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26. ÉVF. 43. SZÁM • SZOMBATHELY, 2016. NOVEMBER 19.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

KIRÁLY GÁBOR,
A DÍSZPOLGÁR
ELISMERT ÉLETUTAK
KI FÔZ MAJD A MENZÁN?
FÉNY-KÉPEK A TEMPLOM FALÁN
A H.N. Adventista Egyház gyülekezeti termében (Szombathely, Szabó Miklós u. 14.)
2016. november 26-án délután 5 órakor
Oláh Margit zongoramûvész és Erdész Gábor klarinétmûvész

Jótékonysági hangversenye
Scarlatti, Mozart, Bach, Beethoven, Gluck, Brahms és Vivaldi.
A belépés díjtalan, az adományokat egy agydaganatos édesanya családjának gyûjtjük.
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HIRDETÉS

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

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Szandra Kuckója kézmûves látványmûhely

Ajándékutalvány
kapható!

• Kézzel készített ajándéktárgyak értékesítése egyedi megrendelés alapján is
• kisebb bútorok, lakberendezési
tárgyak felújítása
• Ajándékcsomagok összeállítása
egyedi igény szerint

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

Derkovits-lakótelepi
50 m2-es 4. emeleti lakás
12,3 M Ft-ért eladó!
Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

Hegyiné H. Hajnalka

Több mint 200-féle
gyümölcstermô növény:
• Gyümölcsfák
• Szôlôk
• Bogyósok

www.max2.hu

Tel.: 30/361-1115

BETONPARTNER
MAGYARORSZÁG KFT.
Szombathely, Jávor u. 14.
Tel.: 06 30 280 77 77
Nyitva: H–P: 8–17-ig, Szo.: 16 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

szombathely@betonpartner.hu
Betoneladás, szállítás,
betonszivattyús bedolgozás.

SPEIDEL
BÖRZE
2016. november 26-án
9–12 óráig.
Kiváló minôségû
fehérnemûk
outlet áron,
már 500 Ft-tól.

Minôség
elsô kézbôl.
Speidel Hungária Kft.
Szombathely, Pásztor u. 1/a.

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

Ki fôz a gyerekeknek a jövô héten?
Nyilván az anyukájuk is, de hogy
a menzán ki, azt egyelôre nem tudjuk. Biztosan megoldja az önkormányzat, hogy a gyerekek az iskolákban, és az óvodákban megkapják
ebédjüket, uzsonnájukat, de hogy
hogyan, azt cikkünk megjelenésekor
még nem látjuk.
Augusztus 31-én lejárt az Elamen Zrt.vel 2010-ben kötött szerzôdés, amelynek
keretében a cég biztosította az önkormányzat közoktatási intézményeiben
a gyerekek étkezését. Az önkormányzat
még tavasszal kiírta a közbeszerzést
a menzára, ám ez ellen az Elamen Zrt.
kifogást emelt.
Az Elamen Zrt. egyik kifogása az volt,
hogy olyan referenciát kért az önkormányzat, amely ellentmondott a Közbeszerzési törvénynek. Egy másik általuk kifogásolt feltétel volt, hogy „címkézett,
zárt, egyszer használatos, mikrohullámú
sütôben melegíthetô, egyadagos kiszerelésben végezte a diétás étkezés és ellátás biztosítását” az ajánlattevô.
(Az Elamen hivatkozott arra, hogy ez környezetszennyezô, és egyébként sem
a dobozt eszi meg a gyerek.)
Ráadásul az önkormányzat feltételül
szabta az országos, közétkeztetôk számára kiírt szakácsversenyen elért eredményt 2014-ben és 2015-ben. Az Elamen
kifogása az volt, hogy a versenyen a cégek egy szakácsa vesz részt, az ô szereplése alapján nem lehet megítélni a cég
összes konyhájában dolgozó valamennyi
szakács teljesítményét. Erôsen versenykorlátozónak tartották ezt a kitételt.

Az Elamen kísérletet tett arra, hogy a vitás kérdésekben dûlôre jusson az önkormányzattal, de ez nem járt sikerrel, így
a Közbeszerzési Döntôbizottsághoz fordult, amely neki adott igazat. Az eljárást
megsemmisítette, az önkormányzatot
kétmillió forintra megbírságolta, amelyet
az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szekszárdi magánvállalkozás fizetett ki.
A menzáknak azonban mûködniük
kell, ezért a város az Elamen szerzôdését meghosszabbította november 22-ig.

lassan már egy hónapja. Eredményt
azonban még nem hirdettek. Hogy ennek mi az oka (nem érkezett be pályázat, vagy egy pályázó sem volt alkalmas
a szerzôdéskötésre), nem tudjuk, ez csak
az eredményhirdetéskor derül ki. De gyanítható, hogy valami nem jól sült el, hiszen az önkormányzatnak elemi érdeke
lett volna a mielôbbi szerzôdéskötés,
mert a több ezer szombathelyi gyerek iskolai, óvodai étkezését biztosító szerzôdés az Elamennel kedden lejár.

(Azért csak eddig, mert a Közbeszerzési törvény szerint hosszabb idôre ez nem
volt lehetséges.)
Közben új közbeszerzést írtak ki, ennek
október 24-én járt le a határideje, azaz

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az
önkormányzatot is, és az Elament is. Ha
megkapjuk válaszukat, közöljük.
SaFó

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
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VISSZAPILLANTÓ

Fény-képek a templom falán
A nyári, Szombathely történetét idézô
fényfestés után most Szent Márton életét
idézik elénk fény-képek ezúttal a Szent
Márton-templom falán. A bemutató a pénteki lampinos ünneplést koronázta meg.
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kezdeményezésére a Szent Márton Emlékévben
két alkalommal is gyönyörködhetnek

•

KULTÚRA

lést tartott az egyesület. A Helyi Televíziók
Országos Egyesületét 2006 ôsze óta irányító Széles Tamást nemrégiben Los Angelesi fôkonzulnak nevezték ki, ezért új elnököt
választott a tagság. A helyi televíziók képviselôi Lovass Tibornak, a Szombathelyi Médiaközpont ügyvezetôjének szavaztak bizalmat, akit három évre választottak meg
az egyesület elnökének.

borúról azt, amit a tankönyvek nem: a drámát, és a csendet, ami követi: „A harcot,
amit békévé old az emlékezés.” A harcról,
a doberdói tragédiáról Kozma Gábor újságíró beszélt a diákoknak a megnyitón.
Az olasz–szlovén harcmezôn egymillió katona lelte halálát, aki nem golyótól, az
a fagytól, nélkülözéstôl, betegségtôl a háború négy éve alatt. A kiállítás a két szerzô közös mûve, kétszer járták be a helyszí-

Jobbik az Alaptörvényrôl

a szombathelyiek az egyik legújabb utcamûvészeti látványosságban, a „fényfestés”
néven ismertté vált épületdekorációban.
A közel tízperces vetítés Márton legendás
életét, csodatételeit és halálának ugyancsak
kalandos történetét idézi fel a háromdimenziós animációval, Czirók Tamás
narrációjával, Vedres Csaba zenéjével.
Az animáció alapja Trifusz Péter grafikája:
az általa megrajzolt árnyképsorozat Márton életének különbözô állomásait mutatja be (kisgyermek korban, nagyobb fiúcskaként, mint ifjú katona, a köpeny-megosztás, leszereléskor, szerzetesként, püspöki ornátusban és végül Szent alakban).
Természetesen nem marad ki a grafikai elemek közül a liba, a szent attribútuma sem.
Az animációt a FullScreen Stúdió készítette – csakúgy, mint a székesegyházi fényfestését. A tervezôk arra törekedtek, hogy
ezúttal kifejezetten mesébe illô, csodás kép
táruljon a nagyközönség elé, és hogy a legkisebb nézôk is megértsék a legendás
életút legfôbb üzenetét: Márton egy nagyszerû ember volt, akit nagyon szerettek és
tiszteltek kortársai, és aki életének és cselekedeteinek sorával érdemelte ki, hogy
szentként tiszteljék. A vetítés technikai hátterét (a nagyteljesítményû projectorokat és
azok vezénylését) ezúttal is a Visualpower
Kft. biztosítja. Az animáció hangmérnöke
Domby Bertalan volt. Érdemes a Szent Márton-templomhoz zarándokolni esténként.
December 4-éig minden nap 17.20-kor,
17.40-kor és – az esti szentmise után – 19.00
órakor kezdôdnek a vetítések.
Lovass Tibor az egyesület elnöke
A 77 helyi televíziót tömörítô Helyi Televíziók Országos Egyesülete a 2016. november 9-én tartotta meg ôszi találkozóját Gödöllôn. A tanácskozáson tisztújító közgyû-
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„A Jobbik hétfôn benyújtotta a parlamentnek Alaptörvény-módosító javaslatát,
amely csak abban különbözik az Orbán Viktor miniszterelnök által kezdeményezett,
majd a parlament által elutasított alkotmány-módosítástól, hogy megszüntetné
a letelepedési kötvények forgalmazását”,
áll abban a közleményben, amelyet a párt
helyi szervezete juttatott el szerkesztôségünkhöz, amelyben szerepel továbbá:
„Már semmi egyébrôl nincs szó, mint hogy
a Fidesz válaszúthoz érkezett: el kell dönteniük, hogy tovább ragaszkodnak-e az
offshore cégeken keresztül realizált milliárdokhoz, amelyek a letelepedésikötvénybizniszbôl származnak, vagy pedig a magyar emberek biztonságát tekintik elsôdlegesnek. A Jobbik számára Magyarország
biztonsága az elsô, nem kívánunk asszisztálni semmilyen fideszes félmegoldáshoz.
Egy teljes értékû megoldás szükséges, se
Jean-Claude Juncker, se pedig Rogán Antal és üzleti köre ne tudjon bevándorlókat
telepíteni az országba.” Az Alaptörvény
módosítása, a letelepedési kötvény „üzletágának” megszüntetése az a helyzet, amikor mindenkinek színt kell vallania, meg
kell mutatnia valós szándékait. Ha a Fidesz
és a kormány úgy dönt, hogy ebben nem
partner, akkor a magyar társadalomnak kell
nyomást gyakorolnia a kormányra, és azt
sem tartjuk kizártnak, hogy az embereknek az utcára kell vonulniuk Magyarország
megvédését követelve – áll a tájékoztatóról megjelent sajtónyilatkozatban.
Benkô Sándor fotói a nagy háborúról
Benkô Sándor fotóriporter 1. világháborús
helyszíneken készített képeibôl nyílt kiállítás a Váci iskolában. Ha valaki, akkor Benkô igazán meg tudja mutatni a nagy há-

neket, a képeket több helyen már bemutatták. Most egy iskola a helyszín, ahol
a csak a békét tapasztalt gyerekek láthatják, hogy a háború nem csak egy fejezet
a történelemkönyvbôl.
Telihold Föld-közelben
Szuperhold volt hétfôn, azaz a Hold és
a Föld távolsága kisebb volt a szokásosnál,
ezért nagyobbnak és fényesebbnek láttuk
az égitestet most, mint máskor. A két égitest legutóbb 68 éve volt ennyire közel egymáshoz, és legközelebb 34 év múlva lesz.
A szuperhold egyébként nem egy rendkívüli jelenség, átlagosan minden tizennegyedik holdtölte az. Tehát, ha ennyire fényes
holdat nem is, de szupert láthatunk körülbelül jövô december elején is. Talán. Addig
is ajánljuk nézegetésre kollégáink Mészáros Zsolt és Garai Atom Antal fényes, holdas szuperfotóit a nyugat.hu-n.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Világkörüli útra indultak – parton maradtak
„A mai, nyugtalan, zavaros idôk egyre
több kalandszomjas vagy az uj dolgok
gyors megismerésére vágyó fiatal lélek
fantáziáját gyujtják fel nagy tettekre,
rekordteljesitményekre. Ezek közé tartozik
az a két szombathelyi fiatalember is, akik
addig álmodoztak a füszerespult mögött
egy kis ’külhoni’ dicsôségrôl, mígnem utnak
indultak, hogy három év alatt körül hajókázzák a világot saját vitorlásukon.”
1936 júliusában a Hir cím_ újság hasábjain
jelent meg az információ, amely aztán késôbb kitért arra is, hogy végül miért nem
sikerülhetett a küldetést teljesíteni.
„Szabó Lajos és Hatzl Vilmos szombathelyi kereskedôsegédek megtakaritott pénzecskéjükön vásárolt kilencméteres vitor-

lásukat ’behajózták” ez év tavaszán Genovába, hogy nagy Kolombusz példájára felfedezô utra induljanak, talán szerény felszereléssel, de a várható veszélyekkel szemben erôs
lelki felkészültséggel. Már ugy volt, hogy egy
uj magyar, illetve közelebbrôl szombathelyi
dicsôség születik meg majd a világtengereg
hullámjain, amikor egy viharos nyári éjszaka
Messina közelében a haragvó tenger tajtékos habjai a parthoz csapták a hajócskát,
amely darabokra törött. Három évre tervezett színes álom tört darabokra ezzel és a két
világjáró fiatalember fôleg azon buslakodhatott, hogy nem egy egzotikus szigetre vetette ôket sorsuk, ahol egy kis enyhe robinsoni
életmódra cserélhették volna fel a dicsôség
nélkül való kényszerü hazatérést.”

De nem volt mit tenni, a két szatócssegéd
hazatért Szombathelyre, de nem sokáig tudtak megmaradni a helyükön.
„A vállalkozó szellemü fiatalemberek a szerencsésvégü tengeri baleset után a vállalkozásuk jóval szükebb körbe vonták és most
már a kékegü, de háborus lázban égô Itália festôi városait utazzák körül, szigoruan
– a szárazföldön.”
De azért a két jóbarát nem hagyta szertefoszlani az álmaikat, s mint a cikkíró fogalmazott, „váltig erôsítgetik, hogy szándékukat nem adják fel, és mint stílusosan mondják: ha törik, ha szakad, dicsôséget hoznak
Szombathelynek, ha itthon nem lehet, hát
megint csak a ’világ körül’”.
SaFó

Fôzzünk ismét együtt!
A S Z A L É Z I S G Y E R M E K E K J AV Á R A G Y Û J T Ü N K
A Szombathely Center és a Savaria Fórum közös rendezvényét, a 4. Jótékonysági éjszakai fôzést idén december 10-én tartják a Szombathely Center parkolójában. A fôzésen összegyûlt
pénzt ezúttal a szombathelyi Szalézi
Ifjúsági Oratórium gyermek- és ifjúsági programjai javára, valamint eszköztára fejlesztésére ajánljuk fel.
Az est folyamán elkészült ételeket bárki megkóstolhatja, majd szíve szerinti
összeget felajánlva segítheti kezdeményezésünket. Amennyiben nem tud részt
venni rendezvényünkön, de támogatná
kezdeményezésünket, várjuk felajánlását a helyszínen vagy az Intersport üzle-

tében (9700 Szombathely, Viktória u. 12.).
Várjuk cégek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését november 30-ig. Érdeklôdni lehet a szombathely@intersport.hu és a judit.kovacs@intersport.hu
e-mail címeken.
P. Csány Péter plébános természetesen
nagy örömmel fogadta a megkeresést…
– Az Intersport támogatói megkeresésének nagyon örültem természetesen az intézményünket, a Szalézi Oratóriumot látogató gyerekek és fiatalok
nevében. Szándékunk és küldetésünk
kezdettôl, az alapítástól fogva az,
hogy gyermekeknek és fiataloknak válogatás nélkül fiatalbarát és befogadó, családias szabadidôs lehetôséget

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Frank Gish. A sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait Rabi Julianna és Tóthné Horváth Ágnes, Kondorné Melitta Shaolin masszázs-utalványát pedig Takács Péter Kálmán nyerte. E heti kérdésünk: Melyik város közelében tört össze a hajó? A helyes megfejtést beküldôk között a Csupor Gasztro Bisztro utalványait és Kondorné Melitta talpmasszázsutalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,
Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu
címre várjuk, november 23-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is.

biztosítsunk. De intézményünk nem támaszkodhat semmilyen külsô anyagi
forrásra, a fenntartást alkalmi pályázati támogatásból, illetve csupán a hívek adományából végezzük. Ezért
különösen is jólesik a nagylelkû
felajánlás, és lehetôséget biztosíthat
sport- és játékeszközök beszerzésére,
a programlehetôségek színesítésére.
Az eseményen mi is részt veszünk
különbözô korosztállyal: tervezünk
a csapatok fôzöcskézésébe bekapcsolódni, illezve fiataljainkkal és rendtársaimmal szeretnénk egy kis énekes-elmélkedôs-szórakoztató karácsonyi
mûsorral is emelni az együttlét örömét. Elôre örülünk a karácsony
elôtti találkozásnak, amit
annak jegyében az egymásra nyitott szeretetnek is egyfajta
gazdagító alkalmának tekintünk.
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Az önkormányzat elismerései Szent Márton napján
Szombaton gálamûsor keretében adták
át Puskás Tivadar polgármester, Illés
Károly, Koczka Tibor és Molnár Miklós
alpolgármesterek, Lendvai Ferenc tanácsnok, dr. Károlyi Ákos jegyzô, Ágh
Ernô, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Rettegi Attila, dr. Kecskés László bizottsági elnökök az önkormányzat díjait
a város kiválóan teljesítô polgárainak.
A megjelenteket köszöntötte Soltész
Miklós, az Emberi Erôforrások Minisztériuma államtitkára.
BRENNER-DÍJ: Kovácsné Nyári Gizella.
Kovácsné Nyári Gizella 1980-ban végzett
a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán mint
üzemgazdász, majd 1986-ban a Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy
szakán mint okleveles közgazdász szerzett diplomát. 1987-ben lépett be a Vas
Megyei Víz- és Csatornamû Vállalathoz,
a VASIVÍZ Zrt. jogelôdjéhez mint fôkönyvelô. 1997 áprilisától a zrt. gazdasági
igazgatója. Munkáját lelkiismeretesen és
pontosan végzi, jó kapcsolatot alakított
ki mind a munkatársakkal, mind a külsô partnerekkel.
GOTHARD-DÍJ: Gaál Róbert.
Gaál Róbert a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság igazgatója, a Hidrológiai
Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezet elnökségi tagja 1986-ban végzett
a Budapesti Mûszaki Egyetem Építômérnöki Karán. Szakmai irányítóként és
projektmenedzserként részt vett a Kerka-tározó, a Kebele-tározó és a Lukácsházi-tározó megvalósításában, a Lapincsárapasztó vápa elôkészítésében és megvalósításában, a Rába folyógazdálkodási tervének elkészítésében. Szombathely
térségében a legjelentôsebb feladata volt
a Lukácsházi-tározó megépítése, majd az
Arany-patak Dozmati-tározó terve is.
HEFELE-DÍJ: Karácsony Imre okleveles
szerkezetépítô mérnök.
Karácsony Imre a Budapesti Mûszaki
Egyetem elvégzése után a fôvárosban helyezkedett el, de néhány év múlva már
a VASITERV tervezô gárdáját erôsítette.1988-tól saját vállalkozásában tervez. Nagyszámú szombathelyi, köztük
önkormányzati létesítmény megvalósításánál is közremûködött építési, illetve
tartószerkezeti tervezôként, például
a Bolyai Iskola és Gimnázium, a Herman
Ottó Szakközépiskola Kollégium bôvítésénél, az Oladi templom tartószerkezeti tervezésénél.
SZOMBATHELY KÖZBIZTONSÁGÁÉRTDÍJ: Göncz Szabolcs.
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Göncz Szabolcs tûzoltó alezredes 1994
szeptemberében kezdte hivatásos szolgálatát a Szombathelyi Tûzoltóságon,
2012-tôl s Szombathelyi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzoltó parancsnoka. Nagy hangsúlyt fektet a fiatalok
tûzvédelmi ismereteinek bôvítésére, az
önkéntes tûzoltók képzésére, felkészítésére. A bevetések során személyes példamutatásával és szakmai rátermettségével
irányítja a beavatkozó állományt. Szabadidejében a szombathelyi Pingvinek jégkorongcsapatában játszik.
IFJÚSÁGÉRT-DÍJ: Nagy Gertrúd.
Nagy Gertrúd általános iskolai tanító, történelem szakos általános iskolai, okleveles játék- és szabadidô-szervezô tanár 28
éve az Oladi Általános Iskola pedagógusa. Történelemórái színesek, múltba repítôek. Tanulóit sikeresen készíti fel versenyekre. Római Diákkarnevált szervezett
az iskola diákjaink, és aktívan bekacsolódott a városi Diákkarnevál szervezôi
feladataiba is. Megalakította az önkéntes közösségi klubot. Osztályfônöki munkaközösség-vezetô.
HORVÁTH BOLDIZSÁR-DÍJ I. fokozat:
Krencsey Igor.
Krencsey Igor 1978-ban szerzett magasépítô üzemmérnöki diplomát az Ybl
Miklós Építôipari Mûszaki Fôiskola Építôipari Karán. 1985 óta dolgozik a városházán, 1999. január 1-tôl irodavezetô.
Közremûködésével, majd vezetésével
kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat alakult ki.
HORVÁTH BOLDIZSÁR-DÍJ II. fokozat:
Németh Adrienn.
Németh Adrienn Szombathely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
nemzetközi ügyintézôje. Diplomáit

a Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskolán szerezte német nyelv és irodalom szakos tanárként, majd angol nyelv és irodalom szakon. 2003. óta szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait,
gondoskodik a küldöttségek külföldi
programjainak szervezésérôl, valamint
a külföldi vendégek hazai vendéglátásáról. A városban zajló nemzetközi események aktív résztvevôje. Tolmácsolási
feladatok és fordítói munka elvégzésére a hivatal társosztályai és önkormányzati cégek is felkérik.
HORVÁTH BOLDIZSÁR-DÍJ II. fokozat:
Szalay Andrea. Szalay Andrea 1990-ben
szerzett okleveles igazgatás-szervezô
diplomát. 1989-tôl dolgozik a Szombathelyi Város Tanácsnál, illetve jogutódjánál, a Polgármesteri Hivatalban,
1991 márciusától jegyzôi titkárként.
Feladatát képezi a jegyzô szakmai, irányítási munkájának segítése. Számára
nincs lehetetlen, végtelenül maximalista. Igényes, pontos munkavégzés jellemzi, és kiapadhatatlan tudásvágy.
AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE-DÍJ: Rumi
Rajki Mûpártoló Kör.
Az egyesület 25 éve alakult Kiss Sándor,
Lesenyei Márta, Tornay E. András, Tóth
Emôke, Marosfalvi Antal mûvészek, valamint Rajki Gyula, Rajki Gyuláné, Horváth Péter, Heckenast János, Balogh Péter, dr. Rába László értelmiségiek elhatározásából. A kör célja elsôsorban Rumi
Rajki István hagyatékának kutatása és
ápolása, valamint munkásságának feldolgozása. Az egyesület céljának tekinti elfelejtett vagy mellôzött vasi mûvészek
emlékének felelevenítését, kiállítások
rendezését, értékmentést, valamint restaurálásokat támogat.
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TÓTH GÉZA-DÍJ: Németh Zsolt.
Németh Zsolt elsô országos bajnoki érmét, egy ezüstöt, 1984-ben kalapácsvetésben szerezte, míg elsô bajnoki címét
1987-ben. 1988-tól kezdve tagja lett
a korosztályos válogatottaknak. Kétszer kvalifikálta magát a magyar VB, illetve Olimpiai Csapatba. 1999-ben a világranglistán a negyedik helyen végzett.
Kétszeres olimpikon, 1999-ben „Az év atlétája”. Versenyzôi pályafutása után
a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonproftit Kft. ügyvezetôje lett. Édesapja,
Németh Pál váratlan, 2009 januári halála után folytatta édesapja munkáját, immár vezetôedzôként tért vissza szeretett
sportágához.
WEÖRES SÁNDOR-DÍJ: Lord együttes.
A Lord együttes 1972-ben alakult Szombathelyen. 1978-ban írták elsô saját dalukat, Rakétamotor címmel. 1980-ban
eljutott az együttes a budapesti Metró Klub országos tehetségkutató versenyére. 2000. április 30-án újjáalakultak.
2002-ben új stúdióalbumot is készítettek. 2006 májusban megkapták az Európai Arany Mûvész Nemzetközi Minôségi Díjat.
SZOMBATHELY KULTÚRÁJÁÉRT ÉLETMÛDÍJ: Deáky István.
Deáky István zenetanár, karnagy, a Mûvészeti Szakközépiskola egykori zenei
igazgatóhelyettese több mint harminc
éven át volt Szombathely zenei életének
egyik meghatározó formálója. 1969-ben
feleségével, Deáky Ágnessel együtt friss
zeneakadémiai diplomával érkeztek
Szombathelyre. 1971-ben Jeunesses Kórus néven énekkart szervezett. Ebbôl nôtt
ki 1983-tól a Szombathelyi Énekegyüttes.
Tibold Ivánnal együtt formálták az 1975-ben
megszületô Zenemûvészeti Szakközépiskola koncepcióját.
„PRO SANITATE SAVARIAE” ÉLETMÛDÍJ: Dr. Szabó László.
Dr. Szabó László 1961-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ezt követôen került a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Csecsemô- és
Gyermekgyógyászati Osztályára mint központi gyakornok, majd segédorvos. 1965ben szerzett szakképesítést, 1977-ben fôorvosi kinevezést kapott. A genetika és
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fejlôdési rendellenesség szakterületét
nagy hozzáértéssel fogta össze, megteremtette és továbbfejlesztette a genetikai laboratóriumot. Nemzetközileg elismert módon vett részt a velôcsô záródási hibák megelôzésének nemzetközi
programjában, és a gyermekkori diabetes
mellitus és egyéb endokrin betegségek
kezelésében és gondozásában. 1999. június 30-ig dolgozott a kórházban. Etikai
és orvosetikai magatartása példamutató.
PEDAGÓGUS ÉLETMÛ-DÍJ:
Balogh Gabriella.
Balogh Gabriella 1978-ban végzett matematika–fizika szakos általános iskolai
tanárként, majd 1982-ben fizika szakos
középiskolai tanári diplomát szerzett az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
1984 óta a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban dolgozik. Tanulmányi versenyeken elindított tanulói szép
sikereket értek el. Kezdetektôl fogva osztályfônök. 1996-tól igazgatóhelyettesként, 2004-tôl igazgatóként tevékenykedett az iskola érdekeit mindig szem
elôtt tartva. A határon átnyúló Solar pályázat sikeres befejezése után elindult az
akkreditált felnôttképzés az iskolában,
amely az ô vezetése alatt technikai felszereltségben sokat fejlôdött.
SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉLETMÛ-DÍJ:
Kóczán Katalin.
Kóczán Katalin Szombathelyen az Egészségügyi Szakközépiskolában szerzett általános asszisztens és csecsemôgondozó
szakképesítést 1975-ben. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskolán diplomázott 1980-ban mint gyógypedagógiai tanár. 1994-ben az ELTE
Szociálpolitikai és Szociológiai Intézetében szociálpolitikus oklevelet szerzett.
Az EMMI által kinevezett szociális szakképzések szakértôje, és szociális szakvizsgaelnök. 2006-ban a fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja témacsoportból szerzett szociális szakvizsgát.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szociálpolitikai és
gyógypedagógiai tantárgyak oktatója.
Közremûködött a Vas Megyei Önkormányzat elsô Szociálpolitikai Koncepciójának kidolgozásában.

Könyvelôt keres?
• Vállalkozást indítana, de fél az adminisztrációtól?
• Eddig nem volt rá szüksége, de most úgy érzi,
nem boldogul a nyomtatványokkal?
• Volt könyvelôje, de nem volt vele elégedett?

SZOMBATHELY SPORTJÁÉRT
ÉLETMÛ-DÍJ: Török Péter.
Török Péter 1966-ban kezdte labdarúgói
pályafutását a Szombathelyi Haladás VSE
NB-I-es labdarúgócsapatánál. Ugyanitt
1968–1972 között az ifjúsági csapat edzôje, majd pályaedzô. 1978–1981 között
ügyvezetô elnök, 1981–1985 között vezetôedzô volt. A Haladással – mint a Magyar
Olimpiai Válogatott – megnyerték az Indiában megrendezett NEHRU kupát. 1986-ban
a magyar labdarúgó-válogatott edzôje,
1987-ben a Dunaújvárosi Kohász SE vezetôedzôje. 1987 és 1989 közötti idôszakban
a Magyar Labdarúgó Szövetség fôtitkári
feladatait látta el. Az Olimpiakos Pireus irányítása alatt megnyerte a Görög Kupát.
Az 1991–1992-es évben ismételten
a Szombathelyi Haladás VSE-nél, két
évig a norvégiai Myre városában, majd
a Kispest-Honvéd Budapest vezetôedzôje. 1997–1999-ig a Szombathelyi Haladás
FC klubigazgatója, szakmai igazgatója,
1999–2000-ig a Kispest-Honvéd Budapest
szakmai igazgatója, ügyvezetô igazgatója. Nevéhez fûzôdik Szombathelyen
két testnevelô kollégájával, Unger Józseffel és Horváth Tihamérral a „Gyere Velünk – Csináld Velünk’’ játékos sportvetélkedô elindítása és meghonosítása.
SZOMBATHELYÉRT DÍJ: Lendvai Rezsô.
Lendvai Rezsô mentôszolgálati pályafutása során rendszeres, aktív résztvevôje volt
az elsôsegélynyújtás, az oxyologia tárgykörében rendezett helyi, regionális, illetve országos rendezvényeknek, kongresszusoknak. Országosan elismert programot alakított ki az óvodásoknak, általános iskolásoknak szóló elsôsegélynyújtás tananyagának
összeállításában. Tagja a Magyar Oxyologiai
Társaságnak, a Magyar Mentô és Mentôtiszti Egyesület Etikai Bizottságának, a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kuratóriumának, a Magyar Katona-Katasztrófaorvostani Társaságnak. 1990 óta a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnökségi tagja. A katasztrófavédelmi szakszolgálat Nyugat-dunántúli regionális vezetôje volt 2008-tól 2016-ig.
A Szombathelyi Székesegyházi Fôplébánia
világi elnöke. Szombathely tûzoltó és mentésügyi tradícióinak és tárgyi emlékeinek
írott emlékeinek gyûjtôje, és az errôl szóló könyv szerzôje.

Több éve sikeresen mûködô, dinamikusan bôvülô irodánk vállalja:
• Vállalkozások teljes körû könyvelését, adminisztrációját
• Bérszámfejtést
• Adótanácsadást
• Adóbevallások készítését
• Év végi beszámolók készítését
• Elemzések, üzleti tervek készítését
• Üzletviteli tanácsadást

Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása
felelôsségbiztosítással, korrekt áron!
Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/220-8008-as
telefonszámon, vagy az info@vtvezetes.hu e-mail címen.
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Király Gábor Szombathely díszpolgára
A Szent Márton gálán adták át
a Szombathely Díszpolgára címet,
amelyet az idén Király Gábor vehetett át. Király Gábor pályafutását
foglalja össze a laudáció, amely a díjátadón hangzott el.
Király Gábor Szombathelyrôl indulva
szépívû labdarúgó pályafutást tudhat magáénak. Több mint 800 profi mérkôzés
van a háta mögött: Németországban és
Angliában is letette névjegyét klubcsapataiban, majd 18 év után tért vissza nevelôegyesületéhez, a Szombathelyi Haladáshoz. A nyári franciaországi Európa-bajnokságon megkoronázta pályafutását
a magyar válogatottal nyújtott remek teljesítményével. A mindig szerényen nyilatkozó labdarúgó nemcsak sportkarrierjével, hanem családcentrikusságával és a hagyományos értékekbe vetett hitével is példát mutat a ma fiatalságának.
Akár a Herthában, akár a Crystal Palaceban vagy az 1860 Münchenben szerepelt,
fontosnak tartotta, hogy csapattársai és
a szurkolók ismerjék Szombathely nevét.
Sose volt kérdés számára, hogy egyszer hazajön a külföldön szerzett felbecsülhetetlen értékû tapasztalatát kamatoztatni.
Így külföldi karrierje közepén, hol Londonból, hol Münchenbôl irányítva,
Szombathelyen kelt életre az általa
megálmodott Királysport márka, amelynek elemei: a 2003-ban felépített Király
Sportlétesítmény, az idén 10 éves, 200
labdarúgót jegyzô Király Szabadidôsport
Egyesület, a Király Gábor Nemzetközi
Kapusiskola és a nemrég alapított rehabilitációs egység.

A magyar válogatottsági csúcstartó és Európa-bajnoki korrekorder szürke mackóját megismerte az öreg kontinens. A magyar labdarúgás mára ikonikussá vált
alakja véleményformáló erôvel bír nem
csak a fiatalok, de a közép- és idôsebb korosztály körében is. Tudatosan építi fel

napjait, lépésrôl lépésre valósítja meg elképzeléseit, és a megalkuvás nélküli
munkában hisz. Élhetne, dolgozhatna
bárhol Európában, de ô – ahogy az elmúlt
20 év alatt sokszor elmondta – csak szülôvárosában, Szombathelyen érzi otthon magát.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

November 19., szombat

Szeles idô várható

8˚C

12˚C

November 20., vasárnap

Esô várható

6˚C

11˚C

November 21., hétfô

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

5˚C

11˚C

November 22., kedd

Ködös idô várható

4˚C

8˚C

November 23., szerda

Ködös idô várható

2˚C

7˚C

November 24., csütörtök

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

1˚C

6˚C

November 25., péntek

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

0˚C

6˚C

8

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegûek és nem minôsülnek szerzôdéses ajánlattételnek. Az ár az akció
visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A képen
látható autók illusztrációk. Fiat 500X vegyes átlagfogyasztás: 4,1–6,7 l/100 km; CO2 kibocsátás: 109–157 g/km.
Fiat 500L vegyes átlagfogyasztás: 3,9–6,7 l/100 km; CO2
kibocsátás 104–157 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100
000 km futásig kiterjesztett garancia.
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PROGRAMAJÁNLÓ

November 19–25.
november 24. (csütörtök)
Weöres Sándor Színház
17.30 Egy angyal transzformációja: válogatás Farkas Linda alkotásaiból – kiállítás-megnyitó
•••••••••••••••••••••••••••••••

17.00 Pusztay János: Nyelv? Politika? c.
esszékötetének bemutatója
Agora – MSH
17.30 Megosztók – Instások
és floggerek, vendég: Mák Dóri

november 19. (szombat)
Olad Városrészért Egyesület (Olad lakótelepi rendezvényház)
15.00 Szent Márton-közösségi nap

Magyar Meteorológia Társaság (NYME–
SEK „C” elôadó, Károlyi G. tér 4.)
18.00 A szôlôtermelés története a „Lesence-településeken”, elôadó: Kardos Lilla

Don Bosco Mûvelôdési Ház
(Táncsics M. u. 44.)
19.00 Örkény István: Vérrokonok – a 40
éves Ferrum Színházi Társulás jubileumi bemutatója

november 23. (szerda)
Genius Savariensis
(Szombathelyi Egyházmegyei
Könyvtár, Szily J. u. 1.)
16.00 Lutor Katalin – Doma Bence
– Rozmán Kristóf elôadóestje

november 20. (vasárnap)
Agora – MSH
10.00–13.00 Családi játszóház Szent
Márton ünnepén
Zsidó Kultúra Háza (Zrínyi I. u. 17.)
16.00 „Szemtôl szemben. Képek
a szombathelyi zsidóság történetébôl”
c. kétnyelvû kiállítási katalógus bemutatója
november 21. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár 4. em.)
17.00 Abigél – aki elvezette Dávidot a
megbocsátásig, elôadó: Szilvási Csaba
Kertbarátok Egyesülete (Kámoni Arborétum Oktatóközpont, Szent Imre herceg u. 84/b.)
18.00 Adventi koszorúk és karácsonyi
dekorációk készítése – elôadó: Beretzky
Imréné mérnök-tanár
NYME–SEK Katolikus Egyetemi Lelkészség („C” ép., Károlyi G. tér 4.)
18.00 A közjó kinek jó? – Közjó vagy
egyéni boldogulás, elôadó: dr. Németh
Norbert PhD, egyetemi lelkész
Agora – MSH
19.00 Dumaszínház: Hadházi László
önálló estje
november 22. (kedd)
Genius Savariensis (Berzsenyi Dániel
Könyvtár, Dr. Antall J. tér 1.)

Agora – MSH
18.00 Szent Márton nyomában I.:
A Szent Márton Városi Kórus tours-i
koncertkörútja – filmbemutató
20.00 Szerda esti akusztik: Szabó Benedek és a Galaxisok
november 24. (csütörtök)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
15.30 Hölgy Klub: Szerepek helyett,
elôadó: Kelemen Zoltán színész
15.30 Szenior Klub: A Kaukázus népei
és országai, elôadó: Heckenast János
építész
16.30 Francia Klub: Tours és Szombathely tradicionális kapcsolatai
Agora – MSH
17.00 Kis esti bütykölô – kézmûves-foglalkozás felnôtteknek: készülôdés adventre. 18.00 Mira Sabo: Dr. Farkas bárányai – könyvbemutató
Szombathelyi Zsidó Hitközség
(Batthyány L. tér 9.)
17.15 Ôszi Zsidó Esték: A Csodarabbik
nyomában (audiovizuális elôadás) –
Róth László, az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetem tanára
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 06/30/237-3438-as telefonszámon!
Herényiek Háza (Béke tér.7.)
17.30 Mindszenty József bíboros életútja, elôadó: dr. Perger Gyula plébános
november 18–december 24.
Parti Kertészet
Adventi kötészeti kiállítás és vásár,
nyitva: hétfô–péntek 8.00–17.00, szombat 8.00–16.00, szombatonként 10.00
órától kötészeti bemutató. 19-én adventi koszorú készítés
november 22–25. (hétfô–péntek)
Agora – Savaria Filmszínház
Izraeli Filmnapok
november 20–25. (vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
november 20. (vasárnap)
10.00 Lila fecske
november 21–22. (hétfô, kedd)
9.00 és 14.30 Lila fecske
november 23–24. (szerda, csütörtök)
10.30 és 14.30 Lila fecske
november 25. (péntek)
9.00 és 10.30 Lila fecske
november 19–25.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
november 19. (szombat)
15.00 Kísértetek
19.00 Ahogy tetszik
20.00 Végállomás
november 20. (vasárnap)
20.00 Meseautó – Szabó Tibor és
zenekara koncertje
november 21. (hétfô)
19.00 A jó pálinka itassa magát
19.00 Gerlóczy Márton:
A csemegepultos naplója
november 22. (kedd)
15.00 Mandragóra
19.00 Ahogy tetszik
november 23. (szerda)
15.00 Mandragóra
19.00 Ahogy tetszik
november 24. (csütörtök)
19.00 Ahogy tetszik
november 25. (péntek)
19.00 Ahogy tetszik

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

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

•

I N T E R A K T Í V

KIHIRDETETT RENDELETEK!

Tisztelt szombathelyi
Olvasók!
A Szombathelyi Vívóakadémia SE készül a szombathelyi vívás 2019. évben esedékes 150 éves fennállásának megünneplésére. Szeretnénk felkutatni a szombathelyi vívósport magánembereknél fellelhetô képi, írásos és tárgyi emlékeit kiállítási anyag, illetve emlékkönyv összeállítása céljából. Ehhez kérjük
mindazoknak a segítségét, akik egykor vívtak, vagy
szüleik, nagyszüleik, más rokonaik sportolóként,
edzôként, támogatóként az 1900-as évek elejétôl kezdôdôen bármikor részesei voltak a szombathelyi vívósportnak. Keressük az egykori vívók vagy leszármazottaik birtokában lévô vívófelszereléseket, jelvényeket, érméket és különösen fényképeket, valamint írásos dokumentumokat digitális archiválás és
feldolgozás céljából. Különösképpen keressük Tóth
Lajos egykori vívómester fényképét és vele kapcsolatos bármilyen dokumentumot. Kérünk mindenkit, aki
ilyen jellegû relikviákkal rendelkezik, keresse meg
egyesületünket, a Szombathelyi Vívóakadémia SE-t
a www.szhelyivivas.hu web oldalon vagy közvetlenül
dr. Gajdán Istvánt (e-mail cím:
gajdan.istvan@szhelyivivas.hu).
Elôre is köszönünk minden segítséget.
Dr. Gajdán István
Szombathelyi Vívóakadémia SE

Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy 2016. november 8. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 24/2016.(XI.8.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város
Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének 25/2016.(XI.8.)
önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011.(I.31.) önkormányzati rendelete
módosításáról, valamint 2016. november 10. napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. október 27-ei Közgyûlésén hozott
312/2016.(X.27.) – 367/2016.(X.27.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok
a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre
kerültek, illetve elektronikus formában a rendeletek
a http://www.szombathely.hu/kozgyules/rendeletekvaltozasmutatoja/ menüpont alatt,
a határozatok pedig a
http://www.szombathely.hu/kozgyules/
e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/
menüpont alatt olvashatók.
Dr. Károlyi Ákos
jegyzô

Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
HIRDETÉSI
TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)

Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)

V. Savaria Post Nemzetközi
Labdarúgó Torna
A jövô szombaton rendezik meg az V. Nemzetközi Labdarúgó Tornát, amelynek ezúttal is a Savaria Post Kft.,
a régió legnagyobb lapterjesztô vállalkozása a fô támogatója. A hagyományos rendezvényen ezúttal
a 2003. január 1. után született játékosok szerepelhetnek. A torna célja, hogy a gyerekek igazi neves ellenfelekkel szemben kapjanak versenylehetôséget,
emellett a rendezvény remek alkalom a nemzetközi
sportkapcsolatok ápolására is.
Ezúttal november 26-án reggel indul útjára a labda,
a rendezôk (Illés Akadémia, Haladás Kft. Szombathely, Lurkó UFC) ezúttal is kitettek magukért, hiszen
a megmérettetésre nagyszerû csapatok jönnek. A magyar mezônyt a szombathelyiek mellett a Ferencváros, a Gyôr, a Pécs és a ZTE képviseli, Szlovákiából érkezik a Sparta Trnava és a Slovan Bratislava, az osztrákok pedig három grazi alakulattal neveztek.
A szervezôk ezúttal is értékes nyereményekkel jutalmazzák majd a legjobb együtteseket és játékosokat, az elsô három helyezett
kupát vehet át, a gyôztes emellett egy évre
hazaviheti a vándorserleget is. Természetesen különdíjakat is kap majd a torna legjobb kapusa, mezônyjátékosa és gólkirálya.
Belépôdíj nincsen, mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezôk.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

FOGADÓÓRA

•

K Ö Z É R D E K Û

•

H I R D E T É S

SENKIT NE HAGYJUNK AZ UTCÁN!

Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2016. november 21-én (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Demokratikus Koalíció Szombathelyi Irodájában (Szombathely, Király u. 1. I. emelet) fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. november 21-én
(hétfôn) 16.30–17.30 óráig Szombathelyi
Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. november
21-én (hétfôn) 17.00 órakor a Bercsényi Miklós Általános Iskolában (földszinti aula,
Szombathely, Bercsényi M. u. 1.) lakossági
fórumot tart.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely
Megyei Jogú Város 8. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. november 23-án (szerdán) 15.00–17.00 óráig
a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

A Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, dr. Horváthné Németh Klára felhívással fordul a lakossághoz: Amennyiben Ön
környezetében észlel olyan feltételezhetôen hajléktalan
személyt, akinek egészsége, élete veszélybe kerülhet a téli hideg idôben, kérjük, hívja 24 órás ingyenesen hívható NON-STOP telefonszámunkat. A hívást a FÉHE Kft. Zanati úti telephelye fogadja, majd a bejelentést követôen
szociális munkás szakemberek segítenek. A nappali melegedô és az éjjeli menedékhely valamennyi fedél nélkül
élô részére térítésmentesen biztosít melegedési, tisztálkodási, mosási, éjszakai pihenési lehetôséget. A nappali
melegedôben egy tál meleg ebéd, az éjjeli menedékhelyen pedig hideg vacsora biztosított mindazok részére, akik
étkezésükrôl más módon gondoskodni nem tudnak.
Az ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 205 165.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügylet november 19-tôl
november 25-ig.
19., Szo – Benu Kígyó, Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00;
20., V – Panacea, Dolgozók útja 31., 324-500 19.00–08.00;
21., H – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00;
22., K – Markusovszky, Markusovszky L. u. 3., 506-112
20.00–8.00; 23., Sze – Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313300 20.00–8.00; 24., Cs – Patikaplus (Tesco), Zanati u. 70.,
501-607 20.00–8.00, 25., P – Pelikán, Semmelweis I. u.
4–6., 500-440 20.00–8.00

Borháló – ahol a bor megszólít
Tisztában vagyunk azzal, hogy rendkívül nemes,
ugyanakkor nehéz vállalkozásba fogtunk akkor,
amikor elhatároztuk, hogy a legkiválóbb hazai
borokat kínáljuk a hozzánk betérôk számára. Mégis
vállaltuk és vállaljuk a megmérettetést, mert célunk,
hogy e páratlan nedûket kortyolgatva, hangulatos
beszélgetések során, szakértô tanácsainkat meghallgatva a vevô döntse el, milyen bort szeretne fogyasztani egy-egy jó ebéd, vacsora után vagy baráti társalgás közben.
Térjen be hozzánk! Üzletünkben, folyamatosan
bevizsgált és ellenôrzött, kifogástalan minôségû
borokkal állunk rendelkezésére, amelyek a legjobb
hazai borászok munkájának esszenciái.
Ne feledje, a Borhálónál egy különleges világ várja,
ahol a bor megszólít, kézen fog és fellebbenti apró
titkait! A magyar dûlôk borainak legjavát megtalálja
polcainkon, kiváló minôségben, szakértô gondossággal válogatva.
Nálunk nem csak vásárolni tud – keresse fel üzletünket, kóstolja meg borainkat! Kérjen tanácsot hozzáértô eladóinktól, mondja el a véleményét a különbözô tételekrôl, beszélgessünk!
Meglátja, elvarázsolja az a hangulat, ami nálunk
fogadja...
Mert a Borhálónál más a mÉrték!
(x)
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ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Dóra Attila József és Horváth Krisztina leánya: Jázmin Zelma, Németh Zoltán és Tamási Judit leánya: Sára Zsófia,
Szalay Attila Péter és Buderka Maja fia: Botond, Rózsa Gábor és
Batta Marietta Dóra fia: Gergô, Szili Ferenc Titusz és Schrammer
Nikoletta leánya: Dorka, Nagy Mihály Alajos és Bölcskei Boglárka leánya: Véda, Farkas Krisztián Tivadar és Nagy Klaudia fia:
Nolen Krisztián, Pap Attila László és Tóth Eszter leánya: Luca,
Gazdag István és Amasits Kata leánya: Gréta, Czetter Tibor és
Pintér Renáta leánya: Adél, Grebenár Tamás és Hanzsek Viktória
fia: Bence, Ágoston Sándor és Dienes Mónika fia: Bence, Kovács
Richárd Péter és Rába Alexandra leánya: Emese, Varga Nándor és
Guzmics Krisztina Mária fia: Olivér Nándor, Zoltán Attila és dr.
Molnár Hajnalka fia: Viktor, Kövesdi Zsolt és Faragó Marianna
fia: Koppány Dániel, Bella Péter és Kiss Anikó fia: Kristóf,
Fenyvesi Gábor és Magyarics Aliz fia: Gábor, Tóth Norbert és
Tanay Dóra leánya: Kitti, Lecsek Tamás és Ölbei Lívia leánya: Lotti
és fia: Levente (ikrek), Bogáti Gábor és dr. Kelemen Katalin Julianna leánya: Miléna, Németh Attila Csaba és Németh Ildikó
Mónika fia: Imre, Csiki István és Váradi Júlia fia: Mátyás, Rauch
Zoltán és Lôrincz Anita leánya: Annabella, Bóné András és Deák
Erika Anita leánya: Petra
H Á Z A S S Á G : Rostás Péter és Tóth Katalin, Bodis Péter és Puskás Katalin Csilla
H A L Á L E S E T: Balázsi Zoltán, dr. Hettmann Károly László, Ôri
Lajosné Tar Gizella, Lakiné Papp Ildikó, Martonicz Ferencné
Prikazavics Anna, Lugosi Lászlóné Kahr Mária, Horváth Istvánné
Rozics Erzsébet, Losonczy Zoltán Attiláné Budi Marianna, Németh Lajos Gyuláné Lôrincz Zsuzsanna Mária, Gáspár Miklós,
Bödô János, Bárány Imréné Varga Ilona, Dancs Károlyné Bódi
Magdolna, Kiss Endre Szabolcs, Pinté Ernôné Soós Mária, Németh Endre, Soós Zoltán István, Barbalics József, Németh Imre,
Pappné Bem Gabriella, Pothárn Gyula, Márkus Anna Katalin,
Horváth Dezsôné Doma Éva Mária, Molnár Miklós, Németh Józsefné Németh Terézia Mária, Szép Lajos Józsefné Nagy Krisztina, Seres Gábor Gyôzô, Kozák Károly, Varga József, Szabó Zsuzsanna, Nagy Endre Sándor, Merôtei Antalné Bakucz Terézia,
Hertelendi Lajos, Bukta Józsefné Nagy Izabella, Kemenesi Rezsô
Péter, Kocsis József, Maráczi Antal, Szücs József Miklós, Kukor
Margit Anna, Horváth László, Tóth Károlyné Molnár Irén,
Andreánszky László

•

K U L T Ú R A

•

H I R D E T É S

ZONTA: JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A RÁSZORULÓKÉRT
A Zonta Klub jótékonysági adventi koncertre invitálja a zeneszeretô közönséget november 24-én 18 órára a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba. Közremûködnek
a Szombathelyi Mûvészeti Szakgimnázium ének- és zenekara, valamint szólistái, továbbá Bálint Éva – tájékoztatta lapunkat dr. Toldi Márta, az egyesület soros elnöke. Vezényel:
Paulik Ákos és Császár János. Az önzetlen adományokat rászoruló gyermekek és családok megsegítésére fordítják.

EMLÉKEZÉS ÉHEN GYULÁRA
Az Éhen Gyula Kör, a Vas Megyei TIT Egyesület, az Éhen
Gyula Akadémia november 20-án, vasárnap 16 órakor tartja
szokásos, a hajdani polgármesterrôl szóló emlékünnepségét
a Nyitra Utcai ÁMK melletti parkban, az Éhen Gyula-szobor
elôtt. A megemlékezésen Simon Zoltán Péter vasi TIT-igazgató köszöntôje után Kozma Gábor civil vezetô ünnepi
beszéde következik, majd megkoszorúzzák Éhen Gyula
szobrát, és mécsest gyújtanak tiszteletük jeléül.

LÓKOLBÁSZOK, MÁJASOK KÖZÖTT
GERLÓCZY A SZÍNHÁZBAN
Gerlóczy Márton A csemegepultos naplója címû regényét
láthatjuk hétfôn a Weöres Színházban. „A lókolbászok
akarták így. A lejárt májasok. A kolozsvárik. Ôk mentettek meg, hogy újra embernek érezhessem magam.” – A fiatal pesti író, Gerlóczy Márton egy szép napon két dolgot
határoz el: hogy egyedülálló lesz, és hogy csemegepultos
lesz. Hogy színt vigyen az életébe. Beleveti magát Budapest – és a Vásárcsarnok – sûrûjébe. Egy darabig minden
jól alakul…Gerlóczy Márton regényét Ötvös András eleveníti meg, a kolbászok, a májasok, a kolozsvárik segítségével. Csak hogy színt hozzon a mi életünkbe is…
Az elôadás hétfôn hétkor kezdôdik a színházban, a jegy
ára 2.500 forint.

KÖZLEMÉNY

A Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Hitelprogram keretében 0% kamat – az ajánlat
a 2016. 10. 01-tôl folyósított szerzôdésekre illetve a keret nagyságától függôen visszavonásig érvényes.
A Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott finanszírozás fix kamatozású, forint alapú
konstrukció, kamat 0%, minimum finanszírozott összeg 3 millió forint, maximum futamidô 48 hónap,
az ajánlat egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén
annak mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörû. A részletekért keresse fel hivatalos Renault
Márkakereskedôjét. A Növekedési Hitelprogram keretében az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja
a finanszírozást. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret
kimerülése esetén az akciót azonnali hatállyal leállítsa. Az MNB Növekedési Hitelprogramjának (NHP)
harmadik szakaszáról bôvebb információ az MNB honlapján található.
A képen látható autók illusztrációk. Találkozzon a profikkal, és pörgesse fel a vállalkozását!
A Renault ajánlásával

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511
WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti
a lakosságot, hogy 2016. november 21–2016. december 5. között
a 2016. évi városi rágcsálóirtási munkák az alábbi ütemezéssel
kerülnek végrehajtásra: I. Irtószer-kihelyezés: 2016. november
21–22. Perint–Gyöngyös–Arany-patak mindkét parti sávja,
a Csónakázótó és környéke. 2016. 2016. november 23–25. Derkovits-ltp. (Bem u.–Szûrcsapó u.–Benedek E. u.–Váci–Rohonci
u.–Perintparti sétány) Joskar Ola-ltp. (Szt. Flórián krt.–Pázmány
P. krt.–Vásárcsarnok környéke) Ifjúsági-ltp. (Károly R. u.–Szt. Gellért
u.–Kunc A. u.) Stromfeld-ltp. (Stromfeld A. u.–Vályi u.) Parkok:
Gayer, Puskin, Múzeum, Pelikán, Szt. István, Ezredévi Park. II.
Utóellenôrzés, irtószer pótlása: 2016. november 28–2016.
november 30. III. Irtószer begyûjtése (felszedés) és a tetemek
begyûjtése: 2016. december 1–2016. december 5. A rágcsálóirtás
során alkalmazni kívánt készítmények: Kilrat Plus rágcsálóirtó
kocka (Brodifakum 0,05 %), Glodacid Plus rágcsálóirtó kocka
(Brodifakum 0,05 %), Zapikill rágcsálóirtó kocka (Bromadiolon
0,025, Difenakum 0,025), Protect rágcsálóirtó szer (Hatóanyag:
Bromadiolon 0,05 %), Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek
(Difenakum 0,05 %), Broditop forablock rágcsálóirtó kocka és
csatornablokk patkányok irtására (Hatóanyag: Brodifacoum 0,05
%, Denatonium Benzoate 0,001%)) Protect Forte rágcsálóirtó szer
(Bromadiolon 0,005 %), Rodentox rágcsálóirtó szemes csalétek
(Hatóanyag: Bromadiolon 0,005 %), Protect extrudált rágcsálóirtó
blokk (Bromadiolon 0,005 %), Broditop Forablock rágcsálóirtó
kocka és csatornablokk patkányok irtására (Brodifakum 0,005%)
Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
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CSALÁDI

2016. NOVEMBER 19.

•

Ó ERTUÉ M
H I RF D
S B A N

A kvász élettani hatása

VASI

SEPRÛ

TA K A R Í T Ó É S S Z O L G Á LTAT Ó K F T.

Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák, házak takarítása
Festés, átalakítás utáni nagytakarítás
Galambriasztó rendszerek telepítése
E-mail: vasisepru@t-online.hu • Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

Megnyitottunk!
▲ Reform élelmiszerek
▲ Termelôi mézek, szörpök, lekvárok, gyógyteák

KVÁSZ most 229 Ft/0,5 l*
Szombathely, Szent Imre herceg u. 1.
heniportaja@gmail.com
Nyitva: H.–P.: 8–17-ig, Szo.: 9–12-ig.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

*Akciónk 2016. december 31-ig tart!

Hazánkban még nem sokan ismerik ezt a milliók által
szívesen fogyasztott italt. De mi is az a kvász?
A kvász egy elsôsorban rozsból erjesztett gabonaital. Ôsi
múltra tekint vissza, az elsô említések
Egyiptomból, ie. 3. évezredbôl származnak.
Oroszországban I. Nagy Péter cár uralkodása
alatt vált népszerûvé a társadalom minden
rétegében. Élettani hatása nagyon sokrétû.
Bizonyos mértékben hasonló a kefíréhez,
mivel tejsavas erjesztéssel készül. Kiválóan
üdít és oltja a szomjat, vitamintartalma
jelentôs. Segíti a gyomormûködést és az
emésztést a benne lévô rostoknak és
probiotikumoknak köszönhetôen. Ezáltal
segít helyreállítani a szervezet elektrolitszintjét, így fogyasztása kifejezetten
ajánlott sportolóknak és nehéz fizikai
munkát végzôknek.
(x)

RECEPT

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

RÁNTOTT SÜTÔTÖKKARIKA
GYÖMBÉRES MÁRTOGATÓSSAL

Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg sütôtök, 2 tojás, liszt,
zsemlemorzsa a panírozáshoz, olaj a sütéshez, só. A gyömbéres mártogatóshoz: 3–4 cm friss gyömbér, 1 kis fej vöröshagyma, 2 ek. paradicsompüré, 2 ek. méz, olívaolaj,
1 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: A mártogatóshoz olívaolajon dinszteljük puhára az apróra kockázott hagymát, adjunk hozzá 1 dl vizet. Adjuk hozzá a lereszelt gyömbért, a mézet, a paradicsompürét, a zúzott fokhagymát. Forraljuk össze a mártást, sûrítve fôzzük 10 percet, majd turmixoljuk simára,
enyhén sózzuk. A tököt hámozzuk meg, karikázzuk fel
3–5 mm vékonyan. Hagyományos módon panírozzuk be,
bô, forró olajban süssük mindkét oldalát ropogósra. Kínáljuk a mártogatóssal!
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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!

Page 14

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

Parti Kertészet - Adventi
kötészeti kiállítás és vásár
Sokan mondják, hogy a karácsonyban a készülôdés, a várakozás
a legjobb. Az adventi koszorú beszerzése, a lakás ünnepi hangulatba öltöztetése, az ajándékok elkészítése, megvásárlása.
Az ünnepi hangulatot, készülôdést, hogy még jobban kiélvezhessük, kertészetünk elsô ízben szervezett adventi kiállítást és vásárt.
A karácsonyi hangulat megteremtésén kívül szeretnénk megmutatni, ha a megszokottól kicsit elrugaszkodunk és elôvesszük
mûvészi kreativitásunkat, milyen adventi és karácsonyi díszeket
lehet alkotni.
November 18-án, advent elôtt nyílt kiállításunk a kertészetünkben.
Az elkészített alkotásokat december 24-ig lehet megtekinteni.
A karácsonyi témában fellelhetô összes dekoráció, legyen az adventi koszorú, asztaldísz, ajtókopogtató, térdísz, ajándékcsomagolási
ötletek, karácsonyi sír- és vázadíszek, továbbá téli cserepes növények – mikulásvirág és ciklámen – díszítése is bemutatásra kerül.
A kötészeti munkákat a kertészetben dolgozó és más külsôs virágkötôk készítették nagy lelkesedéssel.
Az elkészített díszeket különbözô témákban berendezett környezetben mutatjuk be. Ezek a témák a következô megnevezéssel futnak. Az elsô az „otthon melege” fantázianevet kapta, ahol a kellemes, meghitt hintaszékbe kuckózós, meseolvasós családi hangulatot mutatjuk be. A második a „jégvarázs” nevet kapta, ami
a csillámló, jeges csodát varázsolja elénk. A harmadik pedig az éppen pihenô, de így is csodás természetet és az ott fellelhetô kincseket tárja elénk „vissza a természetbe” néven.
A három fô témán kívül ünnepi terítékekhez is adunk ötletet. A kiállításunkat, hogy még színesebbé tegyük, felkértük a Weöres Sándor Óvoda gyerkôceit, alkossanak ôk is, még aprócska emberként,
ôk hogy képzelik el a karácsonyt.
Továbbá programként ajánljuk kötészeti bemutatónkat, alkotó mûhelyünket. Szombatonként 10 órától a kedves látogatók saját maguk
is elkészíthetik karácsonyi díszeiket, amihez segítséget nyújtunk.
(x)
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2016. NOVEMBER 19.

B A
Ö N K O R M Á N Y FZ Ó
AR
T U •M H
I RND E T É S

A Sabina Zrt.

Munkavédelmi technikus

szabászati üzemrészlegébe
betanított munkára
munkavállalókat keres.

tanfolyam indult Szombathelyen.

Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG!
30% kedvezménnyel 2016. november 28-ig!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

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

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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Belvárosi Faiskolakerti Áruda

Vevôink igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából keresünk
munkavállalókat, a Delphi Hungary Kft. Zanati úti telephelyére,
három, illetve négy mûszakos munkarendbe:

SMT Sorkezelô
Fôbb feladatok:
• SMT gyártósor üzemeltetése a munkakezdést megelôzôen
biztosított oktatási anyagok és munkautasítások alapján.
• A munkavégzés klimatizált, tiszta munkakörnyezetben történik.
• Modern, számítógéppel vezérelt berendezések, gépek kezelése
a napi feladat.

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Alapszintû számítógép-kezelôi ismeret
Juttatások:
• Piaci átlag feletti munkabér, Éves és havi bónusz
• Cafetéria juttatás, rengeteg egyéb kedvezmény, ingyenes
sportolási lehetôség
• Bejárás támogatása költségtérítéssel, illetve ingyenes
buszjárat Szombathely területén belül

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
szombathely.cv@delphi.com
A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen,
és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa vezetô autógyárainak ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák alkalmazásával.
www.delphi.com

GYÜMÖLCSFÁK – SZÔLÔOLTVÁNYOK
novemberi telepítésre kedvezménnyel.
1200 Ft/db-tól almák, cseresznyék stb.
Bogyósok, bokor és magastörzsû változatok.
Szombathely, Károlyi A. u.
(A Hunyadi úti Lidl mögött.)

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Szálláslehetôségek céges
munkatársaknak
nettó 1.600 Ft/fô/naptól
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

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

