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UTÁNAJÁRTUNK

A forradalom utáni megtorlás
November 4. nemzeti gyásznap, az 1956-os
forradalom leverésének napja, amelyet
megtorlás követett. Hosszú éveken keresztül folytak az „ellenforradalomban”
részt vett vagy azzal gyanúsított emberek elleni eljárások…
Mayer László levéltáros dolgozta fel
az 1957. és 1960. között zajlott büntetôperek anyagát, tanulmánya a Vas Megyei
Levéltári Füzetek 6. (Szombathely, 1993)
számában jelent meg.
Összesen 3686 személyt tartott nyilván
a korabeli statisztika, „az ellenforradalom idején Vasmegye területén lévô városokban és községekben megalakult különbözô ellenforradalmi bizottságokban, nemzetôrségekben szereplô, és
aktív ellenforradalmi tevékenységet kifejtô” személyként. Volt köztük hajdani 48 horthysta tiszt, tiszthelyettes, 8 horthysta rendôr, 96 csendôr, 106 nyilaspárttag, 331 kulák és kulák származású,
5 földbirtokos, 17 fôjegyzô, körjegyzô,
5 fôszolgabíró, fôintézô, 43 egyéb ellenséges, 230 FKGP-tag, 132 kispolgár, értelmiségi, 85 iparos, 335 munkás, 2186
paraszt, 59 „egyéb” (ebbôl huligán 35)
a korabeli statisztika szerint.
Mayer László a tanulmányban elôrebocsátja, hogy az „iratanyag hiányos, de feltételezhetôen jól reprezentálja a forradalomban résztvevôket, mely alapján az eddig kialakított kép pontosítható. Így kontrollálható a Kádár-korszak hivatalos
értékelése (…), mely szerint az ellenforradalom vezetôi és résztvevôi reakciós deklasszált elemek voltak. Összesen 112 per
indult, 265 személyt állítottak bíróság elé,

köztük kilenc nôt. A perbefogottak között
a 30 év alattiak létszáma 35 százalékot tett
ki, 52 százalék volt 30 és 50 közötti, 12 százalék az 50 feletti, 3 fô 18 éven aluli volt.
(Vas megyében tehát nem feltétlenül az
ifjúság forradalma volt 1956.)
A perbe fogott 265 emberbôl 9-nél
megszüntették az eljárást, 67 esetben
történt felmentés (44 esetben bizonyítottság hiányában). Egy fôt ítéltek másfél év javító-nevelô munkára, 27 embert
3-6, 4 fôt 7-12 hónap felfüggesztett
szabadságveszésre. A szabadságvesztésre ítéltek közül 40 ember kapott 3-6

•

HIRDETÉS

hónapot, 57 fô 7-12 hónapot, 33 fô 1-2
évet, 20 fô 2-5 évet, 4 fô 5-10 évet, egy
emberre szabtak ki 12 évet elsô fokon.
A másodfokú eljárásra 114 embernél került sor. Negyven százalékuknál a másodfokú eljárás ítélete ugyanaz volt, mint az
elsôfokúnál, 50 százalékuknál enyhébb,
hat személynél súlyosabb büntetést
szabtak ki.
Az MSZMP Vas Megyei Végrehajtóbizottsága 1958. március 7-én tartott ülésén
a megyei ügyész szóbeli beszámolót
tartott az ellenforradalmi ügyek lezárásának helyzetérôl. Erre azért került sor,
mert a párt központi bizottsága úgy gondolta, hogy „a pártnak és kormánynak
az a szándéka, hogy ezen ügyek elôtt lehúzza a rolót”.

1956. november 4-én indultak meg az orosz tankok a forradalom leverésére. Szombathelyen nem ütköztek ellenállásba, ennek ellenére halálos áldozatai voltak a szovjet inváziónak. A mai 56-osok terén, a Széll Kálmán utca
sarkán álló épületbe, a nemzetôrség bázisára törtek be a katonák, és ott lemészároltak tizenkét, álmából felvert nemzetôrt.

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

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

Médiafigyelemre számítanak a civilek
A média és a civil szervezetek közötti kapcsolatépítés szándékával szervezett
sajtóreggelit a Vas Megyei Civil Információs Centrum kedden. Négy alkalommal hívják közös kávézásra a civil szervezetek az újságírókat, azért is, mert remélik, hogy a személyes kapcsolatépítés
nagyobb médiamegjelenést biztosít a köröknek, egyleteknek. Bár – mint azt Lovass Tibor, a Szombathelyi Televízió igazgatója elmondta – képzés is indult a civileknek, amelyen megtanulhatják, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni
a szervezet tevékenységét. Dr. Takátsné
dr. Tenki Mária, az önkormányzat Jogi és
Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Bizottságának elnöke elmondta, hogy az
önkormányzat és az egyházi és civil szervezetek között egyre szorosabb a kapcsolat, amely az idén a szervezeteknek juttatott kiemelkedôen magas támogatásban is megnyilvánult. A Szent Márton Emlékévre szánt 800 millió forintos állami
támogatásból 120 millió forintot juttattak 150 szervezetnek, amelyek az emlékévhez kapcsolódó kulturális, sport,
szociális programot szerveztek a pénzbôl. Önkormányzati forrásból 230 millió forinttal támogatták a társadalmi
szervezetek programjait, mûködését.
A sajtóreggelin – amelyet majd még három követ az idén – a Pro Juventute
Egyesület, Szombathely Város Szent
Márton Kórusegyesülete, a Herényi
Kulturális és Sport Egyesület és a Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete ajánlotta
programjait a sajtó figyelmébe.
Moldova György az idôsek otthonában
A szombathelyi idôsek napközi otthonában mesélt életérôl Moldova György
író. A szerzôt dr. Puskás Tivadar polgár-
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csak vasi élményeirôl mesélt az érdeklôdôknek, életérôl, könyveinek történetérôl sztorizott a hallgatóságnak.
Továbbjutott Molnár Bence
Molnár Bence, a szombathelyi Paragvári
Utcai Általános Iskola harmadik osztályos
tanulója a „Fölszállott a páva” tehetség-

kutató verseny középdöntôjébe jutott
a „táncos szólisták és tánccsoportok kategóriában”. A dozmati legényke, Bence széki sûrû és ritka tempóval mutatkozott be az elôdöntôben, és elnyerte a zsûri egyértelmû tetszését.
Jubilál a Rumi Rajki Kör
Az idén 25 éves Rumi Rajki Mûpártoló Kör
jubileumi kiállítása látható a Szombathelyi Képtárban. A megye egyik legrégebbi civil szervezetének alapító tagja és elnöke, Balogh Péter emlékeztetett: az egyesület megalakulásának célja az volt, hogy
megmentsék, visszahozzák Rumi Rajki
István szobrászmûvész alkotásait, és nemcsak az övéit, hanem más méltatlanul mellôzött képzômûvészét, valamint hogy segítsék a kortárs alkotókat.
A kiállítást Harangozó Bertalan ajánlotta a közönség figyelmébe, dr. Balázsy Péter Vas megyei fôjegyzô a megyei közgyûlés elismerô oklevelét adta át a körnek.
A tárlaton Rumi Rajki István szobrai és tanulmányai, a köztéri szobrokról és az elpusztult mûvekrôl készült fotók, valamint
a mûvész munkásságát bemutató dokumentumok láthatóak november 19-éig.
Könyv Pünköstytôl, Pünköstyrôl

mester köszöntötte egy az író Vas megyéhez kötôdô élményének felidézésével.
Természetesen Moldova György nem
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Pünkösty Botond könyvét mutatták be
szerdán az Ôrvidékházban. Az életem rövid története, emlékezések, újságcikkek
elismerések címû kötetben tíz fejezetben
emlékszik vissza 95 évére a köztiszteletben álló volt testnevelô tanár, sportszervezô. A szerzôt dr. Puskás Tivadar polgármester és dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô köszöntötte.
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SPORT

Robbanás és tûz a Falcóban
Porrobbanás történt hétfôn a Falcóban.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében azt írta, hogy a gyár Zanati úti telephelyén, a szárítóüzeménél
tûz ütött ki. A telephelyen robbanás is történt, a siló betároló részében csaptak fel
a lángok. A városi hivatásos tûzoltók nagy
erôkkel érkeztek a helyszínre, de Körmendrôl, Sárvárról és Zalaegerszegrôl is
érkezett segítség. A Falco a nyugat.hunak küldött közleményében azt nyilatkozta, hogy a cég területén a „forgácslap üzemhez tartozó, külön ezt a célt szolgáló tûzvédelmi silóban porrobbanás
történt, melynek következményeként
rövid idôre tûz keletkezett. Ennek oltását a vállalat önkéntes mûszaki mentôegysége megkezdte. A rendszerbe beépített tûzvédelemi rendszerek automatikusan mûködésbe léptek. Aktiválva lettek
továbbá az érintett területek kézi oltó
rendszerei is. Az oltás a riasztásra kiérkezett katasztrófavédelem helyi és környékbeli egységeinek segítségével lezárult.
Sem a dolgozókat, sem a lakosságot
nem veszélyeztette a robbanás, személyi sérülés nem történt. Hibátlanul mûködtek a tûzvédelmi berendezések, így a porrobbanás a külön ezt a célt szolgáló tûzvédelmi silóban keletkezett és a vállalat
tûzvédelmi egysége haladéktalanul megkezdte a tûz oltását. A tûz oltásával kapcsolatosan sem a levegôbe, sem a gyár
csapadékelvezetô árkaiba egészségre
káros, illetve veszélyes anyag nem került.”
Lemondott a futsalcsapat edzôje
A Swietelsky–Haladás VSE futsalcsapata
rosszul szerepel az idei bajnokságban.
Legutóbb hétfôn hazai környezetben
kaptak ki a zöld-fehérek az Aramis
együttesétôl: a végeredmény 2–5 lett. A találkozó után Lódi Tamás, a gárda vezetôedzôje beadta lemondását, és újságírói
kérdésre így nyilatkozott. „Talán nem
érezte át mindenki ennek a mérkôzésnek
a jelentôségét. Az a csapat, amely ilyen hibákat vét, soha nem fog nyerni. Ha ennek
én vagyok az oka, akkor örömmel felajánlom a lemondásomat – így korrekt.”
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Egy tehetséges színész tragédiája
„A sors különös ironiája, hogy Németh
Ferenc, aki olyan könnyedén ugrott
egyik 10-15 emeletes épületrôl a másik 6-8 emeletes épületre, mint egy
szöcske, véletlenül egy robogó vonat
nyitott ajtajából kibukott és szörnyet
halt. Mint double, a legveszélyesebb
és legnyaktörôbb bravurokat csinálta
végig a filmek számára. A felhôkarcolókon mászkált a legnagyobb biztonsággal, az egyik repülôgéprôl
a másikra ugrott át könnyûszerrel a levegôben, és most véletlen baleset
következtében tragikus körülmények
között halt meg.”
A fiatalember a magyar operett-társulatot kísérte el New Brunswickbe, „ott
segédkezett nekik a diszletek elhelyezésénél és a kellékek felszerelésénél”.

Az elôadás nagy sikert aratott, „a szinészek éjjel vonatra szállottak, hogy
Newyorkba visszautazzanak”. Nemdohányzó kabinba kaptak helyet Németh
Ferencék, így, hogy rá tudjanak gyújtani, ki kellett menniük a peronra.
„Az Elizabeth vasutállomás elött, amikor a kalauz kiszállásra figyelmeztette
az utasokat, egyben kinyitotta az ajtókat is a folyosókon, a mozdonyvezetô
hirtelen lassitani kezdett, amitôl nagyot
zökkent a kocsi és Németh Ferenc, aki
háttal állott a nyitott ajtónak kibukott
a vonatból. Esés közben oly szerencsétlenül vágódott egy jelzôoszlophoz,
hogy szörnyethalt.”
Az ifjú színész nagyon korán eltávozott,
és milyen a sors: a tragédia napján töltötte be 25. életévét…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Wittmann Ernô. Az Elvis, oltár, Miami címû komédia belépôit Orbán János, Meisner György, Sümeg Andrea, Tóth J. Ilona és Nagy Ferencné nyerte. Az elôadás közeli idôpontja miatt kérjük a nyerteseket, hogy legkésôbb november 16ig fáradjanak be szerkesztôségünkbe a belépôkért! E heti kérdésünk:
Mi volt a színész mûvészneve Amerikában? A helyes megfejtést beküldôk között a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait és
Kondorné Melitta Shaolin masszázs-utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace
Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk,
november 16-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Gyermek volt, amikor utnak indult
Vasmegyébôl. Németh Ferenc, Szombathelyrôl indult el 13 éves gyermekfejjel, naiv hittel, azzal, hogy
a korlátlan lehetôségek hazájában
minden álma be fog teljesülni.” Élt
egy tehetséges szombathelyi legényke, bizonyos Németh Ferenc, akire –
tehetsége miatt – óriási karrier várt
Amerikában, a filmiparban. Ám ez
a hollywoodi történet nem happy
enddel zárult… A Hir címû újság
1928 decemberében számolt be az
eseményekrôl.
„Be is teljesült. Több, mint amit várt.
Elkerült Hollywoodba, a filmszinészek
Mekkájába. A magyar fiu eleinte statiszta szerepeket vállalt – már ezekben
a szerepekben is feltünt, akrobata
ügyességével. Késôbb, ahogy a fiu
nôtt, mindig több és nagyobb szerepeket kapott. Németh Ferencet a filmek
világában Frank Gish néven ismerték.
Híres volt arról, hogy 60 emeletes felhôkarcolók ormán is macskaügyességgel járt-kuszott. Az amerikai magyarság éppoly büszkeségel tekintett rá,
mint a magyar filmszinészet többi tüneményére.”
Eleinte minden álomszerûen alakult a fiatalember számára, aki nemcsak ügyességével, hanem bohém stílusával is kedvenccé vált színészberkekben.

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart.
Az ügylet november 12-tôl
november 18-ig.
12., Szo – Calendula, Szelestey
L. u. 4–6., 509-405 20.00–8.00;
13., V – Elefánt, Zanati u. 20.,
508-553 19.00–08.00; 14., H –
Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,
508-110 20.00–8.00; 15., K –
Fekete Sas, Paragvári u. 70.,
508-242 20.00–8.00; 16., Sze –
Benu Fô tér, Széchenyi I. u. 1.,
312-466 20.00–8.00; 17., Cs –
Gondviselés, Nádasdy F. u. 43.,
368-722 20.00–8.00; 18., P –
Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123
20.00–8.00
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SZENT MÁRTON VÁSÁRA
A hét végén tartották a múzeumfaluban a Szent Márton-napi nagyvásárt, a korábbi évekhez hasonló
sikerrel. A szép idôben ezrek látogattak ki a skanzenbe mustrálni
a vásározók termékeit, vagy éppen
inni egy korty pálinkát, enni egy falat libát, megkóstolni az újbort.
Vagy a régit.
A Fô téren Szent Márton életét állíthatták össze a gyerekek, a Márton-kirakóval, de volt „libaterelgetés”, más ügyességi játékok és kézügyességüket is próbára tehették
az érdeklôdôk.

KISMARTONI DIÁKOK
SZENT MÁRTON NYOMÁBAN
Szerdán osztrák (kismartoni)
katolikus gimnazisták zarándokoltak Szombathelyre, hogy
fejet hajtsanak a burgenlandi
egyházmegye patrónusaként is
tisztelt Szent Márton szülôhelyén. A száztíz diák megnézte
a Szent Márton-templomot és
a Látogatóközpontot, ahol
Schauermann János plébános
anyanyelvükön vezette ôket.
Megtekintették a Szombathelyi Képtár a Kortársunk Szent
Márton címû kiállítását Cebula
Anna képtárigazgató tárlatvezetésével. A Székesegyházban
megtekintették a Szent Márton-hermát. A Szent Mártonkiflit is megkóstolták.

6

A HÉT VÉGÉN
LÁTHATÓ
SZENT MÁRTON
EREKLYECSONTJA
Tuczainé Régvári Marietta,
az Egyházmegyei Caritas vezetôje arról számolt be, hogy
a szervezet által gondozottak
közül negyven embert visznek
Rómába, a Vatikánba, köztük
gyógyult szenvedélybetegeket,
hátrányos helyzetû embereket.
Nem csak a várost nézik meg,
de részt vesznek Ferenc pápa
szombati miséjén is.
Császár István, az egyházmegye
kormányzója elmondta, hogy
csak a Szent Márton Évben eddig száz zarándokcsoport látogatta meg a székesegyházat, és
még ennél is többen a Szent
Márton-templomot. Külföldrôl
is sokan érkeztek, bíznak benne, hogy jövôre is jönnek még
zarándokok. A hétvégi egyházi eseményekre is várják az érdeklôdôket. Pénteken a vesperásra Seregély István egri érseket várták, a szombaton 10
órakor a Szent Márton-templomban kezdôdô misén dr. Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti
érsek. Koncelebrál: Császár István egyházmegyei kormányzó,
dr. Seregély István nyugalmazott
egri érsek, Fazakas Zoltán Márton O.Praem csornai apát és az
Egyházmegye papsága.
A székesegyházban a hét végi
liturgiákon látható Szent Márton ereklyéje, az az öt négyzetcentiméternyi koponyacsont,
melyet 2013-as Szombathelyre
érkezése óta elôször vettek ki
a hermából.
Dr. Puskás Tivadar polgármester
nagy megtiszteltetésnek vette, hogy részt vehetett az ereklyetartó megnyitásán szerdán.
Több mint háromszáz programmal zárul decemberben
a Szent Márton Emlékév,
amellyel az volt az önkormányzat célja, hogy a szent lelkiségét
és szellemiségét mindenkivel
megismertesse, és hogy mindenki, az országhatárokon túl
is tudja, hogy Szent Márton
Szombathelyen született.

DE MIÉRT ESZÜNK LIBÁT
MÁRTON-NAPKOR?
A válasz nagyon kézenfekvô,
ekkorra híznak meg ezek az aprójószágok. Korábban nem ehetünk, mert kár lenne levágni,
a csirkék egyébként is elfogytak
ekkorra, a hízók meg még nem
„vágásérettek.” Persze kereshetünk bonyolultabb változatot is, és ha keresünk, találunk,
többet is.
A Márton-napi libaevést ahhoz köti a néphagyomány,
hogy amikor a derék tours-iak
Mártont akarták püspöknek,
az a libaólba bújt a nép elôl. Valójában a libaevés hagyománya
régebbi, a római idôkre nyúlik
vissza. November 11-e a naptárban ôsidôk óta a téli évnegyed
kezdô napja: megkóstolták az
újbort és az új termésbôl is
volt még, nagy eszem-iszomot
csaptak, hogy jövôre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten,
Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer
megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétôl.)
A keresztény naptárban is ez
alapján kapott helyet: a lúd
római neve „avis Martis” (Mars
isten madara); régi szófejtéssel
„Márton madara”-ként ünnepelték, így nem kellett eltérni
a lúdlakomák évnegyedkezdô
római szokásától. A reformáció
korában is folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napján emelgették a poharaikat ilyenkor.
Szent Márton napja jelentette
a paraszti év végét, a népszokás
ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenô idôszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá
ráadásként egy libát, mert
a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta elôtt
meg kellett tizedelni. E napon
kóstolták meg az újbort és vágtak le elôször tömött libákat.
Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási idôszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.
(Forrás: martonnap.hu)
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SZENT MÁRTON NÖVÉNYEI: A VIRÁG, A KÖRTE ÉS A SZÔLÔ
Szent Mártonnak nemcsak libája, kiflije, hanem növényei is vannak. Utóbbiak között olyan is, amelyet meg is
lehet kóstolni. A körtefából került egy
nemrégiben a püspöki palota udvarára is. Az ismertetôt az egyházmegye
sajtószolgálata bocsátotta rendelkezésünkre, készült dr. Illés Péter és dr.
Balogh Lajos írásai nyomán.
Dél-Amerikában él a liliomok rokonságába tartozó inkaliliom (Alstroemeria)
nemzetség. Ennek egyik, Peru, Chile és
Argentína területén ôshonos –
Alstroemeria ligtu nevû – faját nevezik
„Szent Márton-virágnak”. Szép, 5060 cm magas, gumós évelô virág, számos nemesített fajtával.
A körte (Pyrus communis) valószínûleg
Kisázsiából származó egyik fajtája a
’Téli Kármán-körte’. Kármán egy török népcsoport és város neve Törökországban. A török idôkben a Balkán-félszigeten át hazánkba is eljutottak ipari és kertészeti termékeik. E fajta azonban már a római idôkben is
bekerülhetett Pannóniába. Régi
gyümölcsészek (pomológusok) szerint Márton püspök is kedvelhette, hiszen vitt belôle magával Sabariaból,
amikor 374-ben megválasztották Tours
püspökének. Franciaországban jutott
belôle Rémy érseknek is, aki ezt a finom körtét a jó keresztény (bon
chrétien) Clovis királynak ajánlotta. Így
aztán a ’Téli Kármán-körte’ „BonChrétien d’hiver”, „Szent Márton körtéje” és „tours-i körte” neveken terjedt
el és lett népszerû Franciaországban.

A 18. században Magyarországon eltûnt, majd az 1930-as években ért
vissza hozzánk mint nyugat-európai
fajta. Fája hatalmas, hosszú életû;
gyümölcse nagy, dudoros, édes, leves
és illatos. Szeptembertôl szedhetô,
január–februárig jól tárolható fajta.
Az 1818-ban írásba foglalt elsô magyar
tájmonográfiában az Ôrség vidéke
kapcsán így fogalmaz Zakál György: „a’
ketske tsötsü a’ Sz. Mártony szöllö, a’
mely késön erö fanyar”. Az októbertôl érô kecskecsöcsû csemegeszôlôfajta
ma is közismert. Képszerû elnevezése
utal a szôlôszemek alakjára, mivel
bogyói nagyok, hosszúkásak, két végük elhegyesedô. Magyarországon
a fehér, fekete és piros kecskecsöcsû
szinte minden borvidéken ismert volt
még a közelmúltban is, a 19. század végi filoxéravészt megelôzôen nagy
mennyiségben termett szerte a Kárpátmedence szôlôhegyein.

DOMBÓVÁRI VANDA KISÜTÖTTE
– A SZENT MÁRTON-KIFLIT!
Az RTL Klub Egészségkalauz c. mûsora nemrégiben Szombathelyen
járt, ahol „belebotlottak” a Szent
Márton-kiflibe, egészen pontosan
Grünwald Stefániába, aki a karján lévô kiskosárból rögtön meg is kínálta a mûsorvezetôt, Dombóvári Vandát. Miután ketten megosztoztak
egy kiflin, arról is beszéltek, hogy
ez a kifli remélhetôleg a város sajátossága lesz a jövôben. Vanda apukája is pék volt, úgyhogy ô rögvest
el is indult kamerástul-mindenestül
az Élelmiszeripari és Földmérési
Szakközépzô Iskola tanmûhelyébe.

A mûhelyben az iskola igazgatóhelyettese, a szombathelyi pékinasok
legfôbb mestere kalauzolta a stábot. A kiflisütés november 13-án,
vasárnap 9.00 órakor lesz látható az
RTL Klub csatornáján. Az adást
többször ismétlik, illetve visszanézhetô a csatorna weboldalán is.

SZENT MÁRTON HÓNAPJA
– BORFESZTIVÁL ÉS
TOLCSVAY-ÔSBEMUTATÓ
A Szent Márton Emlékév ünnepi
hónapjának programjait ismertették hétfôn délelôtt a Városházán.
Dr. Puskás Tivadar polgármester
számára mozgalmas lesz ez a hónap, kedden Zágrábban nyitnak
kiállítást, szerdán Budapesten, az
Országházban lesz nemzetközi
Teológiai Konferencia, csütörtökön Pannonhalma zárja ünnepélyesen az ottani Szent Márton Évet,
péntek–szombat–vasárnap pedig
Szombathely legnagyobb ünnepe
lesz. (Felvonulással, Díjkiosztó Gálaesttel és érseki misével.) Dr. Puskás Tivadar az év eseményeire
visszatekintve hangsúlyozta, hogy
Szent Márton tiszteletét, lelkiségét
és szellemiségét folytatnia kell a városnak.
Szommer Ildikó, a Szent Márton
Emlékév programigazgatója a novemberi programokra hívta fel
a figyelmet: péntektôl Szent Márton legendáját idézi a Szent Márton-templom fényfestése december 4-ig. November 19-én lesz
a Szent Márton Kórustalálkozó, november közepén a Képtárban bemutatják Bekay Nagy Maya festômûvész Szent Márton ihlette festményét, november 25–27 pedig
Borfesztivált tartanak a sportházban. A programok szinte kivétel
nélkül ingyenesek, A Tolcsvay-féle
„A szeretet koldusa” címû zenés
estre is csak regisztrálni kell a jegyért a Bartók Terem véges befogadóképessége miatt, a Szimfonikusok jegypénztárában.
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerzô-elôadómûvész a Polgári
Egyesület Szombathelyért inspirációjára állította össze azt a 3 tételbôl álló mûsort, amit november
30-án láthatnak és hallhatnak
a szombathelyiek. Márton, az égre nézô püspök a szeretet erejével,
és nem karddal az oldalán indult
el az útján – fogalmazta meg a sajtótájékoztatón a szerzô, Tolcsvay
Béla az elôadás érzelmi és hitbéli üzenetét. „A szeretet koldusa
– Fohász az irgalomért” címmel
megkomponált mû egy zenéstáncos dalciklus Szent Mártonról,
a magyarság tiszteletérôl. A Szent
Márton Ünnep 2016-os mûsorfüzete megtalálható a forgalmasabb helyeken és letölthetô elektronikusan a www.szentmarton.hu
oldalról is.
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Tiszta a levegô a városban – a határértékhez képest
Egyáltalán nem rossz a városban a levegô, sôt egyre javuló tendenciát mutat az
elmúlt négy-öt évben. Mindez a Vas Megyei Kormányhivatal Környezet-és Természetvédelmi Fôosztályának honlapján megjelent a Szombathely város levegôterheltségi szintjének csökkentését szolgáló levegôminôségi terve címû tanulmányban olvasható. Azért tették közzé a tanulmányt, mert a terv felülvizsgálata most
van napirenden.
A tanulmányban 2004-es adatok a legkorábbiak, a legfrissebbek tavalyiak. Három
légszennyezô anyagra vonatkozóan történtek vizsgálatok, az egyik fix helyszín
a Zanati út – Vörösmarty utca sarkán lévô mérôpont, azaz a zöldhatóság épülete. A tanulmány teljes egészében elolvasható a honlapon, mi most a legjellemzôbb adatokat ismertetjük. A legszennyezettebb pont a Vörösmarty utca sarka.
Nitrogén-dioxidok: jelentôs csökkenés
A nitrogéndioxid (NO2) A nitrogén-dioxid irritáló hatású gáz. A nitrogén-dioxid és reakciótermékei csökkent tüdôfunkciót és különféle légzôszervi tünetek kockázatának növekedését okozzák.
Szombathely levegôjében jelentôsen
csökkent a nitrogén-dioxid mennyisége
a 2015-re. Míg 2004-ben Vörösmarty utcai mérôponton meghaladta a határértéket, 2015-re az éves határérték felére
csökkent a mennyisége. A városi átlag ebbôl az anyagból utoljára 2010-ben haladta meg határértéket 10 mikrogrammal,
50 mikrogrammot számoltak ki a mérôállomások összesített adatai alapján.
Tavaly a városi átlag az éves határérték
fele alatt maradt. A kórház környékére
telepített mérôállomáson a városi átlaghoz hasonló szennyezést mértek. (Ami
azt is jelzi, hogy a ennek a mérôállomásnak az adatai egészen megbízhatóak
a város egészére vonatkozóan.)
Ugyanakkor éven belül hullámzás látható: a téli hónapokban, fûtésszezonban
magasabb értékeket regisztrálnak.
PM10: a láthatatlan ellenség
A szálló por a levegôben eloszlatott finomszemcsés (10 mikrométer alatti részecske-átmérôjû) szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagok gyûjtôneve. (Szabad szemmel nem látható.) A porszemcsék ingerlik a szem kötôhártyáját,

a légutak nyálkahártyáját. A szálló por
különbözô légzôszervi megbetegedéseket okoz, mint pl. asztma, tüdôrák. Szálló por tekintetében is a Vörösmarty utca sarka a legszennyezettebb terület,
a legmagasabb értékeket itt mérték.
Az éves határértéket utoljára itt 2011-ben
haladta meg a szennyezés ebbôl az
anyagból, utána csökkenô tendenciát
mutatott, kivéve a tavalyi évet, amikor
kis mértékben emelkedett, de még mindig több mint 10 mikrogrammal
a 40 mikrogrammos határérték alatt
maradt. Ez jellemzô a városi átlagra is,
ami tavaly 27 volt. Érdekesség, hogy alig
van különbség a Vörösmarty utca és a Bolyai utca szennyezettsége között PM10
vonatkozásában. Utóbbi helyen a téli hónapokban mértek magasabb értékeket. A Markusovszky utcában tavaly 26
mikrogramm volt az éves érték. A tavalyelôtt a 24 órás (50 mikrogramm) határértéket egyszer sem lépte át PM10, de
2014-ben 12-szer mértek napi határértéktúllépést ezen a ponton.
Mindannyian szennyezünk
A levegôterheltségi szint kialakulásának
okaként az ipari kibocsátások, a közlekedés és a lakossági tüzelés jelölhetô
meg. A legnagyobb nitrogénoxid kibocsátók: a 2004–2006 közötti idôszakban
a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.,
míg a 2006–2012. évek között a Falco Zrt.
Zanati u-i telephelye. A 2007-tôl a Szombathelyi Erômû Zrt. a Vízöntô utcai telephelyén üzembe helyezett gázmotor
által kibocsátott nitrogén-oxidok tekintetében meghatározó ipari kibocsátó lett.
A vizsgált idôszakban a Falco Zrt. a város összterhelésének a 20,1 – 58,4 százalékát adja, a kilenc év során egyre növekvô kibocsátással.
A Távhô Mikes utcai telephelyének légszennyezô anyag kibocsátása 16,3 – 15
százalék volt. A város nitrogén-oxid ki-

NAGY TRI-SHOW BÁL

bocsátásának jelentôs része az energiatermelési és fûtési technológiákból jut
a levegôbe. A felülvizsgálattal érintett
2013–2015 évek adatai alapján megállapítható, hogy a hogy a nagyobb kibocsátással bíró vizsgált telephelyek közül továbbra is a Falco Zrt. Zanati úti telephelye, a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.
telephelyei és a Szombathelyi Erômû Zrt.
Vízöntô utcai telephelye a városunkban
a legjelentôsebb kibocsátók.
A város szilárdanyag-kibocsátásának
meghatározó hányadát a Falco Zrt. Zanati úti telephelye adja. 2013-ban a kibocsátások 66 százaléka, 2015-ben 86 százaléka származott a Falco Zrt. telephelyeirôl.
Az LUK kuplunggyártó Kft. szilárdanyagkibocsátása emelkedô tendenciát mutat,
2013–2015-ig a kibocsátása 1,4 tonnáról
ról 2,6 tonnára nôtt. Említésre méltó
szilárd anyag kibocsátóvá vált 2014-tôl
a Coveris Rigid Hungary Kft. (mûanyagipari üzem), mely Puskás úti telephelyén
új keverôüzemi technológiát vezetett be,
2014-ben 4 tonna, 2015-ben 4,6 tonna kibocsátást jelentett be, ez az összes évi kibocsátások 7-8 százaléka.
Az éves szilárd anyag kibocsátások növekedése a Falco Zrt. kapacitás bôvítésének eredménye, a gyár a termelését
emelte, ezáltal a szilárd anyag kibocsátás is növekedett.
A város közlekedési eredetû levegôterhelés csökkentésében igen jelentôs szerepe van az utóbbi évtizedben fokozatosan kiépült városi körgyûrûnek. Az elkerülô útvonalak ellenére az országosan
megfigyelhetô tendenciához hasonlóan
a városon belüli közlekedés is egyre jelentôsebb.
A lakossági fûtésre jellemzô, hogy a szénés tüzelôolaj-felhasználás ugyan visszaszorult, de a város lakossági tüzelésbôl
eredô levegôterhelés leginkább stagnál,
sôt, kis mértékben emelkedett, ez legfôképp a szálló por méréseknél derül ki.
A tervben megfogalmazott célok jelentôs részét már megvalósította a város
a felülvizsgálati terv megjelenéséig, illetve uniós pályázatokra várnak a projektek. Ezek többsége energetikai, napelem
és más megújuló energiaforrások telepítésére vonatkoznak.
SaFó

Idôpont: 2016. december 3. szombat 19.00
Helyszín: AGORA Mûvelôdési és Sportház, Szombathely

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)
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Híres szombathelyi nôk: Kristóf Ágota

NÓGRÁDI GYÖRGY
A HERÉNYIEK HÁZÁBAN

Dr. Czetter Ibolya Kristóf Ágotáról
szóló könyvét mutatta be a kiadó,
a Szülôföld Könyvkiadó az Ôrvidék
Házban kedden.

Biztonságpolitikai kihívások
2016 címmel tart elôadást Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértô, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára november
16-án, szerdán 18 órától a Herényiek Házában. Köszöntôt
mond Koczka Tibor, Szombathely alpolgármestere, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselôje. A rendezvényre a belépés díjtalan!

Kristóf Ágota Csíkvándon született
1935-ben, majd Kôszegre költöztek,
a középiskolát a szombathelyi Kanizsai
Dorottya Gimnázium bentlakásos tanulójaként végezte el. Elsô verseit 14 éves
korában írta. 1956-ban Svájcba emigrált, ahol elôbb magyarul, majd franciául írt. A hangjátékok, színdarabok,
elbeszélések után sikert az 1986-ban jelent meg elsô regénye, Le Grand Cahier,
A nagy füzet címû regénye hozta meg
neki, a mûbôl készült filmadaptáció
Szász János rendezésében 2013 júliusában a 48. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Kristály
Glóbuszt. 2011-ben hunyt el, hamvai
Kôszegen nyugszanak.
A Kossuth-díjas írónô életét dr. Czetter
Ibolya, a SEK Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója
kutatta. Bár személyesen nem ismerte

„ A K T Í V I D Ô S K O R S Z O M B AT H E LY E N ”
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Aktív idôskor Szombathelyen” programsorozata keretében gyôri ádventi kirándulásra várja a
szombathelyi, 60 év feletti nyugdíjas polgárokat. Egy jelentkezô legfeljebb
2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô adatok megadásával: név,
lakcím, születési év és telefonszám. A térítésmentes programra jelentkezni 2016. november 14. napján 8.00–12.00 óráig és 13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 520-270; 520-133; 520-383; 520-151; 520-620; 520158, 520-149. A határidôn túli jelentkezések nem kerülnek regisztrálásra.

az írót, az életrajz feltárása közben került közel a szerzôhöz, akinek egyszerû nyelvezete megragadta az irodalomtörténészt.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária a könyvbemutatón bejelentette, hogy a sorozat következô kötetével még ebben a hónapban, november 22-én ismerkedhet meg
a közönség. A sorozat kiadását a város
önkormányzata támogatja. Az esten
közremûködtek a Kanizsai diákjai.

Az Emberi Erôforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási
határidôt meghosszabbították. A pályázatok benyújtásának módosított határideje:
2016. november 15.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

November 12., szombat

Havas esô várható

1˚C

5˚C

November 13., vasárnap

Zápor várható

1˚C

4˚C

November 14., hétfô

Erôsen felhôs
idô várható

0˚C

5˚C

November 15., kedd

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

0˚C

6˚C

November 16., szerda

Esô várható

1˚C

6˚C

November 17., csütörtök

Esô várható

1˚C

7˚C

November 18., péntek

Esô várható

2˚C

5˚C
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Ö N K O R M Á N Y Z AT • P R O G R A M A J Á N L Ó • K U LT Ú R A

LAKOSSÁGI FÓRUM
Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9.
számú választókerületének önkormányzati képviselôje
2016. november 21-én (hétfôn) 17.00 órakor a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolában (Szombathely, Bercsényi M. u. 1., földszinti aula) Lakossági
Fórumot tart.

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

November 12–18.
KIÁLLÍTÁS
június 3–november 30.
Iseum Savariense (Rákóczi F. u. 6–8.)
Szent Márton és Pannónia
november 12–december 4.
Szent Márton-templom
(Szent Márton u. 40.)
Fény-képek Szent Mártonról – a templom fényfestése (a vetítések kezdete
naponta: 17.20, 17.40, 19.00 óra)
szeptember 15–december 17.
Szombathelyi Képtár
Kortársunk Szent Márton
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

november 16. (szerda)
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület
10.00 Asztaltársaság: A Múzeumi Látványtár megtekintése
17.00 Akadémikusok: dr. Kolláth Zoltán
elôadása a fényszennyezésrôl
17.30 Volt egy kerékpárja, kedve, ideje és a célja: Gibraltár – Kutasi Tamás élménybeszámolója
Berzsenyi Dániel Könyvtár
17.00 Varga Richárd: Nem létezô
– lemezbemutató

november 12. (szombat)
Agora – MSH
18.00 Szent Márton-napi díjátadó
gálamûsor

Iseum Savariense (Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Hitélet Szent Márton korában,
elôadó: Dejcsics Konrád OSB

Végállomás
19.00 Punkhenger 2016., fellépnek:
Lucy, Gulyás Band, SAPO, Derkovbois,
Hétköznapi Csalódások, Szakadék

november 17. (csütörtök)
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.00 Kínai Képes Krónika – a magyar lélek és ôsmúlt fényei Ázsiában, elôadó:
Szántai Lajos magyarságkutató

november 14. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár 4. em.)
17.00 Sámson – a kívül erôs, de belül
gyenge jellem, elôadó: Szilvási Csaba

Szombathelyi Zsidó Hitközség
(Batthyány L. tér 9.)
17.15 Ôszi Zsidó Esték: Párbeszéd a keresztény egyházak és a zsidóság között
– Szabó B. András lelkész

MTA BTK, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., a Vas Megyéért Egyesület,
a Genius Savariensis Szabadegyetem és
a KÉSZ szombathelyi csoportja (Megyeháza, Berzsenyi tér 1.)
19.00 Libri Sancti Martini új kiadványok
Szent Mártonról – könyvbemutató és
beszélgetés

Olad Városrészért Egyesület (Olad lakótelep rk. plébánia közösségi háza)
18.00 Pannónia ókeresztény öröksége
lelkipásztori szemmel, elôadó: Aigner
Géza plébános

november 15. (kedd)
Idôsek Klubja (Barátság u. 22.)
13.00 Biztonságban az ünnepek alatt,
elôadó: Varga Sándor rendôr ôrnagy

november 18. (péntek)
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
15.00 Szent Márton élet-rajz a mûvészet eszközeivel: Krisztus katonája –
bábjáték

Kanizsai Dorottya Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány, vendég: dr.
Borhy László, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet intézetigazgatója
Magyar Meteorológiai Társaság
(NYME–SEK „C” elôadó, Károlyi G. tér 4.)
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18.00 Városokon kívül és belül a keleti
parton, elôadó: dr. Szinetár Csaba

Agora – MSH
19.00 Elvis, oltár, Miami – komédia

november 18–december 24.
Parti Kertészet
Adventi Kötészeti Kiállítás és Vásár
Nyitvatartás: hétfô–péntek 8.00–17.00,
szombat 8.00–16.00. Szombatonként
kötészeti bemutató 10.00 órától

november 17–19. (csütörtök–szombat)
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Hollywood Movie Music Classics
november 13–18. (vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
november 13. (vasárnap)
10.00 Az égigérô fa
november 14. (hétfô)
10.30 és 14.30 Lila fecske
november 15. (kedd)
9.00, 10.30 és 14.30 Lila fecske
november 16. (szerda)
10.30 és 14.30 Lila fecske
november 17. (csütörtök)
10.30 és 14.30 Lila fecske
november 18. (péntek)
9.00 és 10.30 Lila fecske
november 12–18. (szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
november 12. (szombat)
19.00 Mandragóra
november 15. (kedd)
19.00 Ahogy tetszik
19.00 Kísértetek
20.00 Végállomás
november 16. (szerda)
19.00 Ahogy tetszik
19.00 Kísértetek
november 17. (csütörtök)
19.00 Ahogy tetszik
19.00 Kísértetek
november 18. (péntek)
19.00 Ahogy tetszik
19.00 Kísértetek
november 19. (szombat)
Olad Városrészért Egyesület
15.00 Szent Márton-közösségi nap
Don Bosco Mûvelôdési Ház
19.00 Örkény István: Vérrokonok –
a 40 éves Ferrum Színházi Társulás jubileumi bemutatója
november 25. (péntek)
Ida Lakberendezô Stúdió
(Petôfi S. u. 39. fsz. 2.)
17.00 Markovics Ágota: Halhatatlan halandó – mini-tárlat, beszélgetés és könyvbemutató. Kérjük, hogy részvételi szándékát november 20-ig jelezze a 06/30/2373438-as telefonszámon!
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

Szandra Kuckója kézmûves látványmûhely

Ajándékutalvány
kapható!

• Kézzel készített ajándéktárgyak értékesítése egyedi megrendelés alapján is
• kisebb bútorok, lakberendezési
tárgyak felújítása
• Cadence hobby-alapanyagok
kizárólagos forgalmazása

Szombathely-Kámon, Szent Imre herceg út 1. • Tel.: 06-30-263-5805
Nyitva: K, Sz, Cs: 8.30–16.00, P: 8.30–12.00, Szo: 8.30–11.00 (hétfôn zárva) • szandrakuckoja@gmail.com
www.szandrakuckoja.hu; facebook: Szandra Kuckója

A Weöres Sándor Színház
kollégát keres
díszletezô munkakörbe.
Nehéz fizikai munka, szakképesítést nem igényel.
Változatos feladatkör,
csapatmunka, családias munkakörnyezet.

Információ: +36-30-571-8009

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!

• Szombathelyen, a Szûrcsapó utcában 57 m2-es magasföldszinti,
gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 11,2 M Ft.
• Szombathelyen, a színház környékén 500 m2-es telken 100 m2es felújításra szoruló családi ház eladó. A telek társasház építésére
is alkalmas. Irányár: 16,9 M Ft.
• A Táncsics utcában 52 m2-es földszinti és 59 m2-es 2. emeleti
épülô lakások eladók.

•

Ö Z É R D E K Û

A Savaria
Plázában mûködô
kínai büfé pultos
lányt keres!
Jelentkezni telefonon
a 06-30/5271-777,
vagy személyesen
naponta 10–22 óráig.

•

H I R D E T É S

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Új ikerházak a lovas
iskolánál 32 M Ft-ért.
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlan licitálás
útján történô e l a d á s á r a:
Gyôrffy I. u. 35. lakóház, udvar, gazdasági épület (9975 hrsz.)
Vasút utcai beépítetlen terület (2050 hrsz.)
Vasút utcai beépítetlen terület (2055/2 hrsz.)
Szabadka utcai beépítetlen terület (7832 hrsz.)
Bogáti úti beépítetlen terület (11786/22 hrsz.)
A pályázatok beadási határideje:
2016. november 24. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-202
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

Ügyfeleink részére keresünk 2–3 szobás szombathelyi lakásokat, szombathelyi és környékbeli családi házakat!
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

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!

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.

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
ingatlanok licitálás útján történô b é r b e a d á s á r a:
11-es Huszár út 6. fszt. 1. (2260/2/A/45 hrsz., üzlethelyiség)
Széll Kálmán utca 35. fszt. 1. (6788/A/12 hrsz., üzlethelyiség)
Széll Kálmán utca 35. fszt. 4. (6788/A/15 hrsz., mûhely)
A pályázatok beadási határideje:
2016. november 21. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

•

H I R D E T É S

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

Hosszú távú
munkalehetôséget szeretne?
Fontos Önnek
a jó munkakörnyezet?

JELENTKEZZEN HOZZÁNK!

Pozícióink:
• Gépkezelô
• Gépbeállító
• Operátor

Elérhetôségeink:
Szombathely, Thököly u. 36.
iroda.szombathely@adecco.com

Tel.: 30/516-6403

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

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

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi „étterem,
konyha” megnevezésû ingatlan zárt borítékos pályázat
útján történô e l a d á s á r a:
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca 2.
A pályázatok beadási határideje:
2016. december 8. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-205
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE
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HIRDETÉS

2016. NOVEMBER 12.

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

F Ó R U M B A N

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (az udvarban)

2016. november 24-én induló tanfolyamaink

• Emelôgépkezelô (kivéve targonca)E-000531/2014/A015
• Targoncavezetô E-000531/2014/A018
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelô E-000531/2014/A017

HÁZIAS MENÜ 890 Ft • FOGYÓKÚRÁT KIEGÉSZÍTÔ MENÜ 1090 Ft
CANDIDA, REFORM, VEGETÁRIÁNUS MENÜ 1090 Ft
LAKTÓZ-, GLUTÉN-, TOJÁS-, 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.

SZILVESZTERI CSOMAG

Megnyitottuk szalonunkat, melyben
testi-lelki megújulást találsz.
Ebben segít neked
csapatunk:
Sminktetováló mester,
szakoktató:
Tóth-Irimiás Dalma
Nôi-Férfi Fodrászok:
Irimiás Györgyné Zsuzsi
Soproni Krisztina

Kozmetikusok:
Dudás Nikoletta
Takács Annamária
Mûkörmös,
gyógypedikûrös:
Saliné Szalai Ildikó
Gyógymasszôr,
alternatív terapeuta:
Török Klára

Megtervezzük szépséged, belsô harmóniát teremtünk, sokéves szakmai
tapasztalattal kivitelezzük minden óhajod!

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!

Szent Márton utca 27. • Információ: 0630/538-9809

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:

• VARRÓNÔ
• MINÔSÉGELLENÔR
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

13

Safo_2016_11_12

16/11/11

11:00 AM

Page 14

ELADÓ

Szombathely kedvelt részein
új építésû családi és
ikerházak 18,9 M Ft-tól.

Az akció november 10-tôl november 30-ig tart!

Illetékmentes, CSOK igénybe vehetô.

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

Új helyen a lakberendezô stúdió
Jó ideje nem jelentkeztem, aminek oka, hogy
az elmúlt hónapok lázas készülôdéssel, szervezéssel teltek.
Az eredmény: az Ida Lakberendezô Stúdió
megnyitotta kapuit Szombathelyen, a Petôfi S. u. 39. földszintjén, 74 négyzetméteres,
igényesen kialakított terekben. A helyszín adta lehetôségekkel élve szolgáltatásaim körét bôvíteni tudtam: nem csak megtervezem
az enteriôrt, de a betervezett anyagokat
szerzôdött nagykereskedô partnereken keresztül beszerzem, rendelkezésre bocsátom. Emellett más céljaim is vannak, arról
alább és a továbbiakban tudnak olvasni… Arra is törekedtem, hogy a „valami különlegesre” vágyók a még alig ismert 3D falpaneleket és az újdonságnak számító mûbôr falpa-

neleket megismerjék. Természetes kôburkolatokkal ugyancsak új dimenziót nyerhetnek
otthonunk falai. A bolti kereskedelemben
kapható – sokszor kommersz – tapéták helyett német manufaktúra, illetve angol gyártó design tapétáiból válogathat kínálatomban. A stúdióban mintafalak, mintakönyvek
segítségével gyôzôdhet meg ezek minôségérôl. Hozzám betérve egy kényelmes tárgyalóasztal mellé „telepedve” meg tudjuk beszélni: a látottakból mit szeretne látni otthonában, irodájában…
Természetesen ezeket a termékeket lakberendezôi tervezés igénybevétele nélkül is meg lehet vásárolni. Ebben az esetben is ajánlok kivitelezô szakembert partnereim körébôl. Stúdiónk nem bútorüzlet, hanem az Ön igényére

szabott lehetôségek tárháza! A konzultáció elsô órája ingyenes. Ezután közösen döntjük el,
hogyan tovább? Továbbra is várom lakberendezéssel kapcsolatos kérdéseit, melyre itt a lap
hasábjain igyekszem választ adni!
Nagyon fontosnak tartom, hogy lakókörnyezetünket szépítô mûalkotások is elérhetôk legyenek a stúdióban. Idôszaki kiállítások alkalmával igyekszünk minél több
mûvész – amatôr is – alkotásait bemutatni, emellett irodalmi estek, könyvbemutatók, mûvész-közönség találkozók színhelye lesz a stúdió.
(x)

Nyitvatartási idô: hétfô–csütörtök 10.00–12.00, 14.00–17.00, péntek 10.00–13.00
Eltérô idôpont egyeztetésére is van lehetôség elérhetôségeim valamelyikén: Tel.:+36 (30)237-3438 e-mail:i.szakalyildiko@gmail.com
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O T T H O N

2016. NOVEMBER 12.

F Ó R U M B A N

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387

WÁGNER ÉS
TÁRSA KFT.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Üvegcsiszolás
Biztosítós üvegezések
Bútorüveg konyhapult
Zuhanykabin üvegek
Hôszigetelt üvegek
Csarnokok üvegezése

Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!
www.fuggonyozon.hu
BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

Illés Metál Kft.

Mobil: +36/20/9205-591
gaborilles@pannonmail.hu.; www.illesmatal.hu

KOVÁCSOLTVAS KAPUK

GYORS, PONTOS,
OLCSÓ!!!
Szombathely, Rákóczi F. u.17.
Tel./fax: 94/312-288,
70/389-9472, 70/389-9473

Telephely: 9756 Ikervár

alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok készítése

KAZÁNGYÁRTÁS
5 ÉV GARANCIÁVAL, 110.000 Ft-tól!
Úszókapu-készítés, lépcsô, csigalépcsô készítése, ipari kapuk, sorompók,
vasszerkezetek gyártása, szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák.

A GRAVITÁCIÓ KFT. TÖRTÉNETE
Az 1984-ben alakult szombathelyi Gravitáció Kft.
az elmúlt három évtized alatt Magyarország egyik
meghatározó, közel 80 magasan képzett munkatársat foglalkoztató épületgépészeti kis- és nagykereskedelmi vállalata lett.
A megalakulás után épületgépészeti kivitelezéssel, 1989
óta kereskedéssel, 1996-tól kiemelten épületgépészeti
termékek kis-és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkoznak, mára kiterjedt partnerhálózattal Vas, Zala,
Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém
megyékben.
Partnereik még színvonalasabb kiszolgálása érdekében
ISO 9001:2000 minôsítést szereztek.
A Magyar Épületgépész Szövetséggel karöltve 2002 óta
nagy hangsúlyt fektetnek az alternatív, megújuló energiaforrások hasznosítására tervezett berendezések népszerûsítésére, ehhez a kivitelezôk és viszonteladók képzésével is hozzájárulnak.
2003-ban építôanyag-kereskedéssel bôvült profiljuk.
Magyarország legnagyobb építôanyag-kereskedelmi
hálózatához, az újHÁZ Centrumhoz 2009-ben csatlakoztak. A hálózat 2010-ben megkapta a Business SuperBrands díjat, 2016-ban pedig elnyerte a Magyar Brands
címet „Kiváló Üzleti Márka” kategóriában.
A Gravitáció Kft. fontosnak tartja a piac további szakmai
fejlôdését, alapító tagjai a piac markáns és ismert szereplôit tömörítô GéPéSZ Csoportnak.
Szombathelyen, a Sági utcai 17000 négyzetméteres központi
telephelyen 700 négyzetméteres diszkont áruházzal,
az Uzsoki utcában egy 6000 négyzetméteres telephelyen
400 négyzetméteres bemutatóteremmel, épületgépészeti és fürdôszobai termékek legszélesebb választékával,
valamint 12000 négyzetméteres területen építôanyag
kereskedéssel várják vásárlóikat és partnereiket. 2015.
október 1-jén nyitották meg Fürdôszoba és Szerelvény
Áruházukat Keszthelyen a Csapás úton, ami 700 m2-es
raktárral és 850 m2-es bemutató teremmel várja Vásárlóit. A budapesti központi GéPéSZ raktár szolgálja
a cégcsoporton belüli optimális logisztikát.
(x)
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RUHÁZATI
KERESKEDELEM

Vásároljon nôi- férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!

TÉLI KÍNÁLATUNKBÓL:
Nôi-férfi téli kabátok, dzsekik
Nôi két-háromrészes kosztümök
Nôi nadrágok, pulóverek
Nôi szoknyák, blúzok és még sok egyéb…
Férfiöltönyök, zakók, nadrágok
Férfiingek, nyakkendôk
Szombathely, Ernuszt K. u. 38.
Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
Nyitva tartás: H–P 11–19 Szo 9–13,
VASÁRNAP SZÜNNAP
www.gotthardbt.hu
gotthardbt@gotthardbt.hu

Nyílt nap a Zrínyi Ilona Általános Iskolában
2016. november 19-én, 9–12 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklôdô szülôket
és a leendô elsô osztályosokat Rákóczi F. u. 27.
szám alatti épületünkbe.
Induló osztályaink:
„A” – köznevelési típusú sportosztály
„B” – hagyományos osztály, emelt szintû informatikával
„C” – emelt szintû (tagozatos) nyelvi osztály.

További információk: www.zrinyiilona.hu • Tel.: 94/312-343

Adventi Kötészeti
Kiállítás és Vásár
november 18-tól december 24-ig
Szombatonként kötészeti
bemutató 10.00 órától.
SZOMBATHELY KÁMON ÉS OLAD KÖZTI KÜLSÔ KÖRÚT MELLETT
Nyitvatartás: hétfô–péntek 8.00–17.00, szombat 8.00–16.00

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

