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HIRDETÉS

EGY JÓ
LÉPÉS.

Amikor Oberwart az élvezet Mekkájává válik!
Az Élvezet Burgenland Ausztria egyik legnagyobb ínyenc vására
rekord számú kiállítói részvétellel ünnepli tizedik születésnapját.
Százharminc kiállító várja a régió finomságaival a látogatókat
Oberwartba november 5–6-án az Élvezet Burgenland vásárra.
Az idén magyar, görög, macedón, horvát és olasz vendégkiállítók is kínálják terméküket.
– A helyi élelmiszer egyre kedveltebb és értékesebb, ezért érdemes idôt szánni arra, hogy megtudjuk, milyen újdonságokat
nyújt Burgenland, Stájerország és a déli Alsó-Ausztria. Minden
évben vannak új kiállítók – mondja Markus Tuider, a Burgenland Messe vezetôje.
Idén is kapható lesz jó minôségû olaj, házi kenyér, fantasztikus
sajtokat vásárolhatunk, de a sok újdonság sem hagyható ki. A húsok között kóstolhatók lesznek vadspecialitások, hal különlegességek, fûszeres sók, teák, szörpök, chutneyk, fûszeres bonbonok – minden az egészséges táplálkozás jegyében.
Az „Ínyencek Nyelvén” keretprogramban zenei elôadások, felolvasások és fôzôbemutatók színesítik a vásárt, a Szakácskuktadíjas Georg Gossyval és az eisenstadti sommelier iskolával, akik
az ízlelés mûvészetére tanítják az érdeklôdôket. A vásárétterem egy speciális étlappal kényezteti a látogatókat november
5-én, a vásár zárása után is.
Nyitvatartás: november 5–6., naponta 9.00–18.00 óráig.
Belépôjegyek: felnôtt: 6 EUR; kedvezményes jegy (diákoknak,
nyugdíjasoknak, Alpha kártyával): 4,5 EUR; gyermekeknek 12
éves korig ingyenes; kerekesszékes mozgássérültnek és egy kísérôszemélynek a belépés ingyenes.
www.genuss-burgenland.at/magyar
(x)

A Belvárosi Faiskolakert Szakáruda
kínálata, a 40. ôszi szezonunkra:
Szôlôoltványokból minôségi bor-és
csemege fajták.
Gyümölcsoltványok ôshonos
változatokkal.
Bogyósok, kiemelten bôtermô
feketeribiszke fajták.
Szombathely, Károlyi A. u.
(A Hunyadi úti Lidl mögött.)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895
hirdetes@savariaforum.hu

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–13 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

SZOMBATHELY, Király u. 15.

Keresek!

Szombathelyen eladó
lakásokat, házakat,
lehet bontásra, felújításra
szoruló állapotú is.

2%

jutalékért

A Kámoni városrészen
80 és 85 m2-es
családi házak eladók
20–25 millió forintig!

Hegyiné H. Hajnalka Tel.: 30/361-1115
www.max2.hu

SZILVESZTERI CSOMAG
Vas megyei partnereinkhez keresünk
munkavállalókat az alábbi munkakörökbe:

A CSOMAG TARTALMA:
2016. december 30 – 2017. január 1.
•
•
•
•
•

Szállás reggelivel
December 30-án este gyertyafényes vadvacsora
December 31-én délelôtt „forralt boros” szilveszteri kisvasutazás
December 31-én este szilveszteri bál svédasztallal, fellép a MEGAROX társulata
Korlátlan szauna-használat

Foglalható már
25.610 Ft/fô/2 éjtôl!

SZÉP kártya
elfogadóhely

További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!
Várjuk szeretettel Kaszóban!

OPERÁTOR

(Szombathelyre, Kôszegre, Lukácsházára, Celldömölkre)

•
•
•
•

3–4 mûszakos munkavégzés
kiemelkedô juttatási csomag
cafeteria
buszjáratok

Érdeklôdni, jelentkezni lehet (H–P 8–16):
94-509-515 • 30-587-5268 • whc.szombathely@whc.hu
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002 • XX-M-001/407/2013

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Garai Antal
• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010) • IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Grafirka Stúdió • NYOMDA: ISTER Trade Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA:
a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9789 Sé, Balassi Bálint u. 4/A. • FELELÔS KIADÓ:
Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
(Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
S Z O M B AT H E LY
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FÓRUMBAN
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ÖNKORMÁNYZAT

A forradalomra és az áldozatokra emlékeztek
Október 23-án 1956-ra emlékezett
Szombathely. Látványos és méltó ünnepség zajlott több helyszínen délutántól késô estig.
Vasárnap délután kezdôdött az 1956-os
forradalomra és szabadságharcra történô megemlékezés a Jáki úti temetôben,
ahol dr. Torjay Valter, az 56-os szövetség
Vas Megyei Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke mondott beszédet Welther
Károly sírjánál. A városi ünnepségen
felvonták az országzászlót a Március 15-e
téren, ahol a Lechner Ferenc, az 56-os
Szövetség országos elnökségének tagja
szólt a forradalomról, amelyet világrengetô eseménynek nevezett. Megemlékezett azokról is, akik kettétört sorsukkal áldozatai lettek a megtorlásnak.
Az ünneplôket zene és egy Csepel teherautó kísérte át az esemény következô
helyszínére, az 56-osok terére, ahol
megkoszorúzták a szombathelyi hôsök
emléktábláját.
Fél nyolckor a képviselô-testület is
megemlékezett az 56-os eseményekrôl. Az ünnepi közgyûlésen dr. Puskás
Tivadar Mindszenty József bíboros-prímás
1956. november 3-án elhangzott beszédébôl idézte a forradalmi idôket:
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak errôl
még egy bizonyságot. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk élén.” Majd az emlé-

kezés fontosságáról szólt: „Két emberöltô telt el az 56-os forradalom óta. A diákok a tankönyvekbôl tanulják a forradalmunk történetét. Sajnos ma már egyre
kevesebben élnek közöttünk azok, akik
személyesen élhették át az eseményeket.
Mi elbeszéléseikbôl ismerhetjük a forradalmárok lelkületét. A közös élményt,

a mindenekfelett álló nemzeti egységet.
Azt, hogy együtt az ország, együtt dobban minden magyar szív.”
Szólt arról is, hogy az önkormányzat
megalakulásának évfordulója is október
23-a, és a köztársaságot is ezen a napon
kiáltották ki.
SaFó

KIÁLLÍTÁS: 1956 IZZÓ ÔSZE
A levéltárban nyílt kiállítás 1956 izzó ôsze Vas megyében címmel a Közjó
és Hagyomány Egyesület és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára együttmûködésében kedden. A tárlat archív fotók és tárgyi emlékek
segítségével idézi a forradalmat megelôzô idôket, a forradalmat és az 1956
utáni megtorlást. A kiállítást dr. Melega Miklós ajánlotta az érdeklôdôk figyelmébe, a résztvevôket dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntötte.

A VASMEGYE 1956 ÔSZÉN
Ha kíváncsi arra, hogy mirôl
szólt a vasi sajtó 1956-ban, elolvashatja az interneten. A Berzsenyi Dániel Könyvtár az 1956-os
forradalom 60. évfordulója alkalmából digitalizálta és hozzáférhetôvé tette a Vasmegye címû
korabeli megyei napilap 1956.
október 2. és november 18. közötti lapszámait, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy bárki megismerhesse, mi is történt a megyében – illetve, azt, hogy ezt és az
országos eseményeket milyen
módon interpretálta a helyi sajtó. A negyven újságot a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei
Levéltára bocsátotta a könyvtár
rendelkezésére. Belelapozni
a könyvtár honlapján lehet.
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SPORT

Elkészült az M86-os, „áldás a szombathelyieknek”
Kedden átadták az M86-ost, az avatóbeszédet Áder János köztársasági elnök mondta. Tervezik a Szombathely
és Egyházasrádóc közötti szakasz
négysávúvá alakítását.
Befejezôdött Magyarország legnagyobb
gyorsforgalmi beruházásának kivitelezése. A 91,7 km hosszan kiépült M85M86 gyorsforgalmi útszakasz befejezô
eleme, a Hegyfalu és Csorna közötti,
33,4 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos autóút megnyitásával a menetidô 50-60
percre csökkent Szombathely és az M1
autópálya–Gyôr között, a környezô települések tehermentesültek az átmenô,
fôleg a nehézgépjámû-forgalom alól.
„Valóra vált a szombathelyiek egyik álma, mert az M86-os gyorsforgalmi út
Hegyfalu és Csorna közötti szakaszának
megépítésével már autóúton is megközelíthetô a vasi megyeszékhely. A 85-ös
és a 86-os út a legveszélyesebbek közé
tartozott. A vidéken élôk visszanyerték
jogukat a nyugodt, zaj- és pormentes
élethez. A 33,4 kilométer hosszú út része lesz az úgynevezett 65-ös európai
közlekedési folyosónak, amely a Baltitengert köti össze Rijekával” – mondta
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelôs

Falco: nem a bôvítésre
Elutasította a zöldhatóság a Falco kapacitásbôvítésére vonatkozó engedélykérelmét. Több szakhatóság is nemet mondott
a gyár tervezett beruházásaira. Az elsôfokú határozat még nem emelkedett jogerôre. Mint azt korábban megírtuk, a Vas
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôosztálya
a Falco egységes környezethasználati
engedélyét megadta az UTWS technológia létesítésére. (Úgy tudjuk, az építési engedély is megszületett Gyôrben.)
Ugyanakkor nem vizsgálta a kérelem
azon részét, amely a Falco bôvítésére vonatkozott. Ennek vizsgálatát a környezetkímélô technológia, az UTWS egyéves
próbaüzeme utánra halasztotta. A másodfokon eljáró Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal ezt
a döntést jogszerûtlennek minôsítette, és
arra kötelezte a hatóságot, hogy a kérelem bôvítésre vonatkozó részérôl is hozzon döntést. Az ügyben október 21-én

4

államtitkára szerint az M86 most Szombathelyig épült ki, de a kormány már
a folytatást is tervezi. A jövô év elején
megkezdôdik a 86-os fôút SzombathelyEgyházasrádóc szakasz négysávúsításának elôkészítése.
Hende Csaba országgyûlési képviselô
beszédében elmondta: „Áldás az elkészült út mindenkinek, aki közlekedik rajta, hiszen biztonságban, gyorsan és kényelmesen, kevesebb üzemanyagot fogyasztva juthat el rajta a céljához. 2010-ben
az elôzô szocialista kormányzat által is
megígért útból mindössze 3,5 kilométer
volt kész, a folytatáshoz pedig sem
az anyagi források, sem a szükséges engedélyek, a területek kisajátítása nem voltak meg. A jelenlegi kormányzat viszont nem csak megígérte, de meg is építtette az utat, végrehajtva a régióban az
elmúlt évtizedek legnagyobb közúti
közlekedési beruházását.”
Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója ismertette a beruházás mûszaki paramétereit: A 33,4 km hosszú szakaszon
31 híd, 3 különszintû csomópont és
2 vadátjáró épült Vasegerszeg és Vámoscsalád, valamint Magyarkeresztúr térségében. A menetidô Szombathely és az
M1 autópálya–Gyôr között 50-60 percre csökkent, Budapest pedig 2 órán belül gyorsforgalmi úton elérhetôvé vált.
A 33,4 km hosszú gyorsforgalmi útsza-

született határozat, amelyben a kormányhivatal környezetvédelmi fôosztálya
elutasította a bôvítésre vonatkozó kérelmet. Tehát a helyzet az, hogy az UTWS-re
van engedélye a Falcónak, a bôvítésre
egyelôre nincs. A döntés ellen a másodfokú hatósághoz lehet fellebbezni. A határozat elolvasható az nydtktvf.zoldhatosag.hu
oldalon a hirdetmények között.
Donát Ármin új könyve ’56-ról
Az Ôrvidék Ház Irodalmi Mûhelyben
mutatták be lovag vitéz Donát Ármin
könyvét. A Hitünkért, hazánkért „56”-os
trilógia, jubileumi üzenet az utókornak.
A bemutatón részt vett és köszöntôt
mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely
Megyei Jogú Város polgármestere.
Átállítjuk az órát
Október 30-án vasárnap hajnalban 3.00
órakor 2.00 órára kell visszaállítani az órát,
így kezdetét veszi a téli idôszámítás.

kasz kiépítése Hegyfalu és Csorna között
65,99 milliárd forint értékben, 85 százalék uniós és 15 százalék hazai fejlesztési forrás felhasználásával valósult meg
a KS-M86 II Konzorcium (Közgép Zrt.,
Strabag Kft.) kivitelezésében.

Haladás: Továbbjutás a kupában
A másodosztályú Vác ellen vívott kupameccset a Szombathelyi Swietelsky–Haladás
élvonalbeli labdarúgócsapata. A találkozót
Dunaújvárosban rendezték szerda délután. A mieink meglehetôsen tartalékos
összeállításban léptek pályára, és arattak
magabiztos, 3–0 arányú gyôzelmet Nagy Tibor tanítványai ellen. A zöld-fehérek már
a 2. percben megszerezték a vezetést Tóth
révén, majd a fordulást követôen a holland
légiós Sjoerd Ars villant kétszer. A bajnokságban 4. helyen tanyáznak Halmosiék, akik
szombaton Kispesten lépnek pályára.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Trükkös tûzoltás
csendôrkalaphoz hasonló veterán kalapot. A kalapokat két egyénnek a fejébe
nyomták s egyuttal felöltöztették ôket
magyar csendôröknek. Ezzel egyidejüleg
pedig elhiresztelték a faluban, hogy
két magyar csendôs is megjelent a tüzesetnél. Siessenek tehát ôk is, ha nem
akarnak szégyenben maradni.”
Lám-lám, ennyi elég is volt, máris szorgoskodtak az emberek.
„Ennek meg is volt a hatása. A lakosság
sietett segédkezni a tüz oltásában.
Az osztrák csendôrök nagy népszerüségét és tekintélyét élénken dokumentálja ez az eset. Természetesen nem mertek

vele elôhozakodni s csak másnap a tüzeset után árulta el a dolgot a cselfogás
egyik szereplôje.”
Minden jó, ha a vége jó. „A tüzet a helyszinen megjelent két magyar tüzoltó
egyesület sikeres közbelépésével sikerült
lokalizálni. A falu polgármestere és az ottani csendôrörs meg akarta hálálni a derék és bátor tüzoltók munkáját, s meghivta a magyar tüzöltókat, hogy jöjjenek
el velük egy pohár borra a vendéglôbe.
A magyar tüzoltók látva, hogy reájuk
már nincs az oltásnál szükség, elfogadták a meghivást és betértek az egyik vendéglôbe.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Gáspár Marianne. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Németh János, Szép Erzsébet, Nagyné Horváth Szandra, a Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit pedig Novák Péter és Bókáné Dávid Mónika nyerte. E heti kérdésünk: Mikor
volt a tûzeset? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus
Zenekar hangversenyére szóló belépôjegyeket és a Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére
(Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az
ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, november 3-ig. Kérjük, feltétlenül
írják meg telefonszámukat is!

Játék

„A magyar csendôrkalap sikeres szerepe
egy burgenlandi tûzveszedelem alkalmával” Ezzel a címmel jelent meg írás a Hir
címû lapban 1928 szeptemberében. De
mi köze lehet egy tollas fejfedônek
a tûzoltáshoz? Kiderült a cikkbôl…
1928 szeptemberében tûz ütött ki
az Ausztriához elcsatolt Rábakeresztur
községben. „A riadójelre odasereglettek
a környék összes tüzoltói, köztük a szentgotthárdi és a rábafüzesi tüzoltók is.
A tûz helyszinén megjelent tüzoltók
vállvetve nekifogtak az oltásnak s nem
kérdezte senki tôlük, hogy magyarországi, avagy burgenlandi-e az illetô. A falu lakossága pedig csak összetett kézzel
nézte a tüz továbbterjedését.”
A lángok egyre nagyobb területre csaptak át, elkelt minden segítség.
„A rábakereszturi csendôrség látva a lakosságnak indolens magatartását, erélyes
hangon felszólította a vonakodókat,
hogy vegyenek részt az oltásban. A magyar érzelmü burgenlandi nép azonban
nem akart sehogysem kötélnek állani. Erre az osztrák csendôrök egy elmét cselhez folyamodtak. Elôkeritettek valahonnan két feketetollas, s a magyar

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügylet
október 29-tôl november 4-ig.
29., Szo – Gondviselés, Nádasdy
F. u. 43., 368-722 20.00–8.00; 30.,
V – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123
19.00–08.00; 31., H – Benu Kígyó,
Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00; 1.,
K – Panacea, Dolgozók útja 31.,
324-500 8.00–8.00; 2., Sze –
Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 20.00–8.00; 3., Cs –
Markusovszky, Markusovszky L. u.
3., 506-112 20.00–8.00; 4., P –
Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313300 20.00–8.00

HIRDETÉSI
TANÁCSADÓK:

Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)
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KÖZGYÛLÉS

Októberi közgyûlés: nyugodt viták

Az októberi közgyûlés nagyobb csörték nélkül zajlott le, hacsak azt a vitát
nem nézzük, amit a népszavazással
kapcsolatban folytattak le a képviselôk. A várost közvetlenül érintô ügyekben viszont hatékony munka folyt, és
jelentôs részben konszenzusos döntések születtek.
Dr. Puskás Tivadar polgármester a népszavazást, az 1956-os forradalom évfordulóját és a M86-ost emelte ki a legutóbbi közgyûlés óta történt eseményekbôl. Megköszönte a részvételt a referendumon,
ugyancsak megköszönte a részvételt az
ünnepi közgyûlésen, a 86-os átadásával
kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy
gyorsabb és biztonságosabb lett eljutni
a fôvárosba, és ez a város további gazdasági fejlôdését is elôsegíti. Köszönetet
mondott azoknak, akik elindították az út
fejlesztését, és külön megköszönte Hende
Csaba országgyûlési képviselônek és a kormánynak, hogy kihúzták a „hullámvölgybôl” az M86-os ügyét.
A polgármester szavaira dr. Czeglédy
Csaba (MSZP) frakcióvezetô reagált: a Vas
megyei adófizetôknek és az uniónak is köszönhetjük az út létrehozását. Javasolta,
hogy vegyék fel a napirendre a Falcóval
kapcsolatos fejlemények miatt a gyár
ügyét (cikkünk a 4. oldalon). Molnár
Miklós (Pro Savaria) alpolgármester,
a Falco-munkacsoport elnöke elmondta,
hogy a munkacsoport azt az egyhangú
döntést hozta, hogy akkor tûzzék napirendre a Falco ügyét, ha lezárultak a Falco
engedélykérelmével kapcsolatos jogorvoslati eljárások. A baloldali frakcióvezetô
fenntartotta javaslatát. Kelemen Krisztián
(DK) a Szent Márton Terv beruházásairól
szeretett volna tájékoztatást kapni.

6

Balassa Péter (Jobbik) egy öntöttvas
lámpa helyreállítását javasolta a Mindszenty téren, errôl hosszabb vita bontakozott ki. Azt senki nem vitatja, hogy helyére kellene tenni a kandelábert. Ugyancsak Balassa Péter kért decemberre egy
teljes elszámolást, mire megy el a Szent
Márton Emlékév programjára szánt 800
millió forint. Az ellenzéki javaslatokat
nem fogadták el.
A képviselô-testület elfogadta a népszavazásról szóló tájékoztatót. A polgármester megköszönte a magas részvételt, és
hogy a szavazók 98 százaléka nem hagyta, hogy ebben a kérdésben a brüsszeli
gondolatok érvényesüljenek. Dr. Czeglédy Csaba azt fûzte hozzá, hogyha
a népakarat olyan fontos lenne, akkor
a Falco ügyében is lehetne népszavazást
tartani. Kántás Zoltán (Fidesz) azt jegyezte meg, hogy az ellenzéki sajtó károgása ellenére a kvótanépszavazás igenis sikeresnek mondható, sikerült egy olyan
bázist is megszólítani, akik egyébként
nem azonosulnak a kormány nézeteivel.
Balassa Péter leszögezte, hogy Szombathelyen is, és az országban is érvénytelen
lett a népszavazás. Hozzátette, hogy a letelepedési kötvényt a Jobbik meg fogja szüntetni, mert az álságos, hogy a gazdag migráns jöhet, a szegény meg nem.
„Elindult a kampány” – jegyezte meg.
A nagyon hosszú vitában szinte minden
képviselô megszólalt, ugyanazokat
mondták el, mint a népszavazási kampányban. Hosszú vita bontakozott ki a témáról, mintha nem is a népszavazás után,
hanem elôtte lennénk.
A város útfelújítási programjáról szóló elôterjesztést tárgyaltak a második napirendi pontban. Eszerint jövôre 500 millió,
2018-ban 1 milliárd, 2019-ben 1,5 milliárd

forintot fordítanának útfelújításra. A javaslat elfogadása esetén a következô 3 évben a TOP-os forrásokkal együtt mindösszesen mintegy 4 milliárd forintot költenének erre a célra. Horváth Soma
(MSZP) felvetette, hogy az utak mellett
parkoló-beruházásokra is kellene gondolni. Molnár Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy konkrét útfelújítást nem tartalmaz az elôterjesztést, de ragaszkodjanak
ahhoz, hogy ne lehessen másra felhasználni az útfelújítási programra szánt pénzt,
ennek prioritásnak kell lennie. Dr. Ipkovich
György azt javasolta, hogy döntsék el azt
is, hogy mely utakra mikor kerül sor. Kelemen Krisztiánnak (DK) aggályai vannak,
hogy az ellenzéki kerületekbe is jut-e majd
pénz, Lendvai Ferenc visszautasította
a feltételezést. Horváth Attila (MSZP) arra invitálta a polgármestert, járják körbe
a körzeteket, hol van szükség útfelújításra. Dr. Kecskés József (Fidesz) a peremkerületek rossz járdáira, útjaira hívta fel a figyelmet. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) azt reméli, hogy az akadálymentesítésben is elôre tudnak lépni. Illés Károly
alpolgármester (Fidesz) elmondta, hogy
azon beruházásokat valósítják meg elôször, amelyek engedélyes tervekkel rendelkeznek már. Decemberben döntenek arról, hogy mikor melyik utca (híd, parkoló) újul meg.
Elfogadták a Sugár úti kis sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó koncepciót. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola
Nonprofit Kft. tao-pályázat keretében
nyújt be támogatási kérelmet a beruházáshoz. Ennek költsége több mint 266 millió forint, amelybôl a látvány- és csapatsport-támogatás 186 millió forint, az önkormányzat által biztosítandó önerô pedig közel 80 millió forint, amit a jövô évben
biztosítanának a város költségvetésében.
A beruházás során felújítanák az épületet,
újabb szálláshelyeket alakítanának ki, és
új homlokzatot kapna a ház.
Ebédszünet után egyebek mellett tárgyaltak arról, hogy SZOVA éljen-e a Kôszegi utca 23. szám alatti épület elôvásárlási jogával, elfogadták a karnevál beszámolóját, döntést hoztak, hogy hol állítsák ki Szombathely városmakettjét.
A részletekrôl jövô heti lapszámunkban
olvashatnak.

RENDELÉS: NONSTOP
Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Varga Dezsô, a Martinus Projektiroda Kft.
ügyvezetôje tekintett vissza a hétfôi sajtóbejáráson a Pöspöki Palota rekonstrukciójának történetére: 1945. március 4-én érte
végzetes bombatalálat a Székesegyházat

a templom homlokzatát teljes egészében
újravakolták, színezték. A rajta lévô kôfelületeket megtisztították és a restaurálási munkákat is elvégezték. A toronysisak
állagmegóvása, illetve a toronysisakon levô kereszt aranyozása is megtörtént.
A Szent Márton Terv keretében került sor
a két toronyban kilátó kialakítására. Ennek további fejlesztése még folytatódik,
ezt követôen nyílik meg teljes egészében
a látogatók elôtt. A Madonna-kápolná-

lom elôtti, illetve a templom és a Püspöki Palota közötti tér felülete.
A Brenner János Kollégium tetôszerkezetét és homlokzatát is rendbe hozták, a vizesedés okozta felületi elszínezôdések,
a lábazati elemek jelentôs károsodásai és
a színezés erôsen megkopott állapota
együtt indokolta, hogy ezt a beruházást.
Jelenleg a palota udvarának kertjén
végzik az utolsó simításokat munkások,
várhatóan még a héten helyére kerül
az utolsó kockakô is, a Mindszenty tér
burkolatát használják fel a sétányhoz.
A palota megújult szárnyának földszintjét nézhették meg az újságírók. A barokk
külsô puritán, modern és praktikus bel-

és a püspöki székhelyt, utóbbi visszaépítésére nem volt pénz. Még Aigner Géza –
a Szent Márton-templom plébánosa – vetette fel 2007-ben, hogy a szent születésének 1700-adik évfordulójára egy Zalától
Szombathelyig terjedô útvonalat kellene
kialakítani, ennek keretében kellene a településen beruházásokat végrehajtani,
az utolsó állomás lenne a Püspöki Palota.
Projektterve elkészült, de pénzt nem sikerült kapni rá, egészen addig, amíg a kormány ki nem hirdette a Szent Márton Évet.
A 2015-ben indult munkálatok során
2,5 milliárd forintból 12 projektelemet
tartalmazó beruházás indult a városban.
Az egyik legnagyobb volt a Szent Mártontemplom teljes külsô-belsô renoválása.
A másik nagy „falat” a város barokk épületegyüttesét és annak környezetét érintette.
Andorka Miklós, az egyházmegye fôépítésze ismertette a beruházást.
A Székesegyház felújítása már 2014-ben,
az egyházmegye saját forrásainak felhasználásával megkezdôdött. Ennek keretében

ban restaurálási munkák zajlottak, új liturgikus bútorok kerültek a liturgikus térbe.
Megáldása 2015. november 1-én történt.
2016. januárjától itt egész napos szentségimádás zajlik.
A Püspöki Palota lebombázott szárnyának újjáépítése és a Püspöki Palota kertjének felújítása 2015 ôszén kezdôdött
meg. A lebombázott szárnyat – az eredetivel megegyezô módon – nagyméretû téglákból építették újjá Németh
István tervei alapján. Ezzel párhuzamosan a Püspöki Palota homlokzatát és
a tetôt teljes körûen felújították, és
a kôrestaurátori munkákat is elvégezték. Az épület második emeletén, ahol
korábban raktárak voltak, irodahelyiségeket alakítottak ki, ide költözött
a Püspöki Hivatal.
A Mindszenty téren kicserélték a csapadékvíz-csatornarendszert, a térvilágítási
hálózat is megújult és új, esztétikus gránit burkolatot kapott a Szombathelyi
Egyházmegye tulajdonában lévô temp-

sôt rejt: fogadópulttal, vizesblokkokkal,
lifttel. Láthatóvá vált a palota alatt húzódó római romok egy része is.
A látogatóközpont kialakítására, berendezésére pályáznak, közel egymilliárd forintos beruházást terveznek, amelyben
szerepel egyebek között Jákon egy zarándokszállás kialakítása, a szombathelyi Domonkos-rendház és Szent Márton-látogatóközpont felújítása, Undon egy Szent
Márton-oltár restaurálása.
Dr. Puskás Tivadar polgármester a területet érintô további, már városi fejlesztésekrôl szólt, ezt abból a 2,5 milliárd forintból finanszírozzák, amelyet a kormány
biztosított a Szent Márton Emlékévre. Jelenleg a Szily János utcában folyik a munka a közvilágítás cseréjével, majd a Berzsenyi teret újítják fel.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a belváros
képviselôje azt mondta, hogy nemcsak
a környéken élôk szerették meg a felújított teret, hanem a város más részeirôl is
egyre többen látogatják.

Betekintés a Püspöki Palotába
Az utolsó simításokat végzik a Püspöki
Palota megújult szárnyán, és a kertben
ott virítanak már az árvácskák. A palotában látogató-központ lesz, pályázaton keresnek hozzá forrást.
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Újabb híres szombathelyi asszony: gróf Erdôdy Ilona
Újabb kötettel bôvült a híres szombathelyi nôket bemutató sorozat,
gróf Erdôdy Ilonáról jelent meg monográfia az önkormányzat támogatásával, a Szülôföld Könyvkiadó kiadásában. A kötetet pénteken mutatták
be a városházán.

levéltári kutatásokkal, Erdôdy Ilona
német nyelvû naplójának feldolgozásával, és a családtagokkal készített interjúkkal jutott el a grófnô portréjának,
életének megrajzolásáig.
A bemutatón Harangozó Bertalan kormánymegbízott szólt arról, hogy nemcsak Erdôdy Ilonát ismerhetjük meg
a kötetbôl, hanem az arisztokrácia háború elôtti életébe is bepillantást nyerünk. Ebbôl a grófnô barátai, rokonai is
idéztek történeteket a könyvbemutatón. Kelbert Krisztina archív filmfelvételeket is talált, amelyekbôl néhány kockát levetítettek a közönségnek is.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária elmondta,
hogy ez a 14. kötete a sorozatnak. Olyan
személyiségekrôl készülnek a monográfiák, akik ma is példaként állhatnak
a szombathelyiek elôtt, összesen 22
kötetet terveznek megjelentetni.

Erdôdy Ilona a második világháború
alatt végzett önkéntes mûtôsasszisztensi munkát a Markusovszky kórházban.
De nem ez volt a grófnô és családjának
egyetlen jótéteménye: a Máltai Szeretetszolgálat támogatói voltak, mozgássérülteket segítettek, gyûjtést szerveztek számukra, táboroztatásuk költségéhez járultak hozzá – emlékezett
vissza dr. Asbóth Mária, a szeretetszolgálat szombathelyi vezetôje.
A kötet szerkesztôje Kelbert Krisztina,
a Savaria Múzeum munkatársa, aki

OLVASÓI LEVÉL

Új közösségi tér a Paragváriban
Szívderítô eseményre került sor
a Paragvári Utcai Általános Iskolában.
Szülôi összefogással, vállalati támogatásokkal közösségi teret avattak a „B”
épület aulájában. Alig egy éve, hogy
szülôk, pedagógusok elhatározták egy
többfunkciós közösségi tér kialakítását.
Az elhatározást tett követte. A Szülôi
Közösség megteremtette az anyagi
forrást az elképzeléshez. Biczóné Pasku
Katalin, az iskola pedagógusa és BiczóTakács Lilla díszlettervezô elkészítették
az aula látványtervét. Ezt egy egész nyarat felölelô munka követett, melyet az
iskola SZM-elnöke, Takács-Unger Szilvia
vállalt és végzett odaadó lelkesedéssel.
Vállalkozók felkutatása, árajánlatok
begyûjtése, döntés, megbízás, a kivitelezés segítése, ellenôrzése. Szeptemberben aztán az iskola rendszergazdája,
Németh Gábor, beszerelte a számítógépeket, majd végül vállalati segítséggel
áram is került a felületre.

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:
Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)
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A gyerekek határtalan lelkesedéssel
foglalták el az így berendezett aulát.
Már az is öröm volt számukra, hogy
elegáns, esztétikus környezetben tölthetik várakozóidejüket. A számítógépek alkalmasak házi feladatok elkészítésére, információgyûjtésre, PowerPointos kiselôadások készítésére. A falon elhelyezett, folyamatosan üzemelô,
nagyméretû info-TV két funkciót lát el.
Egyrészt tájékoztatja a diákokat a határidôkrôl, iskolai események idôpontjáról, versenyeken elért eredményekrôl; másrészt a diákönkormányzati tudósítókon keresztül a gyerekeknek is lehetôségük van reflektálni az
eltelt eseményekre riportok, képriportok formájában.
A létesítmény mindenki örömére elkészült. Tartalommal való megtöltése a következô feladat. Erre is számtalan ötlet és jelentkezô van diákok és
pedagógusok között egyaránt. Az új

eszközök segítségével megújulhat
a Paragvári Suli Tv, a kommunikáció tanítása során is bôvülhetnek a kreatív
feladatok, érdekesebb lesz az órai
munka.
Az átadó ünnepségen az iskola Szülôi
Közösségének elnöke köszönetet mondott szülôtársainak, a projektet támogató vállalkozásoknak és mindenkinek,
akinek része volt a megvalósításban.
A gyerekek az átadást követôen boldogan vették birtokba az aulát.
Kôváriné Fekete Marietta
Igazgató

EMLÉKEZÉS A ROMA ÁLDOZATOKRA
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016.
november 3-án (csütörtökön) 11.00 órakor a roma holokauszt áldozatainak
Jászai Mari utcai emlékmûvénél megemlékezést tart a 72 éve elhurcolt áldozatokról, amelyre tisztelettel vár minden megemlékezôt.

Safo_2016_10_29

16/10/28

10:55 AM

Page 9

2016. OKTÓBER 29.

PROGRAMAJÁNLÓ • KÖZÉRDEKÛ

Október 29–november 5.

KIÁLLÍTÁS
október 27–november 9.
Vitalitas Galéria
(11-es huszár út 19.)
Pirchala Imre festômûvész kiállítása
november 3–december 17.
Szombathelyi Képtár
Rumi Rajki Mûpártoló Kör jubileumi
kiállítása
•••••••••••••••••••••

KÖZLEMÉNY
november 3. (csütörtök)
Ôrvidékház (11-es huszár út 40.)
9.00 Magyarország ezekben a napokban világtörténelmet írt – konferencia
Szombathelyi Zsidó Hitközség
(Batthyány L. tér 9.)
17.15 Ôszi Zsidó Esték: Feloldható-e
a bûnvád – a zsidók felelôsek Jézus
haláláért? – dr. Csepregi András
iskolalelkész

október 29. (szombat)
MMIK (Ady E. tér 5.)
16.00 Fúvósmuzsikáért Alapítvány:
A szigetszentmiklósi Ádám Jenô Zeneiskola Fúvószenekarának koncertje

november 4. (péntek)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
17.30 Hogyan utazzuk be a világot
havonta egy minimálbérbôl? –
elôadó: Zárug Zita és Harkányi Árpád

Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Ünnepi hangverseny az ’56-os
forradalom 60. évfordulójára

Végállomás
21.00 Dalriada

Végállomás
21.00 AC/DP, Bad Ferro

október 29–november 4.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
október 29. (szombat)
15.00 Kísértetek
15.00 Ahogy tetszik
november 3. (csütörtök)
19.00 A dzsungel könyve
november 4. (péntek)
19.00 A dzsungel könyve

október 30. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Vackor az óvodában
Végállomás
21.00 Halloween Party by Where Is
Cooper & Continoom, vendég:
Clap4What
október 31. (hétfô)
Cafe Frei
18.00 Az élet nôi és férfi dolgai –
Bálint Éva és Szabó Tibor színmûvészek vendége: dr. Pozsonyi János
törvényszéki bíró
november 2. (szerda)
Csónakázótó
17.30 Achilles-napi városi futás
MMIK (Ady E. tér 5.)
19.00 Mit üzen a lelked? – önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban, elôadó: dr. Buda László

november 5. (szombat)
Pálos Károly Szociális Gyermekjóléti
Szolg. (NYME–SEK, Zenei Int. Tanszék,
Géfin Gy. u. 28.)
15.00 Ôszirózsák Kórusa – 10 éves
jubileumi koncert, fellépnek még:
Napsugár Zenekar, Nefelejcs Kórus,
Répcementi Férfiakar, Hetyei Daloskör,
Perenyei Hagyományôrzô Egyesület,
Vassurányért Kult. Egyesület Dalköre
Fô tér
Márton-napi kirakó – szabadtéri játszóprogram
november 5–6. (szombat–vasárnap)
Vasi Skanzen
10.00–18.00 Szent Márton-napi országos nagyvásár, Szent Márton-játékok

Gépkocsibehajtás a Jáki úti temetôbe: Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzata és
a Vas Megyei Temetkezési Kft.
a Jáki úti központi temetôbe
gépkocsival történô behajtást
az alábbiak szerint engedélyezi:
2016. október 30-án (vasárnap)
2016. október 31-én (hétfô)
2016. november 01-jén (kedd)
de. 6 órától – 12 óráig.
A gépkocsival közlekedôktôl kellô türelmet, toleranciát kérünk.
A fent közölt napokon gépkocsival behajthatnak mindazok, akik
erre jogosító engedéllyel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek, de életkoruk és fizikai állapotuk, mozgáskorlátozottságuk
azt indokolttá és szükségessé teszi. Fentiek betartását a rendôrséggel együttmûködve a Temetkezési Kft. dolgozói a fôbejáratnál szigorúan ellenôrzik. Behajtani csak a fôkapun, távozni viszont a Ravatali, illetve a Perinti
kapunál lehet.
Kapuk nyitvatartási ideje:
A fent közölt napokon mindhárom kapu 6.00–20.00 óráig
tart nyitva.
2016. október 29-én 8.00 órától
2016. november 2-án 8.00
óráig forgalomkorlátozás, illetve forgalmi rendváltozás lesz
a Jáki út, Alsóhegyi út, Brenner
T. körút közötti útvonalakon.
Az Alsóhegyi úton lakókat arra
kérjük, hogy a fent nevezett
napokon az utat teljes szélességében szíveskedjenek szabadon hagyni a buszjáratok közlekedésének megkönnyítése
érdekében.
2016. október 29-én, október
30-án, október 31-én és november 1-jén a következô forgalmi rend lép érvénybe:
A Jáki úti temetôhöz bejövô
forgalom: Jáki út.
A Jáki úti temetôbôl kimenô
forgalom: Buszok, TAXIK számára: Alsóhegyi út.
Egyéb jármûvek részére: Ferenczy I. utca, Hajnóczy J. utca.
Felhívjuk a közlekedôk figyelmét a megváltozott közlekedési rend betartására.
Október 30-tól november 1-ig
az ingyenes temetôi járat
balesetveszély elkerülése miatt
nem közlekedik!
Kiskós Ferenc
ügyvezetô
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KÉPGALÉRIA

EMLÉKEZÉS A SZERETTEINKRE
Koszorúk, krizantémok és rengeteg ember a piacon. A jövô hét elején
ünnepeljük a mindenszenteket és emlékezünk halottainkra.
A latinul Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, ezt
november 1-jén ünnepli a katolikus egyház. Az ünnep 741-ben, III. Gergely
pápa idején jelent meg elôször a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank
császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte
az új ünnepet. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben.
Nem tévesztendô össze a halottak napjával, egyháztanilag a szenvedô
Egyház (ecclesia patiens) ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház
a következô napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még
el nem nyert, a tisztítótûzben lévô hívekért. Szent Odiló clunyi bencés
apát 998-ban vezette be emléknapként. Késôbb a bencés renden kívül
is ünnepnappá vált, és a 14. század elejétôl a katolikus egyház egésze
átvette. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának)[4] is nevezik,
ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok
a halottak emlékezetére.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 29., szombat

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

8˚C

13˚C

Október 30., vasárnap

Erôsen felhôs
idô várható

5˚C

12˚C

Október 31., hétfô

Zápor várható

4˚C

12˚C

November 1., kedd

Zápor várható

4˚C

11˚C

November 2., szerda

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

3˚C

9˚C

November 3., csütörtök

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

2˚C

9˚C

November 4., péntek

Zápor várható

2˚C

9˚C
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A Vas Megyei
LISZTÉRZÉKENYEK
Érdekvédelmi Egyesülete
köszöni
az eddigi támogatást és
tisztelettel kéri az olvasókat,
hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák
az egyesület munkáját!
Adószámunk:

18888702-1-18

A PARKERDEI
KERTBARÁT
EGYESÜLET

köszöni mindazoknak,
akik adójuk 1%-át
felajánlották.
A befolyt összeget az utak
javítására használtuk fel.
Adószám: 18882593-1-18

1 %

Az Anna Örök
Alapítvány köszöni
az adományozóknak
személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlását!

A Vakok és
Gyengénlátók Vas
Megyei Egyesülete
köszöni, hogy adójuk
1%-ával támogatták
a megyében élô
látássérült emberek
életvitelének segítését!

Adószám: 18891010-1-18
Bank: 11747006-20197832

Adószám:
18895038-1-18

A Brenner János Óvodában
mûködô Szentjánosbogár
Alapítvány
nevében köszönetet
mondunk midazoknak,
akik a 2015. évi
SZJA 1%-ával támogatták
terveink megvalósítását.
Kérjük jövôbeni támogatásukat!
Adószámunk: 18895014-1-18

Köszönjük, hogy adója
1%-ának felajánlásával
támogatta az

Oladi Óvodáért
Alapítvány
munkáját!
ADÓSZÁMUNK:

18889552-1-18

Az UNICORNIS Egészségforrás
Alapítvány köszöni mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták lovasterápiás
foglalkozásait. Fejlesztô
foglalkozásainkra egyre
nagyobb az igény, ezért segítségükre továbbra is számítunk!
Adószámunk: 18886250-1-18

A Dr. Tiborcz Sándor
Alapítvány
Ezúton köszöni meg
támogatóinak a 2015. évi
SZJA 1%-át, melyet
az egészségügyi szakdolgozók
szakmai fejlesztésére fordított.
Kérjük, támogassák a jövôben
is tevékenységünket!
Adószámunk: 19245742-1-18

A Szombathelyi Ifjú Sólymok
Kosárlabda Sportegyesület
tisztelettel és szeretettel köszöni a kosárlabdabarátoknak,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogatták Szombathely fiú kosárlabda-utánpótlását!

Adószámunk: 18889167-1-18
Köszönjük! • Hajrá Szombathely!

A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
EGYESÜLETE
köszöni támogatóinak
a 2015. évi SZJA 1%-át.
Egyúttal kéri további segítségüket!

Adószám: 18887275-1-18
A Paragvári Utcai Általános Iskola
„Gyermekközpontú Iskoláért Alapítványa”
köszöni, hogy adója 1%-ának
felajánlásával Ön is támogatta
céljaik megvalósulását!
Eddigi támogatásukat köszönjük!
Adószámunk: 19247160-1-18

A Savaria Szakképzô Iskoláért Alapítvány
(adószámunk: 18896369-1-18) tisztelettel megköszöni
a szülôknek és minden támogatójának, hogy
2015. évi adójuk 1%-át, összesen 339.504 forintot
felajánlottak céljaink megvalósítására. A befolyt
összeget a kiemelkedô tanulmányi és sporteredményt elért tanulók, valamint egyes osztályok
közösségi tevékenységének támogatására fordítjuk.

KÉRJÜK TOVÁBBI TÁMOGATÁSUKAT!

A VAS MEGYEI
MENTÉSÜGYI ALAPÍTVÁNY
köszöni a Tisztelt Olvasóknak, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták az alapítványt.
A támogatás összegét egészségügyi és oktatási eszközök
beszerzésére, szakdolgozóink továbbképzésére és
ismeretterjesztô anyagok megjelentetésére fordítja.
Adószámunk: 19246121-1-18

Köszönjük támogatásukat!

Intenzív Osztály Együtt
az Életért Alapítvány
Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2015. évi
SZJA 1%-át alapítványunknak ajánlották fel.
A befolyt összeget
a dolgozók továbbképzésére fordítottuk.

Adószám: 18884533-1-18
11
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Ötórai tea, kvíz-party, tri-show…
Ki ne emlékezne a szombathelyi harmincasok, negyvenesek, ötvenesek közül a
felsorolt rendezvényekre? A Sportház
zsúfolásig megtelt szombatonként, és
noha 10 órakor lekapcsolták a villanyt,
mégis mindenki remekül szórakozott.
Ezt az életérzést igyekeznek feleleveníteni a december 3-ára tervezett Nagy
Tri-Show Bál fôszervezôi, Tamás-Horváth
Beatrix és Lászlóné Ágics Edit.
Nem panaszkodhattak azok a szombathelyi középiskolások, akik a nyolcvanas,
kilencvenes években tanultak váro-

sunkban. Szombatonként nagyszerû
hangulatú közös bulik várták a fiatalokat.
– Manapság nem nagyon létezik olyan
hely, ahol a korunkbeliek együtt, jó zenére bulizhatnának. Egyszerûen jól
akarjuk magunkat érezni, azokkal az arcokkal szeretnénk találkozni, akikkel
hajdanán együtt szórakoztunk a Sportházban. Már korábban megfogalmazódott bennünk az ötlet, létrehoztunk egy
csoportot az egyik közösségi oldalon,
amelynek nagyszerû volt a fogadtatá-

C I V I L

NAGY
TRI-SHOW BÁL

sa. Érdeklôdnek a szombathelyiek, hiszen sokaknak lenne amolyan „hiánypótló” rendezvény az általunk megálmodott Tri-Show Bál. Terveink szerint
lesznek majd filmbejátszások a régi
rendezvényekrôl, a dj-pult mögött
Neczpál György áll majd, a mûsorvezetô Fazekas Gábor lesz, a sztárfellépô pedig a Pa-dö-dö együttes. Várunk mindenkit, aki szeretne egy jót bulizni a régi emlékek kíséretében – mondta a rendezvénnyel kapcsolatban Ágics Edit.
(x)

Jegyek korlátozott számban az AGORA jegyirodában,
valamint a Borháló Szombathely üzletében
(9700 Szombathely, Szent Márton u. 23.)
Jegy asztalfoglalással: 4.500 Ft, Sétálójegy: 3.500 Ft (Az ár a 27% Áfa-t tartalmazza)

Dec. 3., 19.00
Sportház

Ház-Inform Kft.9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu

TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

A Thököly utcában új, 89 m2-es és 93 m2-es,
összkomfortos lakások. Irányár: 27,45 M Ft és
28,5 M Ft. 2016. év végi átadás. Garázs az
udvarban vásárolható.
Szombathelyen, a Táncsics utcában 36–64 m2
közötti épülô igényes lakások. Ár: 328.000
Ft/m2. 2017. ôszi átadás.

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Nagy Gábor és Pezenhoffer Edina fia: Kristóf,
Varga Gyôzô és Karádi Szilvia leánya: Gréta Léna, Süle András és
Szücs Melinda fia: Gergô Árpád, Somogyi Csaba és Kovács
Zsuzsanna fia: Benett, Szabó Gábor Márton és Jónás Szilvia
leánya: Sára Hanna, Strem Tamás és Ôrhelyi Anita fia: Zétény,
Pásztor Attila és Fábián Boglárka fia: Bence, Széll Péter és Dányi
Zsuzsanna leánya: Bianka, Hoós Richárd Sándor és Berényi
Orsolya leánya: Emili, Csejtey Ferenc és Keresztes Anita leánya:
Bíborka, Palkó Péter és Horváth Hajnalka Mária fia: Péter,
Horváth Péter és Bakos Lilla fia: Dominik, Diószegi Kálmán és
Németh Barbara Tímea leánya: Luca, Domnanics András és
Horváth Szandra leánya: Maja, Kiss Lajos és Bánhegyi Klaudia
leánya: Hanna Lili, Németh Gergô József és Görföl Szabina Mária
fia: Milán Miló, Németh Róbert és Marton Viktória Veronika fia:
Bence, Iván Robin és Szakács Eszter leánya: Lara Zoé, Horváth
Gábor és Németh Szandra fia: Levente, Gyurácz Zoltán és
Polnisch Gabriella Mária leánya: Leona, Horváth Zsolt és Vilics
Edina leánya: Zorka, Kiss Balázs József és Polgár Ivett fia: Zétény
Balázs, Gombor László és Balassa Mária leánya: Vivien, Keszei
Tamás és Meszes Adrienn leánya: Regina, Süle Richárd és Cziczer
Mónika leánya: Rebeka, Horváth Árpád Csaba és Berger
Henrietta leánya: Léna, Aszódi János és dr. Schmalzel Krisztina
fia: Ádám, Horváth László és Magyar Kitti fia: Kevin László,
Fekete Csaba és Hardi Henrietta fia: Máté Csaba, Trittremmel
Krisztián és Szele Renáta fia: Olivér, Gyabronka Balázs és Poór
Dóra Mária leánya: Hédi
H Á Z A S S Á G : Polgár Balázs és Mándy Natália Szvetlána, Farkas
Norbert és Gömbös Diána
H A L Á L E S E T: Reczetár József, Rozmán György Endréné Major
Erika Margit, Dénes Istvánné Péter Margit, Horváth Józsefné
Márton Anna, dr. Józsa Miklós, Járfás Sándor, Németh Kálmánné
Hertelendi Piroska, Petô István, Petz Józsefné Budai Éva Ilona,
Horváth Miklós, Tóth Károlyné Kunovits Margit, Horváth Lajos,
Kovács Matild, Somogyi Zoltán, Bertók Ferencné Horváth
Margit, Milos János, Varga Jánosné Horváth Etelka, Bedi János,
Sütô István, Szalai Károly, Geröly Jánosné Varga Rozália, Horváth
Ferencné Horváth Erzsébet, Takács László, Molnár László, Varga
János, Varga József Ferenc, Janzsó Jánosné Szij Mária Julianna,
Varga Miklós, Monek József, Beck Traian, Závecz Béláné Serfecz
Anna Hilda, Lánczky Edit, Marhold Ibolyka Teréz
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Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó

KACSACOMB FEHÉRBOROS SÜTÔTÖKKEL

tanfolyamok indultak
Szombathelyen.

BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG!
30% kedvezmény a keretszámok betöltéséig!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

9600 Sárvár, Sylvester J. u. 11. (Posta tér)
Web: www.neorestaurant.hu
Facebook: facebook.com/neorestaurant

Hozzávalók (2 adaghoz): 2 db közepes kacsacomb, 6 gerezd
fokhagyma, só, bors ízlés szerint. A körethez: 30 dkg sütôtök,
8 dkg vaj, 2 csipet cukor, 2 dl száraz fehérbor, 1 db citrom.
Elkészítés: A tisztított, szárazra törölt kacsacombot megsózzuk, bedörzsöljük zúzott fokhagymával, és a bôrös felével lefelé, egy fedeles, sütôben is használható edénybe
tesszük. 8–10 percig sütjük zsiradék nélkül, majd megfordítjuk, és a kisült zsíron 4–5 perc alatt a másik felét is megpirítjuk. Kevés vizet és szeletelt fokhagymagerezdeket
adunk hozzá, és fedô alatt, közepes lángon 1,5 órán keresztül pároljuk, közben szükség esetén pótoljuk a vizet.
Miután megpuhult, 200 fokra melegített sütôben 20–25
perc alatt pirosra sütjük. A körethez kb. félcentis szeletekre vágjuk a hámozott sütôtököt. Mindkét oldalát elôsütjük a vajban, meghintjük cukorral, majd felöntjük fehérborral, puhára pároljuk, és lepirítjuk.

• Ételkülönlegességek minôségi alapanyagból
• 3 havonta megújuló étlap
• Gyerekételek
• Házi készítésû szörpök, limonádék és jeges teák
• Különleges, egyedi koktélok és röviditalok
• Kétféle kávé az olasz MokaSirs manufaktúrától
• Szezonális borlap, az összes magyar borrégiót érintve
• Habzó borok, minôségi pezsgôk és champagne
• Széles sörkínálat, kézmûves sörökkel kiegészítve

Vállaljuk céges és családi rendezvények lebonyolítását is!

Asztalfoglalás: 06/95/311-555

Elvis, oltár, Miami
AVAGY FÉLMILLIÓ DOLLÁR GAZDÁT KERES
A fordulatos, pergô komédia egy bôröndcserével indul, amikor is az Elvis-rajongó Tom és felesége (Alice) Miamiba készül a várva várt Elvis-gyûlésre, de a nagy köd miatt törlik
járatukat. Csalódottan hazatérnek, majd otthon veszik észre, hogy egy „szerencsés” csere folytán félmillió dollár kerül a birtokukba, amikor is véletlenül más bôröndjét hozták el a reptérrôl. További bonyodalmakat okoz Tom pofátlanul jóképû testvére, Barney érkezése. Tervei szerint aznap este, bátyja lakásában szeretné meghódítani legújabb
trófeáját, Murielt. Barney reményei azonban szertefoszlanak, amikor Tomékat otthon találja. Váratlanul betoppan
Alice nagynénje is 20 ezer dollárral a táskájában, amit nászajándékba szán Alice-nak és Tomnak. A kalamajka itt még
nem ér véget, hiszen „csatlakozik a társasághoz” Frankie,
a bandita, aki az elcserélt táska tulajdonosának dolgozik,
és akit mindenki rendôrnek gondol. Hendy felügyelô
megjelenésével megoldódni látszik a helyzet…
Szereplôk: Hujber Ferenc, Bugár Anna/Görgényi
Fruzsina, Vastag Tamás, Kiss Ramóna, Bánfalvy Ági,
Faragó András/Urmai Gábor, Harmath Imre
(x)

VASTAG TAMÁS, KISS RAMÓNA, HUJBER FERENC!
2016. november 17. (csütörtök) – 19.00 óra
AGORA – Mûvelôdési és Sportház
Elôjegyzés és jegyvásárlás az AGORA-Jegyirodában (9700
Szombathely, Március 15. tér 5. • telefon: 0620-502-9351),
a www.jegy.hu oldalon, valamint az elôadás napján.
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Magyar tulajdonú
kisvállalkozás
gencsapáti üzemébe,
elektronikai összeszerelô
munkára keres
operátorokat
két mûszakos
munkarendbe.
Juttatások:
alapbér+bónusz+cafeteria,
útiköltségtérítés
MT szerint
Érdeklôdni.: 94/310 073
hétköznapokon 8–14 óráig

Page 14

Szombathelyi
Ôszi
Kirakodó Vásár
Szombathely, Sugár út. 18.

ARÉNA SAVARIA

Sugár út felôl-Eperjes és Hadnagy utca PARKOLÓIBAN
OKTÓBER 30. VASÁRNAP 9.00 –18.00 óra között

divatáru, farmer, gyermekruházat, kabátbôrkabát • csizma-cipô, sapka-kesztyû-sál
• bôrruházat, bôrdíszmûves termékek,
táskák, övek, pénztárcák • fehérnemû,
harisnya, zokni • szappanok, kerámia,
díszgyertyák, mécsesek, koszorúk • sajt,
kolbász, méz, kézmûves sörök, borok.
RENDEZVÉNYVILÁG KFT. – 20/9428-893, 20/9347-920

INGATLANT VÁSÁROLNA,
Oladon 3 szobás
ELADNA?
elsô emeleti téglaHívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

14

lakás eladó.
Irányár: 16,5 M Ft.

Tel.: 30/678-1177

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

Több mint 200-féle
gyümölcstermônövény:
• Gyümölcsfák
• Szôlôk
• Bogyósok

Nyitva: H–Szo 8–18 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

Szombathely, Rumi út. 181.

FÜRDÔSZOBA
SZAKÜZLET
(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

Safo_2016_10_29

16/10/28

10:55 AM

Page 15

2016. OKTÓBER 29.

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:

• VARRÓNÔ
• MINÔSÉGELLENÔR
• TAKARÍTÓNÔ (4 ÓRÁBAN)

H I R D E T É S

F Ó R U M B A N

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (az udvarban)
HÁZIAS MENÜ 890 Ft • REFORM MENÜ 1090 Ft
VEGETÁRIÁNUS MENÜ 1090 Ft
GLUTÉN-, LAKTÓZ-, CUKORMENTES MENÜ 1090 Ft
A házhoz szállítás a hirdetés felmutatásával ingyenes!
Éttermi fogyasztásnál ajándék PALACSINTA
Rendelésleadás az adott napon 9 óráig. • Tel.: 06/20/520-8029, 06/30/548-4430
Heti menük a facebookon: Öntöde Gasztro
Hétvégenként: RENDEZVÉNYEK, SZÜLETÉSNAPOK, ESKÜVÔK.

Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• étkezési juttatás
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség
Szakképesítés, illetve gyakorlat nem követelmény!
Pályakezdôk, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880
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• Központi fekvés, közvetlenül
az U3 metró Neubaugasse megállójánál
• Szobák: 2-3 fô részére
• 4-5 fôs apartmanok családok részére
• Parkolóház
• Magyarul is beszélünk

HOTEL-PENSION

CONTINENTAL
BÉCS – WIEN

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél

Telefon: (+431) 523-24-18
Fax: (+431) 523-26-30
A-1070 Wien, Kirchengasse 1 /
Mariahilferstr. 50 sarok
www.hotel-continental.at
E-mail: hotel.continental@chello.at

FELVÉTELRE KERESÜNK:
• Operátort (2 mûszak
vagy állandó éjszaka)
• Raktárost (2 mûszak)
• Karbantartót (2 mûszak)
• Lakatost (1 mûszak)
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as
telefonszámon, e-mailben
a villszov@villszov.hu címen,
személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3.
szám alatt lehet.

Várjuk jelentkezésüket!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

A Ferences kulturális
Örökségért Alapítvány

köszöni a tisztelt
Adózóknak, hogy
az adójuk 1%-ával
támogatták az
alapítványunkat!

Adószámunk:
18888087-1-18

FESTMÉNYVÁSÁR
SZOMBATHELY, Oladi Általános Iskola
és Szakiskola, Simon I. u. 2–6.
november 5. szombat 11–18 óráig
november 6. vasárnap 09–17 óráig
Több, mint 250 db festménybôl
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30–40% engedmény!

A + B Galéria Pécs
Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu
UTAZÁSSZERVEZÔ: www.szekelyerno.hu

NOVEMBERI
AKCIÓK!
KIFUTÓ KÉSZLETEK
EGYEDI ÁRON

A STYL FASHION Kft.
EGYMÛSZAKOS munkarendbe keres

VARRÓMUNKÁS
MUNKATÁRSAKAT
Amit kínálunk
• állandó délelôttös munkarend
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
30/440-4037 • allas@styl.hu

