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Jó reggelt,
Vas megye!

Pluszemelések
a nyugdíjaknál
KOMPENZÁCIÓ Egymillióan érintettek

Eger (mti) – Mintegy egy-
millió nyugdíjas részesül
nyugdíj-kompenzációban
2010-ben – közölte Ko-
rózs Lajos, a szociális tár-
ca államtitkára tegnap
sajtótájékoztatón.

A kormányzat nyugdíj-
kompenzációs programja ke-
retében jövôre azok kapnak
pluszemelést, akik 1988. janu-
ár 1. és 1990. december 31.,
1992. január 1. és 1995. decem-
ber 31., vagy 1997. január 1. és
1998. december 31. között vo-
nultak nyugdíjba – mondta az
államtitkár. Mint hozzátette,
erre fedezetet nyújt a büdzsé
tervezetében szereplô 2934,4
milliárd forintnyi 2010-es
nyugdíjkassza, amelynek ösz-
szege 9,4 milliárd forinttal ha-
ladja meg a 2009-es keretet.

Korózs Lajos emlékeztetett
arra: a kormányzat azt vállalta,
hogy megôrzi a nyugdíjak ér-
tékét. Ebben a helyzetben va-
lamennyi nyugdíjas 4,1 száza-
lékos emelésre számíthat janu-
ár 1-jétôl. Ugyanakkor közlése
szerint folytatni kívánják
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Korózs Lajos elmondta: meg-
van a fedezet a büdzsében

azoknak a nyugdíjasoknak a
kompenzálását, akik – miköz-
ben szerencsésebb társaikhoz
képest hasonló szolgálati idô-
vel rendelkeznek – akár több
tízezer forinttal is alacsonyabb
nyugdíjat kapnak, mert úgyne-
vezett „rossz években” vonul-
tak nyugállományba. (Folyta-
tás a 2. oldalon, Folytatódó...
címmel.)

A NAP TÉMÁJA Ma végre kiderül, milyen lesz az idei bor

Márton-napi mustra
Nagy ildikó
nagy.ildiko@vasnepe.hu

Felsôcsatár – A borosgaz-
dák Márton napján kós-
tolják meg az újbort. Vas
megyében az idén zama-
tos, testes és kerek bo-
roknak örülhetünk. Felsô-
csatáron egy rozé lesz az
idei elsô bor, és a Ság
hegyi „premier” is készül.

Márton az újbor bírája, tart-
ja a mondás, ezért a hagyo-
mány szerint a borosgazdák
Márton napján kóstolják meg
az újbort. Kôszegen is ma este
gyûlnek össze a helyi, a csep-
regi és a lukácsházi borászok,
hogy megízleljék egymás
kész, vagy készülôfélben lévô
borait. A csepregi pincékben
az idén mediterrán jellegû, ke-
rek és testes borok születnek,
a Ság hegyen pedig hamaro-
san palackba kerül az idei
„premier”, ami négy bor há-
zasításából készült. Márton-
nap apropóján dr. Árva Pálék
felsôcsatári pincéjébe látogat-
tunk el, ahol most nem csak az
újborért izgulnak, hiszen a
család negyedik gyermeke is
e napokban születik meg. A
felsôcsatári pincészetben egy
pinot noir rozé lesz az idei el-
sô bor, a gazda úgy tervezi, jö-
vô héten megkezdhetik a pa-
lackozást. (Részletek a 4. ol-
dalon)
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Dr. Árva Pál: A jó bor születése az elôjátékkal kezdôdik, odakinn a dûlôben, ott dôl el minden

A kettéosztott Ciprus török ol-
dalának legszebb városa:
Girne. 8–9. oldal

VSzáznegyven kilomé-
ter autózás után meg-
érkezünk. Vendéglá-
tóink: Petra, Stefan és
gyermekeik, a Nap-
hold Cirkusz társulatá-
nak tagjai. Ekhós sze-
kereken laknak egész
évben; korábban ki-
sebb vasi falvakban is
vendégszerepeltek
mûvészi kvalitású pro-
dukciójukkal, amely-
nek címe: Még felfé-
rünk Noé bárkájára.
Zárják a szezont, téli
telephelyükön – Hé-
derváron – ünnepel-
nek barátaikkal. Tévét
nem néznek, mobilt
nem használnak, vas-
kályhával fûtenek;
húst nem esznek. A
szülôk tartják a tanórá-
kat a gyerekeknek. Na-
pos idôben készülnek
tavaszi, új produkció-
jukra. És boldogok.

Szenkovits Péter
szerk.szgotthard@vn.plt.hu

Csak törvényesen!
ERÔSZAK Orbán szerint nemet kell mondani

Budapest (mti) – Orbán
Viktor szerint a magyar
jobboldal „nyugatos” ré-
szének nemcsak a kor-
mányzati „szélsôségek”
jelenségére kell határo-
zottan nemet mondania,
hanem az erôszakra is.

László közgazdász Helyünk a
világban címû könyvének
tegnapi bemutatóján beszélt.

Orbán Viktor beszédében
úgy vélekedett, a teljes önfel-
adás politikája ma is jelen van
a magyar közéletben és kül-
politikában, ami szerinte elfo-
gadhatatlan. Példaként emlí-
tette, amikor a magyar mi-
niszterelnök román kollégájá-
val koccint Erdély elcsato-
lásának évfordulóján, illetve
azt, hogy szerinte a magyar
kormány megpróbálja szem-
befordítani a magyart a ma-
gyarral. (Folytatás a 2. olda-
lon, Nincs benne... címmel.)

A „nyugatos” jobboldal
nem fogadhatja el ugyanis azt
a politikát, amely a törvénye-
ken kívül akarja megtalálni a
megoldásokat a problémákra
– mondta Orbán Viktor. A Fi-
desz elnöke errôl Martonyi
János, Jeszenszky Géza volt
külügyminiszterek és Csaba

MSZP: egy ifjú jelölt a csapatban
Megyei körkép (al) – A
2006-os választásokhoz
képest több helyen válto-
zik a vasi szocialista kép-
viselôjelöltek csapata.

vasi jelöltek listája. Informá-
cióink szerint a 2006-os csa-
pathoz képest több helyen is
lesz változás. Talán sokak
számára meglepetés Oroszvá-
ri Péter indulása, ám ô a So-
cietas, a párt ifjúsági szerve-
zetének alelnöke. A szombat-
helyi közgyûlésben politizáló
szombathelyi fiatalember az
5-ös választókerületben, az
ôrségi-hegyháti körzetben

dali szavazatokat. Két régi je-
lölttel vágnak neki a válasz-
tásnak a szocialisták: a kôsze-
gi 3-asban Rába László, a
sárvári 4-esben Szabó Lajos
indul. Szombathelyen viszont
két új jelöltje van a pártnak.
Az 1-esben dr. Ipkovich
György polgármester, míg a
2-esben dr. Nemény András,
az MSZP megyei elnöke lép a
politikai ringbe a voksokért.

Ugyan a formális döntés,
az MSZP december 12-én tar-
tandó kongresszusának jóvá-
hagyása még hátravan, de
kész a jövô országgyûlési vá-
lasztásokon egyéniben induló

méreti meg magát. Egyébként
ez az a körzet, ahol hagyomá-
nyosan nem helybeli jelöltje
van a pártnak: korábban dr.
Pusztai Gyula, legutóbb Már-
kus Imre gyûjtötte be a balol-

Premier: Az égig érô fa
BÁSZÍNHÁZ Rumi László rendezte a népmese-feldolgozást

Szombathely (mt) – Az
égig érô fa címû Kormos
István-mese premierje
vasárnap volt a Mesebolt
Bábszínházban. Ezt játsz-
szák a napokban a bérle-
tes elôadásokon.

A verses népmese-feldol-
gozást bábszínpadon Rumi
László rendezte. A lenti vilá-
got a fentivel összekötô égig
érô fa hetedhét országon túl
álldogál, éppen ott, ahol ez a
népmese találkozik a modern
költészettel, a királykisasz-
szony a kiskondással. A fa te-
tején lakik a sárkány, oda vi-
szi, rabolja magával a lányt.
(Részletek a 7. oldalon)
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Kovács Zsuzsanna és Kovács Bálint színészek az elôadáson. Az
égig érô fa címû Kormos István-mese bérletes elôadásokon fut

Elôremenekül a Styl
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Szombathely (kit – A német Bäumler csôdje a felszámolás
alatt lévô Styl sorsát is kérdésessé tette. Kiderült, elônyt ho-
zott a volt bäumleres márkák önállósodása (6. oldal)

Kaptak pénzt
a kórházak,
de nem eleget
Megyei körkép (VN) – Meg-
kapták a szakminisztériumtól
az erre az évre ígért plusz-
pénzt a kórházak. Az összeg
annyira alacsony, hogy még
tûzoltásra sem elég. 25 milli-
árd forintra lett volna szükség
a talpon maradáshoz, ennyit
azonban a szakminisztérium
nem tudott felajánlani. Októ-
berben egyezett meg a mi-
nisztérium a szakmai szerve-
zetekkel, hogy három lépcsô-
ben plusztámogatást is kap-
nak az intézmények. A sárvári
kórház 1,2, a celldömölki 4,5,
a körmendi 5,4, a Marku-
sovszky kórház 87 millió fo-
rintot kapott. (Részletek a 3.
odalon)

Új influenza:
bezártak
egy iskolát
Szederkény (mti) – Be-
zárták tegnap a szeder-
kényi általános iskolát,
miután hatvan gyerek
fertôzôdött meg az új tí-
pusú influenza vírusával
– közölte azÁNTSZdél-
dunántúli regionális tisz-
ti fôorvosa. Az intéz-
mény 206 tanulója közül
60 betegedett meg,
mindegyikük influenza-
szerû tünetekkel –
mondta Schäffer Károly,
hozzátéve: 25 beteg je-
lentkezett a háziorvos-
nál. (Folytatás a 2. olda-
lon, Bezártak... címmel.)
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