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Szúette kötetek

Mindig új tudás kell
Kulcskérdés: mivel tehetők motiválttá a diákok?
Szombathely (mt) – A közoktatás nehézségeivel, a
gyenge mérési eredményekkel a pedagógusoknak kell szembenézniük.
Erről szólt a Savaria Egyetemi Központban rendezett nemzetközi fórum.
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Miként lehet segíteni, támogatni a pedagógusokat,
hogy megfelelő eszközeik legyenek a mai gyerekek oktatásához, neveléséhez?
– Olyan új módszereket
kell tanítani, amelyekkel a hátrányos helyzetű és a tanulásban lemaradt diákok motiválttá tehetők – mondta dr. Iker
János, a Regionális Pedagógi-

kolarendszerük azon újdonságát mutatta be, hogy a diákokat megkérdezik a tanárok
munkájáról, akik ebben a „tükörben” próbálják javítani a
hatékonyságukat. Javier Garcia Blanca Andalúziából jött,
és azt emelte ki: dolgoznak
azon, hogy az oktatás mindkét
nem számára egyenlő eséllyel,
lehetőségekkel legyen biztosított, és általánossá váljék a
„nem szexista” nyelvhasználat. A máltai Anthony Grecharról beszélt, hogy az élethosszig tartó tanulás gondolatát a tanárok is elsajátítják, és
legyenek képesek csoportokban együttműködni. A kezdő
tanároknak mentora van, aki

Konzultáció a fórum előtt: Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár, Iker János igazgató, Molnár Katalin elnök-rektorhelyettes

ai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatója, a nemzetközi
szakmai konferencia fő szervezője. – Érdemes figyelni
más európai országokra, mert
ott hamarabb találkoztak a
„modern világ” problémáival.
A konferencián a körvonalazódó hazai fejlesztéseket
összevetették más országok
gyakorlataival is. Az egyik
szekcióban a tanárok támogatásának nemzetközi irányait
mutatták be a különböző országokból érkezett vendégek.
Melanie Ellis Lengyelországból érkezett, egyebek közt is-

segítséget nyújt, de nem kritizál. Az értékelés az iskolavezetés feladata, és kifejezetten a
személyes szakmai előmenetel
érdekében történik – „ahogy a
nagy elmék is mindig megvitatják az elképzeléseiket”. Ne
a félelem és az aggodalom, a
hibakeresés teremtse az iskolai
szituációkat, hanem az elfogadás, a pozitívumok kiemelése
és a gyengeségek javítása. Ezt
erősítette meg az ír Declan
Kelleher is, hangsúlyozva: a
tanároknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a változó
tantervi követelményekhez.

ÉRTÉKES Könyvmatuzsálemeket restauráltattak

A több mint félezer éves ősnyomtatvány 1474-ből való – ilyen „egérrágta” volt a restaurálás előtt

fekete penész ette, és megrágta az egér, be volt csúszva a
szekrény és a fal közé.
A kötet eszmei értéke 900
ezer forint. Akkor találtak rá,
amikor a Herzan-gyűjteményt
átköltöztették a Püspöki Palotából
az
Egyházmegyei
Könyvtárba, a volt Szilykönyvtár termébe, amelynek
mennyezetén Dorffmaisterfreskó látható. Nagy szerencse, hogy az 5 ezer kötetes
könyvtárból csak ez az egy
Rendkívüli értékük miatt
könyv sínylette meg a 80 évi
vonaton nem szállíthatók,
bezártságot.
csak személyautóban, mindSimon Katalin, az Egyházkettő dupla dobozban, azon
megyei Könyvtár gyűjbelül külön csomagoteményvezetője
ellásban, hogy véletlemondta: tavaly zajlott
nül se ütődjenek, és
A restaurált két könyv
egy általános állocsak fehér kesztyűben
lehet kézbe venni eszmei értéke meghaladja mányvédelem, akkor
merült fel, hogy ezeket
őket. Az egyik kötet
az értékes könyveket
fatáblás, 540 éves ősa hárommillió forintot
egyedileg is restaurálnyomtatvány: Petro
tatni kellene. Az NKA
Drach nyomdájában,
Speyerben nyomtatták 1474- évig zárva volt, a papok sem pályázaton egymillió forintot
ben.
Az
Egyházmegyei láthatták, senki nem szellőz- nyertek hozzá, az egyházmeKönyvtár állományába tarto- tetett, nem takarított ezekben gye részéről az önrész 74 ezer
zik, eszmei értéke 2 millió a termekben, ezt a könyvet a forint volt.
Szombathely (mt) – Félezer
éves köteteket restauráltatott a Szombathelyi
Egyházmegyei Könyvtár
egy NKA-pályázat segítségével. A könyvmatuzsálemeket a napokban hozta vissza Budapestről a
restaurátor, Mezeiné Viktor Örzse. A két könyv
eszmei értéke meghaladja a hárommillió forintot.

Kompozíció a
háború fotóiból
Szombathely (szmk) – A
nagy háborús emlékévhez kapcsolódva a Művészeti Szakközépiskola Az
I. világháború a művészetek tükrében címmel
megemlékezést tartott.

A szakközépiskola rendezvényén felcsendültek a korszakhoz illő operett- és magyar nóta részletek. Majd katonadalok kíséretében vonult
át a diáksereg az iskola földszintjéről a körterembe. Az itt
előadott zeneművek pontosan
illeszkedtek a háború képeiből összeállított kompozícióhoz. Többek között Jankó
Zsigmond szerelmes leveleiből, Kovács György háborús
naplójából olvastak fel részleteket a diákok, majd ezt kövezően Torjay Valter vetítéssel
egybekötött, Az én történetem
című előadásában családja
személyes élményeit mesélte
el.
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere kiemelte: 2014 az emlékezés
éve, hiszen 100 éve annak,
hogy kirobbant az első világháború.

200 ezer forint. Szúette és penészes volt, dr. Rétfalvi Gábor már a 2006-ban megvédett doktori disszertációjában
leírta róla, hogy sürgős restaurálásra szorul. Voltak benne
pergamendarabok, kódextöredékek, amiket régen könyvkötészeti célokra, a könyv
megerősítésére használtak.
A másik könyv 414 éves,
1610 körül jelent meg Velencében, olasz nyelvű. A Herzan-könyvtár állományában
található – vagyis a püspök
Herzan Ferenc szerzeménye.
Mivel ez a gyűjtemény 80

Többször is eladta
a fölkínált holmit
Celldömölk (öl) – A Szombat-

helyi Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal zárta le a
a csalás megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett büntetőeljárást egy 38 éves celldömölki nővel szemben, aki
tavaly novemberben az interneten eladásra hirdetett meg
egy gyermek tanulószéket. A
kínált termék elkelt, a vevő ki
is fizette a vételárat, azonban
a megvásárolt áru nem érkezett meg és a pénzét sem látta
viszont. A gyanúsított még
ebben a hónapban ismét értékesíteni akarta a széket, ezért
ugyanúgy járt el, mint az előző vevővel szemben; aztán az
eljárást különböző tárgyakkal
és vevőkkel többször megismételte. A legnagyobb értékű
tétel januárban egy babakocsi
volt, ezért előleget kapott.

A Rózsakert
megelevenítése
Jánosháza (öl) – Tegnap délu-

tán átadták a Rózsakertet és
az „Évszakok kertjét” a Honvéd téren, régi hagyományt
támasztva fel ezzel. A hajdani
vásártéren 1958-ban hoztak
létre parkot, több száz rózsatővel. Ez lett a grund, a kedvelt szerelmi találkahely, a
község éke, „a” Rózsakert.
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Javulóban az egészségügy
A városban már tavaly elkezdődött a HPV-oltási kampány
Szombathely (szmk) – Jelentősen javult az egészségügyi ellátás az elmúlt
négy évben Magyarországon és Szombathelyen –
erről számolt be sajtótájékoztatóján dr. Puskás
Tivadar polgármester.

Dr. Puskás Tivadar elmondta: 2010 után javulásnak
indult az egészségügy helyzete. Közel 300 milliárd forintot
költöttek fejlesztésre, többlépcsős béremelést hajtottak
végre, a kórházakban erősödött az állami felelősségvállalás. A mentőszolgálat számára 227 új autót szereztek be,
22 új mentőállomás épült, 60at korszerűsítettek. A háziorvosi rendszerről szólva kiemelte: az orvosok anyagi
megbecsülése még mindig
nem megfelelő, de már dolgoznak a hosszú távú megoldáson. Szombathelyen az elmúlt négy évben 12 milliárd
forintból fejlesztették a Markusovszky kórházat, ennek
köszönhetően épült fel az új
belgyógyászati tömb. Az „egy
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A Nemzeti Választási Iroda
országos adatai szerint a polgármesterjelöltek csaknem 80 százaléka független. A vasi aspiránsok között a 427-ból 384 a független, 18-an indulnak az adott
jelölő szervezet önálló, 28-an
pedig közös jelöltjeként.
A megyék közül a legtöbb jelöltet, csaknem ezret BorsodAbaúj-Zemplén megyében állították, ám a települések száma is
itt a legtöbb: 358. A legkevesebb
a jelölt Csongrád megyében,
ahol a 60 településen 156 polgármester indul.
Ami a szomszéd megyéket illeti:
Győr-Moson-Sopron,
Veszprém és Zala megyében is
nagyobb volt a polgármesterjelölt-állítási aktivitás, mint Vasban. Ráadásul ha a számok mögé nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy a vasi falvak mintegy
40 százalékában már el is dőlt a
polgármesterválasztás, miután
egyetlen jelölt van. Kivétel Tanakajd, ahol egy sincs, valamint

Daraboshegy, ahol az egyetlen
jelölt is visszalépett.
Ugyanakkor több vasi településen nagy harc várható a polgármesteri székért. A legtöbben
– heten – Toronyban indulnak.
Öt-öt jelölt van Apátistvánfalván, Bérbaltaváron, Gyöngyösfaluban,
Kemenesmagasiban,
valamint Szombathelyen. Négynégy jelöltet állítottak Csepregen, Egyházashetyén, Felsőcsatáron,
Hegyhátszentjakabon,
Káldon, Kemenespálfán, Meszlenben, Nádasdon, Perenyében,
Söptén, Vassurányban, valamint
Körmenden. Három jelölt közül
választhatnak Alsóújlakon, Balogunyomban, Bobán, Bögötön,
Chernelházadamonyán, Egyházashollóson, Egyházasrádócon,
Gasztonyban,
Gersekaráton,
Győrváron, Hegyháthodászon,
Jánosházán, Kámban, Karakón,
Kemenesszentmártonban, Kenyeriben, Kisrákoson, Kondorfán, Magyarnádalján, Meggyeskovácsiban, Nagysimonyiban,
Nemesmedvesen,
Ostffyasszonyfán, Pankaszon, Pápocon, Pornóapátiban, Porpácon,
Répcelakon, Répceszentgyörgyön, Szelestén, Táplánszentkereszten, Telekesen, Tokorcson,
Vasszécsenyben, Vasváron, Váton, Velemben, Veleméren, Zsédenyben, valamint Sárváron és
Kőszegen.

RÖVIDEN
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Sok helyen máris
eldőlt a választás
Körkép (réz) – Az önkormányzati választáson az
ország 3 ezer 177 településén összesen 8 ezer
177 jelölt verseng a polgármesteri székért. Vas
megye 216 településén
összesen 427 polgármesterjelöltet állítottak.

VAS NÉPE 3

Puskás Tivadar polgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte
az orvosok anyagi megbecsülése még mindig nem megfelelő

orvos-egy rendelő” elv alapján megkezdték az alapellátás
átalakítását. Több rendelőt
felújítottak, és informatikai
fejlesztés történt.
Nagy figyelem hárul a
megelőzésre – hangsúlyozta a
polgármester. A méhnyakrák
hazánkban a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében. Közel
százféle vírus okozza, a védő-

oltás bizonyítottan hatásos ellenük. A HPV-vakcinát minden 12. életévét betöltött, hetedik osztályos lány ingyenesen megkapja. Puskás Tivadar
kiemelte: Szombathely jóval
megelőzte az országos kezdeményezést, már tavaly elkezdődött a HPV-oltási kampány,
a korosztályhoz tartozók
csaknem fele, 153 lány kapta
meg az oltást.

