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AZ.OROSZY 50!
MÚZEUM: FÓKUSZBAN A SZOMBATHELYISÉG
KÖRZETSZEMLE: A BICIKLIUTAKNAK
ÖRÜLNEK, A JÁRDÁKKAL GOND VAN
KÖLTÖZIK A HAJLÉKTALANELLÁTÁS?

Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

Válasszon a több mint 50 minôségi használt
és bemutató autó készletünkbôl.
Autóinkat a www.autobaumgartner.hu
oldalon tekintheti meg!
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél!

OPERÁTORT
KERES
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!

Folyamatosan keresek építési
telkeket, bontásra váró
vagy felújítandó házakat!
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

OTTHONI
MUNKA!
Reklámtárgyak
összeállítása stb.
Érd.: 06-90-603-607
www.audiopress.iwk.hu
635 Ft/min., 06-209104517

A thread lifting vagy szálbehúzás igen nagy népszerûségre tett szert az ún. minimálinvazív esztétikai
beavatkozások körében. A beavatkozás kiválóan alkalmas a tónusát vesztett, megereszkedett bôr kezelésére. Elsôsorban az orcák, az állcsont, a toka és
a nyak bôrének feszesítésére alkalmazható jó eredménnyel.
A beültetett szálak anyaga azonos a sebészetben évtizedek óta biztonsággal használt felszívódó fonalakkal. A beültetett szálak egyrészt fizikai támasztékot
adnak a megereszkedett szöveteknek, ennél azonban
lényegesen fontosabb, hogy a szálak környezetében
kollagéntermelés indul meg. A képzôdött kollagén
a szálak felszívódása után is megmarad és biztosítja
a bôr tónusát, frissességét. Tartós eredmény fenntartásához félévente érdemes ismételni a kezelést.
A kezelés rövid idô alatt elvégezhetô, a behelyezett
szálak mennyiségétôl függôen kb. 30 percet vesz
igénybe. Elôzetes érzéstelenítést nem igényel, különösebb fájdalommal nem jár. A hatás azonnal látható, illetve a hatás további fokozódása látható hetekhónapok alatt a szálak beépülése, valamint a kollagéntermelés megindulása során.
A kezelés kapcsán enyhe bôrpír, duzzanat, átmeneti bevérzés fordulhat elô.
Dr. Bali Gábor, bôrgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakorvos
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Múzeum: fókuszban a szombathelyiség
Az idei év beruházásai és a múzeum
programja volt a témája a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum évindító sajtótájékoztatójának. Jó évük lesz
azoknak, akik saját városuk tárgyi emlékei iránt érdeklôdnek, az idén ezek
kerülnek fókuszba.
Csapláros Andrea, a múzeum igazgatója a munka feltételeinek sorolásával
kezdte: a Savaria Múzeum épületének
felújítása befejezôdött, és nem csak kívülrôl újul meg a múzeum, de az állandó kiállítást is átrendezik, várhatóan
a germán temetô lesz a következô
terem témája.
A Smidt Múzeum bôvítésének közbeszerzési eljárása lezárult, februárban kezdôdhet a megelôzô régészeti feltárás. A régészek reményei szerint a középkori várfal és a várárok kerül elô, utóbbiban olyan
tárgyi emlékekre számítanak, amelyeket
eleink kidobáltak, de a helytartói palota
falai is elôbukkanhatnak, így az ókor is tartogathat még meglepetéseket.
Ha már Savaria: a romkert rekonstrukciójára lesz forrás, a prioritás a mozaiké, amely a 24-ik óra utolsó másodperceiben van. Robbannak szét a mozaikkockák, ha hamarosan nem kezdôdik
meg a restaurálás, nem lesz mit restaurálni, rázta meg a vészcsengôt (nem elôször) a szakember. Ugyanilyen sürgetô lenne a Képtár felújítása, az épület beázik,
a forrásra az önkormányzat pályázik.
A Schrammel-gyûjtemény részére az Évamalmot vásárolják meg, ez viszont állami beruházás lesz.
A mûködéshez nemcsak épület, hanem
pénz is kell. Tavaly a Szent Márton Év keretébôl a múzeum is részesült, az idén ez
a forrás kiesik. Hogy mennyi pénzbôl gazdálkodnak ebben az évben, arról még
folynak a költségvetési egyeztetések
a fenntartóval. Mivel biztosan nem lesz
annyi pénz, mint tavaly, az idei programtervben a szombathelyiség kerül fókuszba, olyan emléket mutatnak be a múzeumok saját gyûjteményébôl, amelyeket ritkán látnak a szombathelyiek.
Czenki Zsuzsa igazgatóhelyettes sorolta
a programokat, amelyekbôl a teljesség
igénye nélkül szemezgetünk. A Szombathelyi Képtár Oroszi Csaba kiállításával nyitott az idén, a Savaria Múzeum a biológiai szertárok elfeledett tárgyait mutatja meg a héten nyílt Szertárból múzeum
tárlattal. A kiállításhoz konferencia kapcsolódik majd szeptemberben. Februárban Frida Kahlo mexikói festômûvész

A TA VA LY I É V S Z Á M O K B A N

izgalmas életével és magyar követôinek
(Boros Viola és Fajgerné Dudás Andrea)
alkotásaival ismerkedhetünk kiállításon,
filmvetítésen, konferencián és felolvasószínházzal a képtárral.
A mûvészeti szakos középiskolások és fôiskolások kiállítása idén sem maradhat el,
de a szombathelyiek komoly érdeklôdésére számíthat a SzombatHELYI (Események, történetek, emberek fotográfiákon)
sorozat, amely nyáron uralja a képtár,

A múzeumban 2016-ban 17 idôszaki kiállítás nyílt a Savaria múzeum kiállítóhelyein, 22179 látogatója volt az idôszaki és az állandó tárlatoknak, 59 rendezvényt
szerveztek, a könyvbemutatókon keresztül az ismeretterjesztô konferenciáig, amelyeken
16159 fô vett részt. 787 múzeumpedagógia foglakozást tartottak, 15355 óvodás és diákot fogadtak. Összesen 74093 látogatást regisztráltak.

a múzeum, az Iseum és skanzen tereit.
Vigh Károly tudományos igazgatóhelyettes elmondta, hogy a múzeumok feladataiból a hangsúly egyre inkább a szolgáltatás felé tolódik, kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások iránt nôtt
az igény, és a finanszírozás is ezeket preferálja, a gyûjtemény gyarapítására

kevesebb pályázatot írnak ki. Az idén
zárul a kötelezô leltár, ami ötszáz-hatszáz
tárgy esetében nem kis munka. De
ennek során kerültek elôtérbe olyan
emlékek, amelyekrôl úgy gondolták,
hogy érdemes tematikus kiállításokon
bemutatni a közönségnek.
SaFó
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Betonozott záportározó, kisebb szag
Átadták a Vasivíz Zrt. szennyvíztisztító
telepének záportározóját. A szombathelyi szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat jelentôs része egy 2005-ben
indult ötmilliárd forintos pályázat keretében újult meg, modernizálódott,
a múlt héten pedig az új záportározót
adták át. A záportározó fogadja be a vá-
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ka, fizika, kémia, környezettan, magyar, szlavisztika) az intézmény nem hirdette meg, ugyanakkor az ELTE integrációnak köszönhetôen a régióban eddig hiányként jelentkezô fenti alapképzések közül a magyar, a matematika,
a fizika és a kémia osztatlan tanár szakos formái elérhetôvé válnak szakpáros,
valamint diplomások számára egyszakos
formában. A programtervezô informatikus BSc szak hiánypótlónak számít
Szombathelyen. A nagy múltú népmûvelô-mûvelôdésszervezô és andragógus
képzés után a közösségszervezés alapszakra is jelentkezhetnek az érdeklôdôk.
Azok a szakok, melyek az ELTE jogán indulhatnak, a Felvételi Tájékoztató január
31-ig a www.felvi.hu-n megjelenô hivatalos kiegészítésében lesznek megtalálhatóak, már az ELTE karai alatt. Így érdemes tehát a jelentkezéssel megvárni
a hivatalos kiegészítés megjelenését –
hívja fel a figyelmet a SEK közleménye.
Adomány az alapítványnak

ros csapadékvizét. A beruházás 7200
négyzetméter felület kibetonozását
jelenti, ennek köszönhetôen a 8600
köbméter térfogatú tározó jól tisztántarthatóvá vált, minimalizálható az esô
után a Körmendi úton érezhetô szaghatás. Az átadáson jelen volt dr. Puskás
Tivadar polgármester és dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô is, akik emlékeztettek arra, hogy Éhen Gyula polgármester rakta le a víz- és csatornahálózat kialakításával a modern és egészséges város alapjait.
Új szakok a SEK-en
A szombathelyi képzési portfólió átalakítását az országos szakstruktúra változása, a korábbi évek felvételi eredményei
és az ELTE integráció indokolta. Bizonyos
szakokat töröltek vagy átalakítottak, és
új képzések jelentek meg. Szombathelyen egyrészt az eddig elérhetô felsôoktatási szakképzések (kommunikáció és
média, szociális munka [ifjúságsegítô])
megszûnt, másrészt a mûvészetközvetítô és sporttudományi alapképzéseket átnevezték. Az ELTÉ-hez integrálódás keretében gazdaságtudományi képzésekkel bôvül a SEK képzési portfóliója.
A gazdaságtudományi alap- és felsôoktatási szakképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing szak indul. Ezeket
a képzéseket az ELTE Társadalomtudományi Kara hirdeti meg Szombathelyen.
Az elmúlt évek jelentkezési adatait alapul véve egyes bölcsészet- és természettudományi alapképzéseket (matemati-
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Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyûlési képviselôje és dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere átadta az Esôemberke Alapítvány kuratóriuma elnökének, Nádorné
Vörös Ibolyának a Szombathely jótékonysági bál bevételét, 604.000 forintot.
A tombolából 354.000 forint származott,
az iQor 250 ezer forintot ajánlott fel. Ezt
Pajor Attila ügyvezetô igazgató adta át
az alapítványnak, és megjegyezte, hogy
a további együttmûködésre is lát lehetôséget a szervezettel.
Schmuck sok pénzt sejt a Falco mögött
Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezetôje szombathelyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy többször interpellált az
országgyûlésben a Falco-gyárral kapcsolatban, most elfogadta a cég meghívását. Úgy gondolja, hogy a pénz, azaz
a gazdasági érdek és a környékbeliek
egészséges élethez való joga ütközik, és
a hatóságok inkább az elôzôt részesítik
elônyben. Országos ügyekrôl szólva elmondta, hogy a kormány az adófizetôk
által befizetett milliárdokból csinálnak sikerkampányt, a valóságban viszont a kevés nagy nemzetközi vállalatnak kedveznek intézkedéseikkel, az egykulcsos adórendszer pedig a tehetôsebb polgároknak
kedvez a szegényebbek rovására.
Gulag installáció a Fô téren
Az idei évet Gulag-emlékévvé nyilvánította a kormány, ennek keretében több
olyan program lesz az idén, amelyik az

•
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orosz kényszermunkatáborok világára,
az ott szenvedô magyarokra, és az áldozatokra emlékeztet. Szombathelyre
szerdán érkezett a 301-es parcella (Nagy
Imre és nyughelye) kopjafáit is készítô
Inconnu-csoport köztéri installációja,
amelyet városunkban mutatnak be elôször. Dr. Hende Csaba országgyûlési
képviselô történelmünk fehér foltjának nevezte a kényszermunkatáborokba hurcolt 800 ezer magyar sorsát. Ezt
fel kell tárni, és a traumát ki kell beszélni – mondta. Dr. Puskás Tivadar polgármester pedig azt a történelmi tanulságot vonta le, hogy az embertelenség embertelenséget szül.
Tûz a Szabolcs Zoltán utcában
A harmadik emeleti szárító- és tárolóhelyiség gyulladt ki és égett teljes terjedelmében vasárnap hajnalban Szombathelyen, a dr. Szabolcs Zoltán utcai négyemeletes önkormányzati bérházban. A lakók
az utcán, melegedôbuszokban várták az
oltás befejezésének végét, a gyermekes
családok a mentôállomás várótermében – számolt be helyszíni tudósításában
a 112.press.hu. Egy embert súlyos állapotban füstmérgezéssel szállítottak kórházba, hármat füstmérgezés gyanújával.
A tûz eloltása után röviddel a lakók
visszaköltözhettek lakásaikba.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Fenyôfajtát neveztek el a tudósról
1928. december 3-án a Nyugatmagyaroszág elnevezésû újságban jelent
meg írás egy helyi bírónak szóló nemzetközi elismerésrôl. „Gayer Gyula dr.
franciaországi botanikai sikere” – állt
a cím a lap harmadik oldalán…
„Szombathelyen talán csak kevesen
tudják, hogy él itt közöttünk egy ember: Gayer Gyula dr. törvényszéki bíró, aki nemcsak kitünô bíró, hanem
kitünô és az ország határait tulszárnyaló hírü természettudós is, akinek
nevét Párisban ugyanugy ismerik és
becsülik a tudományos körök, mint Budapesten vagy a világ bármelyik kulturvárosában.”
A tudós férfi a polgári hivatása mellett
a botanikának élt.
„Gayer Gyula dr. törvényszéki bíró és
egyetemi magántanár különösen mint
botanikus közismert. Több botanikai
munkája jelent meg már eddig is,
amelyek világhírnévre tettek szert és
amelyek nemcsak a magyar természettudósnak jelentenek elévülhetetlen
érdemeket, hanem hazájának is, de
még inkább szükebb hazájának:

Vasmegyének. Több könyvében különösen is behatóan és mindenre kiterjedô figyelemmel foglalkozott Vasmegye flórájával, így például a Sághegyrôl szóló nagy munkájában is.”
A nagyszerû szakember magyar és
külföldi botanikai folyóiratok szerkesztésében is aktívan vett részt.
Egyszer aztán Franciaországból érkezett meghívó dr. Gayer Gyulának…
„Legutóbb Gayer dr.-t, a természettudóst, egy rendkívüli és csak igazán kivételeseknek kijáró kitüntetés érte,
amennyiben Franciaországban Gayer
Gyula dr. iránti tiszteletbôl egy fenyôfajtát a természettudós szombathelyi bíró nevérôl Pinea Gayer atta-nak
neveztek el, ami azt jelenti, hogy
Gayer dr. neve legalább is a természettudományban örökké élni fog.”
A hír néhány nappal késôbb érkezett
meg hazánkba – a mindig szerény tudósember nem verte nagy dobra a példátlan elismerést.
„A szép és nem mindennapi kitüntetés
híre csak most érkezett el Szombathelyre, de errôl csak a legszükebb baráti kö-

rökben tudnak. Kell, hogy most már
a nagy nyilvánosság is tudomást szerezzen errôl és ezután Gayer Gyula dr-ban
nemcsak a törvényszéki bírót, hanem
az európai nevü, és értékü természettudóst is tisztelje, becsülje.”
SaFó

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1928-ban. A sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait Beke Dóra, Virágh Erzsébet és Mendel Károly nyerte. E heti
kérdésünk: Melyik városban volt a rendezvény? A helyes megfejtést beküldôk
között a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait, valamint a „Dáridózz
és táncolj Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôjegyet sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre
várjuk, február 1-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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Elismert életutak
D Í J Á TA D Ó A M A G YA R K U LT Ú R A N A P J Á N
Szombaton a Mûvelôdési és Sportházban a magyar kultúrát ünnepelték, és átadták a kulturális életben
kiemelkedô munkát végzett szakembereknek ítélt díjakat.

A Himnusz születésnapja 1989 óta
a magyar kultúra napja.
„A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha át tudjuk gondolni, mi módon kell felelôsséggel bánnunk a ránk

Dr. Puskás Tivadar köszöntôbeszédében
emlékeztetett arra, hogy 1823 januárja jeles hónap volt a nemzet életében:
január elsején született Petôfi Sándor,
21-én Madách Imre, január 22-én pedig
Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt.

hagyott kulturális örökséggel. Meg
kell ôriznünk ezt az örökséget, és át is
kell adnunk az utánunk következô
nemzedéknek” – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: „A kultúra
azonban nemcsak nemzeti identitásunk

Oroszy: 50!

Oroszy a titok kutatója. A titok kulcs a
világhoz, a mûvész dolga, hogy ezt fejtegesse.
Oroszy Csaba másfél éve lapunknak
adott interjújában magáról ezt mondta: „Mindenki változik, én is változtam,
voltak sûrûbb éveim, nehezebb korszakaim, könnyebb korszakaim, most inkább visszahúzódóbb alkat lettem a régebbi önmagamhoz képest. Ennek is
meg van az oka, talán érik az ember,
mint egy jó bor. Elhagyja azokat a girlandokat és külsôségeket, amelyek régen fontosak voltak, és belbecsre figyel,
próbál egyre zamatosabb és ízesebb
lenni, amellett hogy diszkrétebbé válik. (…) A mûvészet isteni adomány,
ajándék, óriási felelôsség magunk

Oroszy Csaba ötvenéves, születésnapját kiállítással ünnepelte, amely
a múlt héten csütörtökön nyílt
a Szombathelyi Képtárban.
A mûvészt és a közönséget Cebula Anna, a képtár igazgatója köszöntötte azzal, hogy a képek óriási erôvel szólnak
a befogadóhoz. Ezt magunk is tapasztaltuk.
A kiállítást Készmann József mûvészettörténész nyitotta meg, amit itt látunk, az egy fél évszázados festészeti tapasztalat eredménye. Kiemelte, hogy
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záloga, hanem egyben gazdaságfejlesztô és társadalomszervezô erô is.
A kultúra éppen ezért a magyarság
fennmaradást jelenti, a kultúra stratégiai ágazat!”
„A kultúra szó eredeti jelentése szerint
ápolást, megôrzést jelent, azt, hogy
gondját viseljük valaminek. Szombathely önkormányzata 2016-ban is igyekezett sokat tenni a kultúránkért” –
mondta a polgármester, és a Szent Márton Emlékévre emlékeztetett: tavaly
297 programban szerepelt húsz kiállítás, egy tizenkét hangversenybôl álló
koncertsorozat, tizenhárom zenei, illetve színházi ôsbemutató, országos hírû
volt a Székesegyház és a Szent Mártontemplom fényfestése. Számtalan képzômûvészeti alkotás született a jubileumi évben Szent Márton tiszteletére.
„A Szent Márton Év tapasztalatainak
birtokában remélhetôen sikerrel pályázzuk meg az Európa Kulturális Fôvárosa címet” – adott hangot reményének dr. Puskás Tivadar.
Kiemelkedô Kulturális Munkáért díj I.
fokozat díjat kapott dr. Gálig Zoltán
mûvészettörténész, a Szombathelyi
Képtár munkatársa. Kiemelkedô Kulturális Munkáért díj II. fokozata díjban
részesült Zsoldosné Csidei Valéria, a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum nyugalmazott gyûjteménykezelôje. Kultúra támogatásáért díjat kapott
dr. Tímár Péter, az Improvizatív Zenemûhely Egyesület vezetôje. Az idén alapított Weöres Sándor-díjat a Lord
együttesnek ítélték, a díjat Erôss Attila vette át. Az együttes tagjai a díjjal
járó pénzjutalmat a Mûvészeti Szakgimnázium klasszikus furulyán játszó
két végzôsének, Kovács Bálintnak és
Pass Dominikának ajánlották fel.
A rendezvényen fellépett többek között az Experidance táncegyüttes.

iránt, és azok iránt, akik felé közvetítjük az ajándék belsô értelmét.”
A Fragmenta Silentii kiállítás március
15-éig látható a képtárban.
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A bicikliutaknak örülnek, a járdákkal itt is gond van
A múlt héten foglalkoztunk a déli városrész gondjaival, most a város másik, jelentôs részben családi házas övezetében tájékozódtunk. Ágh Ernô,
a városrész képviselôje elmondta,
hogy sokan örülnek a bicikliutaknak,
de a forgalomszabályozással és a járdákkal itt is van gond.
Ágh Ernô hétfôn tartott fogadóórát a 12.
választókerületben, mint megtudtuk
tôle, egy ember kivételével – aki lakást
kért – mindenki közérdekû ügyben kereste fel. Lakást a körzeti képviselô nem
tud intézni (egyik sem, az igénylést
a hivatal lakásosztályán kell kezdemé-

a Jáki útra érünk le a dombról, mint
a képviselô elmondta, sokan szeretnék,
ha minél elôbb megvalósulna a Ferenczy
meghosszabbítása (a volt szeméttelepen
keresztül) a Szent Gellért utca és Körmendi út keresztezôdésében lévô körforgalomig. A terv megvan, viszont hogy az ötszázmillió forint, amibe az utca kerülne,
még nincs. Remélhetôleg mielôbb találnak erre forrást, mert a kikötés megoldaná a Brenner körút és a Jáki út keresztezôdésében rendszeres problémát: nagyon nehéz kikanyarodni a Jákiról
a Brennerre. A körút és a Jáki út terhelését jelentôsen csökkentené az Szent
Gellért útra tartó kivezetés.

nyezni), de utak, járdák állapotáról a képviselô tud referálni politikustársainak,
akárcsak más problémákról, amelyek
a körzetben jelentkeznek. Hogy milyen
sikerrel, az az önkormányzat lehetôségeitôl is függ, és persze a képviselô-testület döntéseitôl.
A városrészben vannak pozitív fejlemények. Ilyen a Külsô-Nárai úton megvalósuló járda- és kerékpárút építés, ami nagyon régi, jogos igénye az itt élôknek.
A forgalom nagy, az úttesten közlekedni balesetveszélyes. Az új szakasz egészen
Újperintig, a Király-sporttelepig vezet
majd, így ennek megközelítése is biztonságosabbá válik kerékpárral. Eddig,
különösen télen, amikor korán sötétedik,
meglehetôsen merész vállalkozás volt.
Ha már itt járunk, haladjunk lefelé a temetô mellett a Ferenczy utcán. Egyelôre

Ez még várat magára, de a lakók örültek
neki, hogy a Laky Demeter utca felújítása (amely már tavaly benne volt az útfelújítási keretben) a közbeszerzés
lezárulta után az idén biztosan megindulhat. A Jáki úton biciklivel közlekedôk –
vannak sokan a temetô felé kerekezôk –
a járdán kijelölendô kerékpárúton hajthatnak majd, remélhetôleg ennek kivitelezése is megkezdôdik, a Területi Operatív Programban megérkezett rá a pénz.
Ugyancsak örülnek a környékbeliek,
hogy az amúgy köztéri alkotásokban
nem bôvelkedô városrészre került a Szent
II. János Pál pápa-szobor. Lendvai Ferenc
kezdeményezése, a szobor állítása kedvezô fogadtatásra talált az itt lakók
között, a szobor is tetszik a lakóknak és
az is, hogy Ágh Ernô javaslatára a szalézi
templom elôtti területet is rendbe teszik.

Ugyancsak üdvözölték a lakók, hogy
a KISZ-lakótelepen, a Szent Gellért utcában megújul egy járdaszakasz, viszont jelezték az itt élôk, hogy még a korábbi
képviselô, Ágh Péter által tízmillió forintért létrehozott játszótérre szeretnének egy rugóshintát és közvilágítást.
A nemrég a képviselô javaslatára Tóth Istvánról elnevezett parkban pedig – a kisgyerekes anyukák örömére – játszóteret
alakítanak ki.
A gondok között ebben a körzetben is
elsô helyen az utak és a járdák állapota
áll. A lakók leginkább a járdalapos szakaszokra panaszkodnak – tudtuk meg
Ágh Ernôtôl.
Ugyancsak a képviselô körzete Újperint,
ahol a városrész elsô gyalogátkelôhelyét
adták át nemrégiben. Ez ugyancsak
a helyben élôk kérésére létesült.
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Költözik a hajléktalanellátás?

Szombathelyen a hajléktalan emberek
szociális ellátása jelenleg a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft. két telephelyén valósul
meg. A Zanati u. 1. szám alatt mûködik
az utcai szociális szolgálat, a hajléktalanok nappali melegedôje, a hajléktalanok átmeneti szállása és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, a Kolozsvár
utcában pedig az Idôs Hajléktalanok
Otthona van. A két telephelyet egy,
a Szent Gellért utca 4. szám alatt kialakítandó intézménybe költöztetnék.
A Joskar-Ola-lakótepen élôk ennek
nem örülnek, és a szakember sem tartja ezt jó elképzelésnek.
– Nem is értem, melyek azok a tények,
amelyek alátámasztják azt a szándékot,
hogy az összes hajléktalant egy helyre tegyék – fogalmaz Horváth Olga, a hajléktalanokat ellátó (már megszüntetett Savaria Rehab Team Kft.) volt ügyvezetôje. Hozzáteszi, hogy az elkülönítés nem
szolgálja azt a célt, hogy visszavezessék
ezeket az embereket a többségi társadalomba. Utal Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkára szavaira, amely
szerint a hajléktalanná vált emberek
számára, szükségleteik alapján differenciált szolgáltatást lát szükségesnek A jogszabály-módosítások is abba az irányba
mennek – támogatott lakhatást is lehet
finanszírozni –, hogy a kivezetési lehetôségek megteremtôdjenek, és a drága intézményi elhelyezés csökkenjen.
Horváth Olga nem lát esélyt arra, hogy
azok az emberek, akik most a Fô téren
tanyázással, kéregetéssel zavarják a járókelôket, csak azért felhagyjanak ezzel
az életformával, mert a belvárostól távolabb költöztetik ôket: „A problémát áttelepítjük a másik helyre, ennyi történik.
Bárhová viszik ôket, azok a hajléktalanok,
akik most az utcán töltik az életüket, jó
eséllyel továbbra is ott fogják tölteni. Inkább azt kellene megvizsgálni, hogy
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szakmai szempontból mit lehetne tenni,
hogy ne ott töltsék” – mondta.
Megérti, hogy a Joskar-Ola-lakótelepen
élôk aggódnak, laikus számára nyilván
riasztó a hajléktalan látványa, és nem lehet rájuk zúdítani olyan problémákat,
amelyekrôl nem rendelkeznek tudással,
csak egy rossz tapasztalattal.
Az elôterjesztésben az integrált ellátás
szerepel célként, de megvalósítható-e ez
azzal, hogy egy helyre költöztetnek minden ellátást? Horváth Olga szerint nem,
a szakma ma már a differenciált szolgáltatás felé megy. Nem mindegy, hogy egy
embernek csak a lakhatási gondján kell
segíteni (ezt is olcsóbb albérletben vagy
szociális bérlakásban megoldani, mint
hajléktalanszállón), vagy súlyos mentális problémái is vannak (egyre több a drogos vagy pszichiátriai beteg a hajléktalanok között), vagy az intézményen belül foglalkoztatható, esetleg külsô munkáltatónál is el lehet helyezni, vagy
éppen ápolásra szoruló beteg, idôs
ember. Az integrált szolgáltatás nem azt
jelenti, hogy egy helyre zárjuk össze
a hajléktalanokat. „Ha eddig nem volt
probléma, majd most lesz” – jegyzi
meg a szakember.
Az elmúlt években a korábban országosan elismert, mintaértékû szolgáltatást
nyújtó szombathelyi hajléktalanellátás
visszafejlôdött, fogalmaz a szakember.
Évek munkája volt, amíg felépítették
a többszintû szolgáltatást – amit most
már a kormány is kívánatosnak tart –,
ehhez akkor a döntéshozók politikai
támogatását megkapták, a pénzt a beruházásokhoz viszont uniós pályázatokon
nyerték. Azóta például a nappali melegedô épületébôl a családsegítô egyik irodája lett, nem arra célra használják,
amire megkapták, átalakították.
A koncepció egy elemével viszont
egyetért: az idôs hajléktalanok otthonának mára már valóban nem alkalmas
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a Kolozsvár utca, a Falco megnövekedett
környezetterhelése miatt.
Az is kérdés, hogy milyen forrásból lehetne finanszírozni a kitelepítést. Ma egy
hajléktalan férôhely létrehozása 5-8 millió forint (attól függôen, hogy a hely milyen ellátást, szakmai szolgáltatást biztosít), ez kétszáz hajléktalanra számolva bôven meghaladja az egymilliárd forintot.
Az elôterjesztés szerint uniós támogatásból lehetne elôteremteni a pénzt.
Dr. Ipkovich György képviselô az elsô szabadon választott közgyûlés szociális bizottságának elnöke volt.
– Amikor a gyárkapukon kizúdult a rengeteg munkanélküli, kemény szociális
problémákkal szembesültünk, így a hajléktalansággal is. Ahogy kiürült, megvették a Zanati úti hajléktalanszállót, ami
mellé további ingatlanok kerültek a környéken, amelyekben a hajléktalanellátás
komplex rendszere kialakult. Azt szétverni egyetlen nap alatt, amit évekig építettünk, nem bölcs dolog – fogalmaz. A világ azonban változik. Annak idején fontosabb volt az embereknek a probléma
megoldása, mint azok anomáliák, amelyekkel ez járt – utal a lakosság és a hajléktalanok között elôforduló konfliktusokra. Úgy gondolja, hogy ma a lakosság
tájékoztatása, megkérdezése nélkül nem
lehet ilyen döntést hozni.
A Joskar-Ola lakótepen élôk nem örülnek annak, hogy a környékükre hajléktalanokat költöztetnének. A Facebookon
egy csoportot is létrehoztak, és azt kérik, a városvezetés tartson lakossági fórumot, ne a megkérdezésük nélkül döntsön az életükrôl. Úgy gondolják, hogy
más helyen, iskolától, óvodától és egyáltalán lakóövezettôl kicsit távolabb – de
még a városban – lenne kívánatos a hajléktalanok elhelyezése. Ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy tíz-húsz renitens emberrôl van szó. Természetesen
átérzik a hajléktalanok problémáit, és
úgy gondolják, manapság bárki kerülhet
ilyen helyzetbe, de szomszédaiknak
nem szeretnék ôket.
SaFó

FEBRUÁRBAN NEM SZEREPEL A NAPIRENDEN
Az ügyet decemberi ülésén a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság tárgyalta, és azt a határozatot hozta, hogy felkéri a polgármestert, hogy az
áthelyezésre vonatkozó részletes javaslatát terjessze a közgyûlés elé, február 28-áig. Kérdéseinkkel megkerestük Koczka Tibor alpolgármestert,
válasza lapzártánkra érkezett meg:
– Nem szerepel napirendi pontként a hajléktalanellátás áthelyezésének
kérdése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának következô közgyûlésén – tájékoztatott Koczka Tibor alpolgármester.
– A hajléktalanszálló esetleges átköltöztetése és az azzal kapcsolatos kérdések így nem aktuálisak.
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Január 28–február 4.

KIÁLLÍTÁS
január 16–február 12.
Café Frei
New York – ami
a Nagy Alma héja alatt
van – Mészáros Zsolt
fotókiállítása
január 19–március 15.
Szombathelyi Képtár
AZ.Oroszy 50 – Oroszy
Csaba festômûvész
jubileumi kiállítása
január 26–augusztus 31.
Savaria Múzeum
Szertárból múzeum
•••••••••••••••
január 28. (szombat)
Mûjégpálya
10.00 1 órás
korcsolyázás
NYME–SEK Zenei
Intézeti Tanszék
(Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Mezôkölpényi
bál, gyermek táncház
Végállomás
20.00 Láncreakció
turné: A Kutya
Vacsorája, vendég:
Zephyr
január 29. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Az égigérô fa
január 30. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. emelet)
17.00 Pátmosz –

Az Apokalipszis
születése, elôadó:
Oláh László
január 31. (kedd)
Vas Megyei
Tudományos
Ismeretterjesztô
Egyesület
(NYME–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK:
A Kaukázus gyöngyszemei II. rész, elôadó:
dr. Lujber Lászlóné
február 1. (szerda)
Agora – MSH
19.00 Dumaszínház:
Kôhalmi Zoltán,
Beliczai Balázs és
Felméri Péter
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 „Petró 80” –
Petró János 80 éves,
bérleten kívüli
hangverseny
február 2. (csütörtök)
Olad Városrészért
Egyesület (Olad
lakótelepi római kat.
plébánia közösségi ház)
18.00 Hit – Nemzet –
Közjó közéleti klub:
Erdôdy Ilona grófnô
tevékenysége az 1956os forradalom idején,
elôadó: dr. Kelbert
Krisztina
Ôrvidékház (11-es
huszár út 40.)

18.00 Szombathelyi
Polgári Esték, vendég:
Fekete Péter,
a Fôvárosi Nagycirkusz
igazgatója
február 3. (péntek)
Agora – MSH
17.00 A Szombathelyi
Élelmiszeripari
Szakképzô Iskola
szalagavatója
Végállomás
20.00 Arkhé
január 28–február 3.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor
Színház
január 28. (szombat)
15.00 Mágnás Miska
20.00 A mi
osztályunk
január 29. (vasárnap)
19.00 Hernádi pont –
Hernádi Judit
zenés estje
január 31. (kedd)
19.00 A Dédi
február 1. (szerda)
19.00 A Dédi
február 2. (csütörtök)
17.00 Ahogy tetszik
19.00 A Grönholmmódszer
február 3. (péntek)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
február 4. (szombat)
Szombathelyimami
(Brenner J. Ált. Isk.,
Táncsics M. u. 48.)
9.00–12.00 Babaruhabörze és család-expo

VIDA FERENC ELMENT
A Lord együttes alapító tagja,
basszusgitáros január 19-én, 67
éves korában hunyt el. Vida
Ferenc 1949-ben született, elsô
zenekarát, a Red Fire-t 1969-ben
alapította. A Lordot 1972-ben hozták létre a nemrégiben elhunyt
Sipôcz Ernôvel. Az együttes
a 80-as évekre vált országos
hírûvé, több nagylemezt is kiadtak. Vida az együttes basszusgitárosaként a csapat hat nagylemezén – Big City Lights (1985), Szemedben a csillagok (1988), Ragadozók (1989), Lord 3 (1990),
Az utca kövén (1992), Lord 2002
(2002) – játszott, majd 2005-ben
távozott a zenekartól. 2007-ben
megalapította a Vida Rock
Bandet, ami kisebb-nagyobb
megszakításokkal a mai napig
mûködött.

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

A 2017. JANUÁR 20-I GAZDAG ERZSI VERS- ÉS MESEMONDÓ VERSENY EREDMÉNYEI
Óvodás korcsoport:
I. Szummer Dorka (Brenner János Óvoda)
II. Hencz Zsóka (Weöres Sándor Óvoda)
III. Szolga Péter (Mocorgó Óvoda)

1–2. osztályos korcsoport:
I. Pichler Bertalan (Bolyai J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.)
II. Havasi-Kerényi Csillag Emma (Brenner J. Ált.Iskola)
III. Kerecsényi Gábor (Derkovits Gy. Ált. Iskola)

Különdíj:
Tóth Martina (Játéksziget Óvoda)
Szabó-Rácz Heléna Anna (Pipitér Óvoda)
Cserpnyák Alex (Mézeskalács Óvoda)

3–4. osztályos korcsoport:
I. megosztott helyezés: Németh Nándor (Gothard J. Ált. Iskola) és
Kovács Anna (Reményik Ev. Ált. és Mûv. Iskola)
III. Enger Márton (Felsôcsatári Nyelvokt. Nemz. Ált. Iskola)
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Barnahus: minden egy helyen a bántalmazott gyermekért
Barnahus-házat avattak Szombathelyen a közelmúltban. A gyermekbarát
igazságszolgáltatás érdekében létrehozott intézményben csak egyszer hallgatják meg az erôszakot elszenvedett gyermekeket, véget ér a hosszas, többszereplôs procedúra.
A bántalmazott, szexuális visszaélést elszenvedô gyermekek meghallgatására
alkalmas, a gyerekek érdekeit, jogait,
érzelmeit és korosztályi sajátosságait
figyelembe vevô meghallgató-helyiséget alakítottak ki a Gyermekvédelmi
Központban Szombathelyen. A modell
Izlandról jött, ez az elsô Barnahus-szoba
Magyarországon.
A nemzetközi kutatások szerint tizenhat
éves koráig minden ötödik lány és tizedik fiú válik valamilyen szexuális visszaélés áldozatává, jónéhány esetrôl napjainkban is hallottunk Magyarországon.
De nem tudjuk, valójában hány gyermek
szenved el ilyesfajta (vagy másfajta)
erôszakot a felnôttektôl, legtöbbször saját rokonaitól vagy a család ismerôseitôl.
A gyerek errôl nem szívesen beszél, mert
vagy nem tudja, hogy mi is történik vele,
vagy tudja, de félti a következményektôl
az elkövetôt, vagy saját magát hibáztatja
a történtekért. Nagyon nehéz felderíteni

ezeket az eseteket, és ha indul is eljárás,
az rendkívül hosszadalmas és megviseli az
áldozatot, és nem is biztos, hogy eredményes. Errôl is szólt Bragi Gudbrandsson, az
Izlandi Gyermekvédelmi Hivatal fôigazgatója, a modell kidolgozója azon a konferencián, melyet a témában tartottak
nemrégiben Szombathelyen.
Gudbrandsson elôadásában elmondta,
hogy kutatások szerint a gyermekbántalmazási ügyek 16 százaléka kerül az igazságszolgáltatás elé, és három százalékában születik a bántalmazót elmarasztaló ítélet. Ennek egyik oka az, hogy a bántalmazott gyermek a rendôrségi, majd
a bírósági eljárás során olyan procedúrának van kitéve, amely során ellentmondások keveredhetnek a vallomásába.
Hogy miért, azt egy kísérlet ismertetésével szemléltette a gyermekvédelmi szakember: „Láttál már repülôn banánt evô
krokodilt?” – amikor elôször kérdezték
meg ezt egy kisgyerektôl, az nevetett, de
miután többször is feltették neki a kérdés,
nem csak azt mondta el, hogy látott, hanem azt is, hogyan reagált erre a kapitány
és az utaskísérô. A gyerek hajlamos arra,
hogy azt válaszolja, amit elvárnak tôle, és
ami legalább ekkora gond, hogy az áldozatot újratraumatizálja a többször elmeséltetett megrázó élmény, újra és újra

megéli a szenvedést és megaláztatást.
Ezt ismerték fel az izlandi szakemberek
és az ottani, meglehetôsen fejlett gyermekvédelmi rendszer szakembereivel
kidolgozták a gyermekbarát igazságszolgáltatás intézményét, Barnahust, azaz
gyermekházat.
A meghallgató-helyiséget semleges (nem
rendôrség, nem kórház) terepre helyezték, ahol csak egy alkalommal kérdezik
ki, vizsgálják meg az áldozatot, az errôl
készült videót elemzik az eljárásba bevont szakemberek: rendôrök, gyermekvédôk, pszichológus, és itt vizsgálja meg
a gyermeket orvos. Gudbrandsson elmondása szerint korábbinál négyszer
több vádelemelésre kerül sor kiskorúak
szexuális zaklatása miatt.
A Barnahusban megkapja a gyermek,
áldozat családja is terápiás kezelést is,
amely segíti a trauma feldolgozásában.
A szombathelyi Barnahus széleskörû összefogással jött létre: a rendôrség, gyermekvédelmi intézmények és civil szervezetek
mûködtek együtt a létrehozásban, és
a Barnahus szakemberei is ôk lesznek.
Az alapítás egyik fô motorja dr. Lazáry
Györgyné igazságügyi pszichológus szakértô, gyermek és felnôtt klinikai szakpszichológus. A ház létrehozását a szombathelyi önkormányzat anyagilag támogatta.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Január 28., szombat

Közepesen felhôs
idô várható

-8˚C

-2˚C

Január 29., vasárnap

Párás idô várható

-7˚C

0˚C

Január 30., hétfô

Erôsen felhôs
idô várható

-5˚C

0˚C

Január 31., kedd

Szeles idô várható

-3˚C

1˚C

Ferbuár 1., szerda

Zápor várható

-2˚C

5˚C

Ferbuár 2., csütörtök

Szitálás, gyenge
esô várható

0˚C

4˚C

Ferbuár 3., péntek

Szitálás, gyenge
esô várható

1˚C

4˚C

Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó – lakberendezô
9700 Szombathely, Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438, E-mail: i.szakalyildiko@gmail.com
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INTERAKTÍV

ÜGYELETES PATIKA

Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 30-án
(hétfôn) 17.00 órakor a Dési Huber István Általános Iskolában (Szombathely, Kôrösi Csoma S. u. 5.) fogadóórát tart.

Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. február 6-án (hétfôn) 18.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Dr. Horváth Attila, Szombathely Megyei Jogú Város 3. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 30-án
(hétfôn) 17.00–18.00 óráig a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (Szombathely, Simon István utca 2–6.) fogadóórát tart.

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
január 28-tól február 3-ig.
28., Szo – Elefánt, Zanati u.
20., 508-553 20.00–8.00; 29., V
– Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,
508-110 19.00–08.00; 30., H –
Fekete Sas, Paragvári u. 70.,
508-242 20.00–8.00; 31., K –
Patikaplus (Tesco), Zanati u.
70., 501-607 20.00–8.00; 1., Sze
– Markusovszky, Markusovszky
L. u. 5., 506-112 20.00–8.00; 2.,
Cs – Szent Rita, Vasút u. 3., 318078 20.00–8.00, 3., P – Benu
Kígyó, Fô tér 31., 312-583
20.00–8.00

B Á L O Z TA K A M É R N Ö K Ö K É S A R O TA RY S O K
Második alkalommal rendezett bált a Vas Megyei Mérnöki Kamara a Weöres Sándor Színház
Krúdy Klubjában. A társasági eseményen adták át a kamara díjait is. Bodányi Ödön-díjat kapott
Horváth Gyula Vladimir-okleveles villamosmérnök, Kiemelkedô Mérnöki Munkáért Díjat
(posztumusz) kapott: Bognár László okleveles villamosmérnök, Kiemelkedô Mérnöki
Munkáért Díjat vehetett át Czap Attila okleveles szerkezetépítô mérnök, Gáspár Ferenc
vízépítômérnök és Varga Lajos okleveles földmérô mérnök. A Rotary Klub is a hét végén tartotta
a bálját. A jótékony célú felajánlásokból egyebek mellett egy autista fiú diákolompiai részvételét
támogatják, a tombola felajánlást a Dr. Bohóc szolgálat kapta. Ezen a rendezvényen is adtak
át elismerést, a Kiss Sándor díjat Krenner-Tóth Katalin, a Premontrei Gimnázium tanára kapta.

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

OLVASÓI LEVÉL

A Magyar Kultúra Napja Gála – 2017. január 22.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és
a Honvéd Kulturális Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a kultúra napi gálát, melyen sor került a kultúra lovagjainak avatására és az Örökség serleg
átadására Budapesten, a Stefánia Palotában, a Honvéd Kulturális Központban.
A rendezvény megkezdése elôtt Szlama
László, a Magyar Kultúra Lovagja citeramuzsikával fogadta a közönséget. A rendezvény narrátora Pásti József, az Ikervári Mûvelôdési Központ igazgatója
volt. A díszvendég Szatmárnémeti kórusa „Boldogasszony Anyánk” éneklése
közben bevonultak a közremûködô
szervezetek zászlóikkal, a koronaôrök
a Szombathelyi 11-es Huszárok kíséretében behozták a korona másolatát. A kórus a közönséggel együtt elénekelte
a Himnuszt. Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma elnöke mint fôrendezô köszöntötte a résztvevôket. Dr.
Simicskó István honvédelmi miniszter fôvédnök ünnepi köszöntôjét megbízott

munkatársa tolmácsolta. A Magyarország Felfedezôi Szövetség és a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány 2005-ben alapított Örökség serleg elismerést, melyet eddig 5 ország 29 hazai és határon túli ifjúsági közössége kapott meg. A mai naptól már 6 ország 33 közössége mondhatja el magáról, hogy Örökség serleggel
kitüntetett. Az ez évi díjazottak között
volt az Oladi Általános Iskola Színházodú
csoportja, melynek vezetôje Nemesné
Pethô Anikó. Az elismerteket és a vendégeket az Örökség serleggel kitüntetett Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara Szatmár vidéki népdalokkal köszöntötte.
Ezt követôen került sor a Magyar Kultúra Lovagja címek átadására. Ez évben
24 személy kapta meg ezt a címet, akik
között ott volt Vas megyébôl Pödôr
György (Vasszécseny) mérnöktanár, aki
1973-tól nyugdíjazásáig a Savaria Szakközépiskola tanára, majd igazgatója
volt. A rendészeti képzés elindítója,
a gimnáziumi képzés visszahonosítója,

újraindította és tíz éven át szerkesztette a Savaria évkönyveket, megszervezte
a vasútképzô iskolák elsô országos találkozóját. Példatárakat, oktatási segédanyagokat állított össze, részt vett a Minôségirányítása Kézikönyv elkészítésében. Öt önálló verseskötete jelent meg.
A Vasvilág Irodalmi Egyesület alapítója
és a szombathelyi József Attila vers- és novellaíró gyermekpályázat kezdeményezôje. A magyar bányászat történetének
népszerûsítôje, az ásványok gyûjtôje,
a Koch Sándor Ásványbarát Kör alapítója és vezetôje, az ásványmúzeum alapítója. A magyar irodalom és természettudomány érdekében kifejtett életmûvéért vette át a kitüntetô címet.
A lovagavatást követôen a Szatmárvidéki
Református Gimnázium néptáncos
együttese szatmári táncokkal színesítette az ünnepi eseményt.
A program az EU himnusza és a szózat
eléneklésével, majd a különbözô vidékek ételeinek és italainak kóstolgatásával zárult.
Kôszegfalviné Pajor Klára,
a Magyar Kultúra Lovagja
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HIRDETÉS

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

Szombathely, Rumi út 181.
(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

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

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi
2 szobás, 67 m2-es
Neczpál Kati téglalakás eladó,
Tel.: 30/678-1177
irányár: 12,5 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

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

www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865
Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

Használt kávégépek értékesítése (Saeco, Jura, Delonghi),
szerviz, kávék, tisztítószerek, alkatrészek.

RENDKÍVÜLI BÉREMELÉS! NETTÓ 155-220 EZER FT-OS
BÉREK MUNKAKÖRTÔL FÜGGÔEN CAFETERIÁVAL!
Szombathelyre, Sárvárra, Szentgotthárdra azonnali kezdéssel gyári dolgozókat felveszünk!
Betanított operátor (8 általánostól), targoncás, gépkezelô, szerszámkészítô, minôségellenôr állások!
Tel.: 70/622-7884, 30/282-6263, szombathely@jobandcareer.hu, 49765-1/2008-5100595.

Job&Career a munkaerô-kölcsönzô!

Máskép(p): Fotó- és filmpályázat
A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Szombathelyi Szépítô Egyesület az OTP Bank Nyrt. támogatásával helytörténeti fotó- és filmpályázatot hirdetett általános és
középiskolás, valamint fôiskolás és egyetemista diákok
részére Máskép(p) címmel.
Arra kértük a pályázókat, hogy fényképezôgéppel vagy
kamerával rögzítsék a megyeszékhely számukra legérdekesebb helyeit, városrészeit, nevezetes és rejtett épületeit, épületrészleteit, utcáit, kulturális és természeti
értékeit, neves rendezvényeit, esetleg közéleti személyiségeit. A lényeg az volt, hogy olyan alkotások szülessenek, melyek a szokásos ábrázolásoktól eltérô módon, más nézôpontból, egyéni látásmóddal mutatják
be várost.
A december 10-i határidôig 49 fotó és 22 film érkezett
a pályázatra. A beérkezett pályamûveket fotósokból, filmes szakemberekbôl álló zsûri értékelte. Kategóriánként
a három elsô helyezettre és két különdíjasra tettek javaslatot, mely alapján kialakult a végeredmény. Ennek ismertetésére, vagyis a díjátadóra 2017. január 31-én
15 órakor kerül sor a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
A rendezvény keretében kiállítás nyílik a beérkezett fényképekbôl, valamint bemutatásra kerül a filmek közül
az elsô három helyezett alkotás.
Köszönjük, hogy olvasóikat/nézôiket/hallgatóikat tájékoztatják az eseményrôl és sok szeretettel várjuk Önöket a rendezvényen.
A pályázat további támogatói voltak: A-Z Net Kft., Libri,
Hírlevél Plusz, Vaskarika.hu és Nyugat.hu.
Szalainé Bodor Edit, Boros Ferenc szervezôk
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2017. február 27., 19.00, Bartók Terem

A SAVARIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR
MÛVÉSZEINEK

HANGVERSENYE
KÖZREMÛKÖDIK:

Szabadi Vilmos (hegedû)
Shirai Aya (cselló)
Sárközi Gábor (nagybôgô)
Shimanuki Megumi (zongora)
JEGYELÔVÉTEL:

Bartók Terem jegyiroda
06/94/314-472 • www.sso.hu
Jegyár: 2000 Ft
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HIRDETÉS

F Ó R U M B A N

Szombathelyen
a Megyei Mûvelôdési
és Ifjúsági Központban
(MMIK, Ady tér 5.)
2017. február 2-án (csütörtök)
és február 9-én (csütörtök)
17–19 óráig. (102-es terem)

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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A D Ó

kéri a tisztelt Olvasókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák az alapítványunkat!

A Brenner János Óvodában
mûködô Szentjánosbogár
Alapítvány
kéri a tisztelt Adózókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák az alapítvány
tevékenységét!
Adószámunk:

A Ferences Kulturális
Örökségért Alapítvány
kéri a tisztelt Adózókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák
az alapítványunkat!

Adószámunk:

188 95014-1-18

19245742-1-18

Segítségüket elôre is
köszönjük!

18888087-1-18

A Dr. Tiborcz Sándor
Egészségügyi
Szakdolgozókat
Támogató Alapítvány

Segítségüket elôre is köszönjük!

Adószámunk:

Köszönjük!

1 %

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

Szereti olvasni
a
-t?
Támogasson minket!
Vas megye legolvasottabb
hírportálja,
a Nyugat.hu már 18 éve látja el
Önöket információval.
Abban, hogy ez így maradjon,
Ön is segíthet!
A Nyugat.hu és a hozzákapcsolódó Haladás és Falco
csapatának honlapját is
a Nyugat Média és Világháló Egyesület adja ki.
Egyesületünk közhasznú, ezért több módon is
segíthetnek nekünk.

Alkalmazott?
Adja nekünk adója 1%-át!
Az adóbevallása EGYSZA lapjára
csak be kell írnia:
Nyugat Média és Világháló Egyesület.

Adószám: 18889332-2-18
Cége van? Adjon adományt!
Az adomány összegét levonhatja az
adóalapjából.
Valamint az adományozott összeg
20%-át levonhatja még
a társasági adó alapjából is.
Írjon nekünk: egyesulet@nyugat.hu,
vagy hívjon bennünket: 94/505-545
A Nyugat Média és Világháló Egyesület a holnapkiadáson
kívül többek között pályázatokat ír ki, kiállításokat szervez,
kutatja Szombathely és Vas megye történetét.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Csordás András Zsolt és Tendli Eszter Alinka leánya:
Luca, Fenyvesi István és Puskás Alexandra leánya: Liza, Varga Balázs
és Nemes Krisztina Erzsébet fia: Zalán, Dús Bence Gábor és Mikita
Dóra fia: Vince Gábor, Bognár Gábor és Varga Viola leánya: Gréta,
Kelemen Zoltán és Virág Eszter fia: Ádám, Becsei Adrián Szabolcs
és Hirschl Lucia leánya: Boglárka, Palatin József és Nárai Ágnes Mária
leánya: Lia Nóra, Magyar Ferenc és Szatmári Krisztina leánya: Luca
Gréta, Kalányos László és Soós Adrienn fia: Noel Ramón, Tóth Péter
és Csöndör Piroska fia: Dániel, Nyári Sándor Richárd és Frizória
Szabina Szilvia fia: Ábel Dominik, Kántás János és Csuka Zsófia leánya:
Luca, Takács Arnold és Németh Vivien leánya: Roxána, Kálmán Mihály
és Mozga Ibolya leánya: Hanna Ibolya, Dancs Gábor és Dobrányi
Szandra fia: Vince Lajos, Varga Mátyás László és Horváth Szilvia fia:
Márton, Hajmási Péter és Hatejer Andrea leánya: Rebeka, Horváth
Tibor és Bolla Renáta leánya: Adélia, Polgár Dániel és Pasics Júlia
Petra fia: Máté, Radics Gábor és Frank Katalin fia: Nimród István,
Bödey Kálmán és Horváth Zsófia leánya: Boglárka, Király László és
Petrovics Eszter leánya: Fanni, Patthy Barna és Horváth Noémi leánya:
Titánia, Szabó Ádám és Moócz Petra fia: Gergô, Németh Gábor és
Szálnoki Éva leánya: Villô, Kercsmár Gábor és dr. Fodor Júlia leánya:
Csilla, Keresztes Péter és Hódosi Andrea leánya: Léna
H Á Z A S S Á G : Neubauer Attila Imre és Palkovics Klaudia
H A L Á L E S E T : Mosonyi Lajosné Virág Anna, Lakner Tamás, Tóth
Ferenc, Kutasi Józsefné Hajas Emma, Bánfi Tibor Miklós, Kovács
József, Horváth László Tiborné Szabó Edit Rozália, Baudics Árpádné
Ambrus Márta Teréz, Román Éva, Farkas Ferenc, Polgár Ernôné
Horváth Margit, Sallai Józsefné Németh Margit, Sági Imréné
Márovics Mária, Baráth János József, Horváth Elemérné Zsupányi
Amália, Mészárics László, Kósik István, Szalók Imréné Csonthó Olga,
Drapcsik Lászlóné Kónya Anna, Molnár Péter, Dónácz Sándorné
Gergácz Mária Magdolna, Illés József, Gerencsér Gézáné Bódizs
Erzsébet, Györe Jánosné Mazur Mária, Gaál József Attila, Kovács
Róbert Rezsô, Nyul Gézáné Papp Margit, Hencsei Józsefné Sárvári
Margit, Dobronics Józsefné Panker Mária, Sulics Ágostonné Lázár
Mária Anna, Horváth István, Szabó István, Márfi József, Pados
Józsefné Horváth Mária, Róka Endréné Horváth Rozália, Kovács
Ákosné Bálint Ilona, Házi Károly, Horváth Ottó, Molnár Pál, Móricz
Lajosné Cser Magdolna, dr. Kulcsár Ferenc, Kovács Teréz, Major László,
Kámán Károly, Nagy Béla, Vaspöri Ferencné Simonics Olga, Pócza
Csaba Zoltánné Hencsei Anna Rozália, Tóth Sándor, Tóth Istvánné
Novák Mária, Offenmüller István, Ferencz József Lászlóné Horváth
Margit Mária, Horváth János, Schwarcz Imréné Anderkó Irén
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Az Anna Örök
Alapítvány kéri
az adományozókat
személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlására!
Támogatásukat köszönjük!

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

A Vakok és
Gyengénlátók Vas
Megyei Egyesülete
kéri Önöket, hogy adójuk
1%-ával támogassák
a megyében élô
látássérült emberek
életvitelének segítését!
Adószám:
18895038-1-18

1 %

F Ó R U M B A N

ISIS

Az Isis Big Band
Egyesület
kéri a tisztelt Adózókat,
hogy SZJA-juk 1%-ának
felajánlásával támogassák az egyesület
tevékenységét.
Adószám:

18886511-1-18

Kedves
Sportbarát!
Kérjük, adója
1%-ával támogassa
a GyöngyöshermánSzentkirály Sportegyesület
mûködését, a városrész
lakóinak sportolási
lehetôségeinek segítését!
Adószámunk: 19892399-1-18
Támogatását elôre is
köszönjük!

TÁNCKLUB
Támogasd az állatkínzás
elleni küzdelmet!
Támogasd a sanyarú sorsú
állatok szebb jövôjét!
Támogasd Szombathely 1.
hivatalos menhelyének
befejezését, fejlesztését!
Támogasd azokat, akiknek mi
vagyunk a hangjuk!

Állatvédôk Vasi Egyesülete
Adó 1%: 18508431-1-18
Tel.: +3630/3 907 908
www.aveanimals.com
e-mail: info@aveanimals.com
Bankszámlaszám:
72700260-30222313-00000000

Társastánc
felnôtteknek
Szombathelyen
Felajánlásaikat
köszönjük!
Adószámunk: 18894305-1-18

1%

A PARKERDEI
KERTBARÁT
EGYESÜLET
tisztelettel kéri,
hogy adója
1%-ával támogassa
az egyesületet.

Adószámunk:

18882593-1-18

Akrobatikus rock and roll tanfolyam
indul a Galaxy RRC szervezésében
folyamatos tagfelvétellel.
Érd.: 06/30/411-3790

Támogathat minket adója 1%-ával!
ADÓSZÁMUNK: 18887000-1-18 Köszönjük eddigi támogatását!

A Szombathelyi Ifjú Sólymok
Kosárlabda Sportegyesület
tisztelettel és szeretettel kéri a Kosárlabdabarátokat,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák Szombathely fiú kosárlabda-utánpótlását!

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

A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
EGYESÜLETE
köszöni támogatóinak
a 2016. évi SZJA 1%-át.
Egyúttal kéri további segítségüket!

Adószám: 18887275-1-18

A Savaria Szakképzô Iskoláért Alapítvány
kéri az iskola volt diákjait, tanárait, dolgozóit, a diákok szüleit és mindazokat, akik
szimpatizálnak az iskola céljaival, hogy az
SZJA 1%-ával támogassák a tevékenységet.

Adószámunk: 18896369-1-18
KÉRJÜK TOVÁBBI TÁMOGATÁSUKAT!

A VAS MEGYEI
MENTÉSÜGYI ALAPÍTVÁNY
kéri a tisztelt 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 támogatásukat!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, támogassa a nôvérek, asszisztensek
továbbképzését adója 1%-ával!

ISTVÁN LAJOS ALAPÍTVÁNY
a tromboembóliás szövôdmények megelôzéséért
A közhasznú alapítvány adószáma:

18899434-1-18
Köszönjük!

15

Safo_2017_01_28

17/1/27

11:48 AM

Page 16

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst ékszerekre

40% engedmény!
Ezüst karikagyûrûk
50% engedménnyel!
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció január 30-tól február 4-ig érvényes!

Nátha?
Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!

Gyógyuljon természetesen
és hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés:

06/30 434-6280
Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu
SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

A Lidl közelében
2 szobás lakás eladó
10,2 M Ft.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU

