951-ben – parkosításra hivat-

kozva, de egyértelműen ideológiai okokból – 

kerítése nélkül áthelyezték a Székesegyház előtti 

térre. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy csak 

20 éve, 2000-ben helyezte vissza a város önkor-

mányzata eredeti helyére.

A szabadon álló, romantikus stílusú, neogóti-

kus szobrot kőpillérekkel elválasztott vasrácsos, 

sarkain kandeláberekkel díszített kerítés övezi. 

A sarokoszlopos, fülkés talapzaton vakfülkés 

törzsű, lombdíszes fejezetű oszlopon a Szent-

háromság háromalakos szoborcsoportja, ara-

nyozott kereszttel, jogarral, almával, glóriával, 

sugárkoszorús galambbal látható.

Címerdíszes oromzatú, egyenes záródású fül-

kéiben a carrarai márványtáblákon az alábbi 

feliratok olvashatók:

A nyugati oldalon: A szent Háromság legmé-

lyebb titka hitünknek! / Amelyből üdvünk égi 

kegyelme ered / És hogy e szent titkot méltón 

hirdesse ez emlék, / Össze rakák a hivek kincsü-

ket áldozatul / 1869

Az északi oldalon a 127. zsoltár 1. verse, a ke-

letin az 1938. évi helyreállítás, a délin pedig a 

2000. évi visszaállítás emlékszövege olvasható.

LÁTTA MÁR?

NYELVELŐ

KÖNYVAJÁNLÓ

E havi Nyelvelő rovatunkban néhány – na-

ponta használt – magyar közmondásban 

szereplő szó eredetének jártunk utána. S 

ez nem smafu!

Hogy mi is akkor a smafu, és hogyan kerül 

nyelvünkbe? A közömbösség, érdektelenség 

kifejezésére használt szólásban szereplő smafu 

szó osztrák eredetű: A schma(n)fu ott bizony 

„ocsmány, közönséges” jelentésben használa-

tos. A német alak amúgy a francia Je m’en fous 

(ejtsd: zsö man fu), azaz Teszek rá!, Fütyülök rá! 

jelentésű mondatnak szóként felfogott átvéte-

léből származik.

Amikor úgy gondoljuk, hogy valakivel szem-

ben kölcsönösen nem tartozunk egymásnak, 

vagy egyformák vagyunk bizonyos tekintet-

ben, akkor azt mondjuk: kvittek vagyunk! 

A németektől átvett kvitt szó a francia quitte, 

être quitte envers qqn kifejezésből (nem adós, 

tartozását megfi zette valakinek) ered.

Ha valamit értéktelennek tartunk, akkor ki-

jelentjük, hogy fabatkát sem ér. Hinnénk-e, 

hogy ez a kifejezés, a XVI. századból származik. 

Ekkor volt forgalomban Csehországban a bat-

ka nevű aprópénz. Értéke pedig annyira cse-

kély volt, hogy alig ért valamit. A fa szó egyéb-

iránt nem az érme anyagára utal, csupán ezzel 

jelzik, hogy mennyire csekély az értéke.

HV

Forrás: Bárdosi Vilmos:

Szólások, közmondások eredete

Vérző MagyarországVérző Magyarország
Szülőföld Kiadó 2020, 228 p.

Ahogyan már megszokhattuk izgalmas kötet-

tel jelentkezett ismét a szombathelyi Szülőföld 

Kiadó. A néhány hét múlva éppen 100 éves tri-

anoni békediktátum szomorú apropóján egy 

- a 135 éve Szabadkán született Kosztolányi 

Dezső szerkesztette – antológiát adott ki újra. 

Az eredetileg először 1928-ban megjelent 

kötetben a magyar költészet, irodalom, mű-

vészeti közélet jeles személyiségei, tudósok, 

politikusok írtak a trianoni fájdalomról. Tóth 

Árpád, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karin-

thy Frigyes, Babits Mihály és Herczeg Ferenc al-

kotásait is megtalálhatjuk benne. Az írások egy 

történelmi korszak gondolkodásmódjáról ad-

nak mély irodalmi lenyomatot. A költészet és a 

próza értékes eszközei segítségével láthatjuk, 

hogy csakis az egykori értékekhez visszatérő, 

mély hittel átélt és gyakorolt igaz magyarság-

tudattal tudunk segíteni egymáson s az orszá-

gon. Erős és összetartó közösséggé, nemzetté 

kell válnunk, s ebben akkor nemzeti közmeg-

egyezés volt Magyarországon. Trianon proble-

matikáját sohasem fogjuk tudni feldolgozni a 

100 évvel ezelőtti békediktátum okozta sebek 

begyógyítása nélkül. Trianon tragikuma máig 

élő, s következményei még mindig nyomorít-

ják mindennapjainkat.



VállalunkVállalunk
mindennem
kertészeti munkát:

 Fametszés
 F nyírás, kaszálás
  Zöldterületek
karbantartása

 Sövénnyírás
 Bozótirtás
 Gyomlálás
 Tereprendezés
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