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KELLEMES
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!
A HÚSVÉT ÜZENETE
ALDI ÉPÜL
A MAGELLÁN HELYÉRE
MELYIK UTCÁKAT
ÚJÍTJÁK FEL?

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP
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HIRDETÉS
Bolyaiban egyszoba + étkezôs jó állapotú, erkélyes I.
emeleti gázkonvektoros téglalakás eladó.
Készpénzes ügyfelem részére keresek Szombathelyen családi házat 30 M Ft-ig.

Még mindig keveset keres? Váltson munkahelyet!
Azonnali kezdéssel KIEMELT BÉRREL ÉS JUTTATÁSOKKAL felveszünk
Sárvárra, Szombathelyre és Zalaegerszegre:
• operátorokat, gépkezelôket, karbantartókat, javítókat
• minôségellenôröket, mûszerészeket, targoncásokat! Bér nettó 125-200 ezer Ft/hó
munkakörtôl függôen!
Kiemelt bér, juttatások, mûszakpótlékok, jelenléti és teljesítmény bónuszok, cafeteria,
céges busz, albérlet támogatás! Pályakezdôket és 50 év felettieket is várunk!
Diákoknak árufeltöltéses, kasszás, gyári betanított, irodai, hr gyakornoki, diákszervezôi
és állandó hétvégi munkalehetôségek már 16 éves kortól! br. 639–707–1246 Ft/óra

Telefon: 20-284-0698, 70/622-7884
sarvar@jobandcareer.hu Eng.: 49765-1/2008-5100-595
Iroda cím: 9600 Sárvár, Sársziget u.16.

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

Többféle keményfa
brikettel és
mennyiségi akciókkal,
valamint kiváló
fapelettel várjuk
vásárlóinkat gyártói
árakkal, Zsirára!

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564

Az akcióról érdeklôdjön telephelyünkön.

e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

SZOMBATHELY
Király u. 15.

Keresek!

2%

jutalékért

Eladó LAKÁSOKAT

és házakat
Szombathelyen és
vonzáskörzetében!

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

14. Motomotion és 4. Pannonia Custom Show
Oberwartban
Április 1–3. között ismét Motomotion, az oberwarti vásárközpontban. Délkelet-Ausztria legnagyobb autóbemutatóján
25 márka, köztük a három német prémium márka jelenik meg.
A legnagyobb szenzáció a Polaris Slingshot ausztriai premierje lesz. A háromkerekû motor és sportautó kombinációja
Oberwartban mutatkozik be, ezután kerül piacra.
Örülünk annak, hogy ennyire széles körû és kiterjedt az autószalon felhozatala – mondja Markus Tuider, a Burgenland Messe vezetôje. A Pannonia Custom Show-n, Ausztria legnagyobb custom vásárán mutatják be a télen épített és különlegesen kialakított új Custombike vagy Customcar modelleket
az osztrák, lengyel, magyar építôk.
Akik maguk is szívesen építenek jármûvet, válogathatnak alkatrészekbôl, szerszámokból és a forgalomba helyezésrôl is tájékozódhatnak. A Pannonia Custom Award-díjat is átadják hét
kategóriában. Láthatunk Harley Davidson, Indian Motorcycles,
Victory Motorcycles, Skyteam, Vespa és BMW motorokat is, de
megcsodálhatunk extravagáns amerikai limuzinokat, oldtimereket, Vespa-ritkaságokat, és egy igazi különlegességet, egy
1938-as Steyr Puch kerékpárt. A kart pályán az autósok összemérhetik tudásukat és bátorságukat. Curtis Jensen együttese,
az Acousticats gondoskodik a jó hangulatról, de érdekesnek ígérkezik a rockabilly stílusú divatbemutató is.
Nyitvatartás: 2016. április 1–3., naponta 9–18 óráig.
Felnôtt jegy: 6 EURO, kedvezményes jegy: 4,50 EURO
(Alpha-kártya tulajdonosoknak, diákoknak és nyugdíjasoknak).
Web: www.motomotion.at/magyar
(x)

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Mészáros Zsolt
• 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. • 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor
ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441)
• SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház)
S Z O M B AT H E LY
INGYENES HETILAPJA
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Programok a hátrányos helyzetûeknek
A februári közgyûlésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújt be „Társadalmi együttmûködés
erôsítését szolgáló helyi szintû komplex
programok” megvalósítására, amely
a Szociális városrehabilitáció II. ütemhez kapcsolódik. A projekt során hátrányos helyzetû embereknek nyújtanak szolgáltatásokat, segítséget, közösségi tevékenységeket.
A program a Perint patak – Sorok u. –Szt.
Flórián krt. – Brenner Tóbiás krt. – Jáki
u. – Jászi Oszkár u. – Margaréta u. – Brenner Tóbiás krt.- Nagyvárad u. – Alsóhegyi
út – Nárai út – Jókai Mór u. – Kálvária u.
– Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út –
Károlyi Gáspár tér – Perint patak által határolt területre, illetve utcákra terjed ki,
magába foglalja a „Körmendi út –
Óperint utcai szociális célú rehabilitáció”
által egy korábbi (tavaly zárult) fejlesztési területet. Ezúttal nem beruházásokat valósítanak meg, hanem közösségfejlesztô programokat tartanak a területen élô hátrányos helyzetû embereknek, közel kilencszáz embert szeretnének
elérni. Azért ezt a területet választották
ki, mert ez felel meg (KSH adatok szerint)
a pályázatban kiírt feltételeknek, azaz itt
él a városban egy helyen a legtöbb hátrányos helyzetû szombathelyi.
A programban több szervezet vesz részt.
Összesen 63 millió forintot költhetnek el
2016 júniusa és 2019 májusa között.
A Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat
Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális és foglalkoztatási ügyfélszolgálati
iroda, illetve közösségi tér mûködtetésével száll be a projektbe, pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadásokkal, adósságkezelési szolgáltatással
a családok problémáinak feltérképezésével és a foglalkoztatási helyzet javításával foglalkoznak majd. Közel 17 millió
forintot fordíthatnak a tevékenységre.
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ugyancsak egy folyamatosan elérhetô ügyfél-

szolgálati irodát és ifjúsági klubot kíván
mûködtetni, ami lehetôséget biztosít
a fiatalok számára a szabadidô hasznos
eltöltésére, illetve speciális problémáinak
kezelésére. Az idôsek számára bûnmegelôzési programmal készülnek, illetve fontos cél még az egészségfejlesztés
is. Minderre szintén csaknem 17 millió forintot költenének.
A Vasi Ifjúságért Egyesület célja, hogy
a fiatalok biztonságos, ingergazdag
környezetbe kerüljenek, sokrétû játéktevékenységet próbálhassanak ki, ami
nem csak a játszás örömét nyújtja számukra, de fejleszt, szocializál és közösségi élményt nyújt, viselkedésbeli és
szociális szabályok elfogadására is tanít.
Tevékenységüket 2,5 millió forinttal támogatja a pályázat.
A Szombathelyi Református Templomért Alapítvány elôadás-sorozat szervez,
melynek célja „különösen a hátrányos
helyzetben lévôk életvitelében és gondolkodásában az etikai felelôsségvállalás megerôsítése”. Erre 2.450.000 forintot terveznek.
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány integrált egészségfejlesztési és társadalmi felelôsségvállalási programokat,
közösségi kert kialakításához kapcsolódó szemléletformáló akciókat szervez
iskoláskorúaknak, 8,8 millió forintot
szánnak rá.
A Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési Oktatási Alapítvány a Szalézi tér 7.-ben
a közbiztonság növelését tûzte ki célul,
az agresszió felismerését és ennek csök-

kentését, kezelését a gyermekeknél és
a fiatal felnôtteknél. Programjuk 2,25
millió forintba kerül.
A Hátrányos Helyzetû Roma Fiatalokat
Támogató Közhasznú Egyesület a hátrányos helyzetû roma lakosságra koncentrál, nyolc elôadást tartanak, a család, pénzügyek, munkavállalás, roma kultúra

témakörben, valamint szemétszedést is
terveznek, és polgárôr tanfolyamokat tartanak. Közel hatmillió forintos támogatásra számítanak.
A Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat Savaria Roma Hagyományôrzô Klubja kulturális programokra kap
2,2 millió forintot.
A koordinálás és a projektmenedzsment az önkormányzat dolga lesz, erre
5,4 millió forintot költhet.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

Szárnyas János lett az elnök
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ) Vas Megyei Szervezete megtartotta a Területi Küldöttválasztó Gyûlését, ahol Szárnyas Jánost választották meg a szervezet elnökének.
A vállalkozó öt évig irányítja majd társadalmi megbízatásban a szövetség helyi szinten történô érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes mûködését.

•

KULTÚRA

Premier: A Jó pásztor
Kedden mutatták be A jó pásztor –
Tours-i Szent Márton élete címû filmet
a Savaria moziban. A Szent Márton
Emlékév programsorozatának keretében

Megbüntették a Falcót, még nem jogerôs
A múlt hét végén elterjedt a hír, hogy
a Falcót megbüntették, zajvédelmi bírságot kapott, és korlátozzák az éjszakai
mûködését. A határozat a Vas Megyei
tartott premieren dr. Puskás Tivadar
polgármester köszöntötte a közönséget
és az alkotókat, Hevér Gábor írót, Pajor
Róbert rendezôt és Lux Ádámot, a film
narrátorát. A FilmArt stúdió Szent Márton életútját követi végig, és arra a kérdésre keres választ, hogy miért lett
Márton Európa egyik legnépszerûbb
szentje. A vetítést követô beszélgetést
az alkotókkal Fûzfa Balázs irodalomtörténész vezette.

•

IFJÚSÁG

Csomag a nélkülözôknek
A Hárofit Közhasznú Egyesület a szociális bizottságtól kapott támogatást,
emellett dr. Czeglédy Csaba képviselô
is felajánlotta a segítségét, hogy a rászoruló családoknak kellemesebben
teljen az ünnep. Nehéz sorsúakhoz,
nagycsaládosokhoz, illetve egyedül
élô idôs emberekhez jutottak el így az
élelmiszercsomagok. Tartós élelmiszerre kell gondolni: liszt, cukor, olaj,
vegeta, tej, tojás és persze a gyerekeknek húsvéti nyuszi csokik. 110 családnak lett kicsit szebb a húsvét. A Hárofit
a családok nevében is köszönetet mondott a támogatóinak, hogy a segítségükkel idén is tudtak segíteni.
Díjátadó a színházban
Prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky kórház igazgatója vehette át a Dr. István Lajos Innovációs Díjat, prof. dr. Láng Gusz-

Rajzpályázat Szent Mártonnal

Kormányhivatal Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôosztályának hivatalos közleményei között
még nem jelent meg. Ennek oka, a fôosztály tájékoztatása szerint, hogy a döntés még nem jogerôs, és ebbôl csak az
érintettek kaptak. A Falco Zrt. a döntés
ellen fellebbezéssel élhet.
Jobbik: Antikorrupciós tavaszi hadjárat
A Jobbik „antikorrupciós tavaszi hadjáratot” indít, melynek keretében nemcsak
a fôváros, hanem a vidék gyanús ügyeinek is kérlelhetetlenül utánajárnak, kivizsgálják azokat, áll abban a sajtóközleményben, amelyet a Jobbik helyi szervezete juttatott el szerkesztôségünkbe Balassa Péter múlt heti sajtótájékoztatója apropóján.
A dokumentumban szerepel: „Vona Gábor, a Jobbik elnöke Petôfi Sándor két versével, A kutyák dalával és A farkasok dalával üzent a hatalomnak március 15-én:
a kettô közti különbséget úgy érzékeltetve, hogyha Petôfi ma élne, akkor a kormányzatra utalva valószínûleg megírná
a hiénák dalát is.” A Jobbik a március 15-ei
12 pontot eggyel még kiegészítené,
amely így hangzana: „A tolvaj politikusok
börtönbe zárassanak.”

4

Összesen 860 pályamû érkezett a Óperenciás címû gyermekrajzpályázatra.
A zsûri 281 alkotást válogatott be a kiállításra, amelyet hétfôn nyitott meg
az Agora Sportházban dr. Puskás Tivadar
polgármester. A felsô tagozatosok kategóriájában kiemelt téma volt Szent Márton életének és legendájának képi ábrázolása különbözô grafikai technikák alkalmazásával. A felsô tagozatos diákok
68 alkotást küldtek be, amelybôl 60 pályamû választotta Szent Márton ábrázolását. Díjazottak: Máté Fanni, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 5. osztályos tanulója, a Márton a libák között címû
munkájával, valamint Bíró Stefánia, a sárvári Koncz János Alapfokú Mûvészeti Iskola 7. osztályos tanulója, A pogányok
fája címû alkotásával.

táv pedig az Dr. István Lajos Életmû Díjat a csütörtökön a színházban tartott
ünnepségen, amelyen részt vett dr. Puskás Tivadar, városunk polgármestere is.
A Víz Világnapja
Ünnepi ülést tartottak a Víz Világnapja alkalmából csütörtökön délután a Városházán. Az egybegyûlteket dr. Puskás
Tivadar, Szombathely polgármestere
és Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság igazgatója kö-

szöntötte. Dr. Puskás Tivadar beszédében aláhúzta: a dozmati víztározó a Modern Városok Program keretében, két
éven belül elkészül. Ha ez megtörténik,
akkor válik Szombathely árvízvédelme
teljeskörûvé.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

Lopott, csalt, lebukott…
elôteremtette a ’szerzetest’, aki akkor
nagy meglepetésre azzal védekezett,
hogy tényleges áldozópap és a csehek üldözése elöl menekült Magyarországra.
Természetesen nem hittek ennek a védekezésnek, megmotozták és akkor kiderült, hogy papi reverendája alatt,
biztosítótükkel feltüzve, ott diszeleg
a domonkos rendházból ellopott, fehér
szerzetesi reverenda is. Ezenkívül sorra
kerültek elô P. Dániel Ernô apró holmijai: borotva, kesztyû, rózsafüzér, imakönyv stb. Elôkerült egy kis naptár is,
amelynek tiszta lapjain a domonkos
rendnek jól sikerült hamis pecsétnyomai
voltak láthatók. Ezenkívül a domonkos
rendház cégnyomásos levélpapírja is”.
Itt már nem lehet mit tenni, gondolhatnánk, de a csibész még mindig kötötte
az ebet a karóhoz. A lopást elismerte
ugyan, de továbbra is azt állította,
hogy áldozópap. Annyit azért beismert, hogy a cégnyomásos papírt azért
csente el, hogy hamis ajánlólevelet készítsen magának, amelyet majd – segélykérés reményében – eljuttat a ma-

gyarországi rendfônöknek. A férfit letartóztatták, majd diplomáciai eljárás is
indult Sztraka Emil ügyében. „Hosszu
idô telt el, mire megérkeztek az iratok
és ezekbôl kitünt, hogy a szombathelyi
rendôrség jó fogást csinált, mert Sztraka
Emil, aki jogtalanul használta a doktori címet és a papi ruhát, közönséges
nemzetközi szélhámos, aki nemcsak
Magyarországon, de Cseh-Szlovákiában,
Olaszországban és Ausztriában is rengeteg szélhámosságot és csalást követett el. Csehszlovák állampolgár, akit
a cseh hatóságok már több izben elitéltek büncselekmények miatt.”
Ilyen elôzmények után állt a bûnözô
a szombathelyi törvényszék elé, ahol az
ügyészség lopással és csalással vádolta
meg. Végül a bíróság két és fél év fegyházbüntetésre ítélte.
„Az itéletbe a vádlott és az ügyész is belenyugodott, tehát jogerôre emelkedett.”
Így zárult a magát papnak kiadó bûnözô
története…
KI

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: kilencen. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Tarr Mária, Sugár Béla, Farkas Zsuzsanna és Zalka Péter nyerte. E heti kérdésünk: mekkora büntetést kapott
a szélhámos? A helyes megfejtést beküldôk között a Hungária Nagycirkusz
elôadásaira és az Ataru Taiko ütôegyüttes koncertjére szóló belépôket sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis
I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre
várjuk, március 30-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Szélhámos borzolta a szombathelyi Domonkos Rendházban élôk idegeit
1938-ban. Amint arról a Vasvármegye
hosszasan beszámolt, „egy sereg nemzetközi szélhámosság tettesét” sikerült lebuktatniuk a szerzeteseknek… De ne rohanjunk ennyire elôre…
„A nyár elején történt, hogy egy
papiruhába öltözött férfi kopogtatott be
a szombathelyi domonkos rendházba.
Szállást és ellátást kért. Elmondotta,
hogy Grácból érkezett és egyik felsômagyarországi rendházba igyekszik.
A domonkos rendház szivesen fogadta.
Egy cellát jelölt ki számára, ahol az éjszakát töltheti. Ebben a cellában volt elhelyezve egyik rendtársnak a kézitáskája, aki
lelkigyakorlatok tartása okán abban az
idôben az egyik vasmegyei faluban volt.”
A férfi nem volt szívbajos, felvette a rend
szokásait, így ennek megfelelôen járt kelt
az épületben.
„A papi ruhába öltözött férfi, aki Sztraka
Emil dr. áldozópapnak mondotta magát,
másnap reggel a Domonkostemplomban
misét mondott, majd mise után elbucsuzott a vendéglátóktól, megköszönte
szivességüket és eltávozott. Azonban
nem volt szerencséje, mert a kézitáska tulajdonosa P. Dániel Ernô domonkos atya
váratlanul hazaérkezett. Elsô tekintetre
megállapította, hogy táskáját feltörték
és abból egy rend papiruhán kívül rengeteg apró holmija eltünk – nyomban jelentést tett a rendôrségen.”
A helyszínre érkezô rendôr aztán gyorsan cselekedett, „percek leforgása alatt

*Az ajánlat a Transit 4x4 modellekre nem vonatkozik. A Motocraft 5+ szolgáltatást a garanciaidôn túli, 5 évesnél idôsebb autókhoz ajánljuk!
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Testben-lélekben felszabadulva
Napjainkra megmaradt nagyobb ünnepeinknek nemcsak az eredeti tartalma
adja jelentôségét, hanem annak társadalmi megélése, közösségre gyakorolt hatása is. Jogos és elôre vivô a kérdés: mivé leszünk a „megelevenedett”
ünnep alapján? Ünnepeink hagyományos elnevezése spirituális, de történelmi információt is hordozhat. Ilyen
a kereszténység – tartalmában és jelentôségében – legkiemelkedôbb ünnepének magyar elnevezése is: „Húsvét”,
azaz a hús (újbóli) vételezése. Érdekesen céltudatos, „magyarosan” lényegre törô elnevezés, de kis értelmezési kísérlet elvezet az eredetekhez: a hústól
való tartózkodás után újra húst veszünk
magunkhoz, liturgikus-rituális keretek között, mint amilyen pl. a húsvéti
vacsora, megszentelt sonkával, tojással,
kaláccsal. A hússal való bánásmód mögött eredetileg húsvéti lelkület van.
Ugyanis Jézus Krisztus Lélektôl átjárt
hús-vér teste szenved, hal kegyetlen halált (Nagypéntek!), de a kereszténység
hite szerint ugyanez a hús-vér teste is
támad fel, az öt szent sebbel együtt.
Számomra Jézus Krisztus, mint Isten Fia
halálra váló/megdicsôülô testének és
lelkének tisztelete olvasható ki az ünnep magyar nevébôl.
A Húsvét nem értelmezhetô az azt
megelôzô böjti készület és fegyelem
nélkül.
De ez érthetô, ha pl. azt tekintjük, hogy
megvan a maga „fegyelme” és hangolódása annak is, ha mondjuk kedves és
ritka vendéget várunk, vagy közvetlen
szerettünk kerek évfordulójának ünne-

pére készülünk. Sôt, úgy gondolom,
hogy az ünnep gyümölcsét leginkább
az ünneplô és az ünneplendô kölcsönhatása jelenti. A böjti lemondás, az
eseménynek való alárendelés több területen lehet eredményes: az egészség,
a káros függôségeknek való kiszolgáltatottság, a család vagy egyéb közösségünk egysége, szeretetkapcsolataink
minôsége, (jó)akaratunk megerôsítése,
lelki kiegyensúlyozottságunk, emberségünk stb. terén. De a keresztény böjt
számára döntô kérdés, hogy mi célból,
milyen szándékkal és fôként kinek
megfelelve végezzük az önmegtagadást: saját magunk érdekét nézve vagy
lelkiismereti (Isten elôtt) és közösségi
érdek vezérel. Ha a keresztény ember
elôkészületét nézzük, akkor mondhatjuk, hogy a Nagyböjt idôszaka Jézus Krisztus testileg-lelkileg egészséges
emberképének és spiritualitásának
személyes felülvizsgálata és javítása
(bûnbánat, gyónás), Húsvét pedig az
ebbôl eredô megújulás ünneplése, és
mint ilyen felszabadító találkozás emberrel (önmagunkkal, szeretteinkkel)
és Istennel.
Ezért lehet központi ünnep a Húsvét:
az ember helyes belsô lelki szabadságát erôsíti évrôl évre, amely kihat a testi szabadságra. A húsvéti keresztény felszabadult keresztény, és ez kiül az arcára és egész lényére is. Ez az üzenet
mindig érvényes. Ezt szolgálja a hagyományok ápolása is: a húsvéti tojáskeresésben a megajándékozás, a közös étkezésben vagy a locsolkodásban, amely
eredetileg a keresztség emlékezete,

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Márc. 26., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

4˚C

13˚C

Márc. 27., vasárnap

Derült, napos
idô várható

5˚C

15˚C

Márc. 28., hétfô

Derült, napos
idô várható

6˚C

15˚C

Márc. 29., kedd

Zápor várható

6˚C

16˚C

Márc. 30., szerda

Szeles idô várható

6˚C

18˚C

Márc. 31., csütörtök

Derült, napos
idô várható

8˚C

18˚C

Április 1., péntek

Derült, napos
idô várható

8˚C

19˚C

6

a figyelmesség és az örömhír közösségi megosztása. Érdemes az embert testestül-lelkestül megújító ünnepünket
személyes gyakorlatában is megújítani.
P. Csány Péter SDB
házigazgató, plébános
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F&F, avagy félelem és feltámadás
Amikor e sorokat írom, félelem uralja
Európát. Ma robbantottak Brüsszelben, Európa fôvárosában, több mint
húsz halott és tízszer ennyi a sebesült.
Európában elkövetkezett a terror kora. Nincs visszaút, hiába volt Európának a 2. világháború utáni nagy önmagára találása, majdnem elherdálta
múltját, kultúráját, azaz örökségét.
Gazdasági jóléttel akart biztonságot
teremteni, lassan a pokol valósága érkezik el.
Félelem és reszketés, Sören Kirkegaard
dán teológus és filozófus írta le ezeket
a szavakat, és akkor ô még az ember belsô félelmérôl értekezett. Az Istent elhagyó ember félelmérôl.
Húsvét közeledik. Keresztény örökségünkben a megváltó Jézus Krisztus halálára és feltámadására készülünk. Nagyhét van. Nagy dolgok történnek. De a legnagyobb az elsô Nagypénteken történt,
amikor Isten Fia vállalta az emberi lét
veszteségét, hogy legyôzze a Gonoszt.
Ô nem pénzen, hanem drága vérén,
a golgotai kereszten elszenvedett áldozatában váltott meg és szabadított ki
a halál félelmébôl úgy, hogy legyôzte
a halált. Elôször is szembe ment vele. Vállalta. Egyedül neki kikerülhetô lett volna, de az emberért, akinek kikerülhetetlen a halál, értünk, a mindenkori emberért vállalta. Ebben is velünk jön, a földi
lét utolsó leheletvételéig.
Azután legyôzte a harmadik napon,
húsvét hajnalán dicsôségesen kilépett az
új életbe. Pilinszky János gyönyörû fogalmazásában:

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyôzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
Nagypéntek a tévedések, a rossz döntések, a bûnök fölötti töprengés és bánkódás ünnepe. A döbbeneté, hogy Isten Fiát
keresztre feszíti a világ. Nagypénteken
leleplezôdik, hogy mire képes az ember.
Nagyszombat a csendé. Várakozás a bûnbocsánatra és reménység az újra kezdésre. Húsvét hajnalán pedig megnyílik
az ég a lehetetlenre, mert Isten Fia kilép
a sírból és megmutatja magát a reményvesztett embernek. Az asszonyoknak, akik a sírban keresték, a tanítványoknak, akik gyávák voltak elkísérni
a keresztig.
A feltámadt Krisztus visszaadta a reményt.
Krisztus kereszthalála és feltámadása
átértékelte az életrôl való gondolkodást.
Jézus feltámadása és testi létének hiánya indította az elsô keresztényeket
a láthatatlan igazság felfedezésére.
Pál apostol a feltámadott Jézussal való
találkozásban nyert új értelmet életének. Azóta is sokan.
A félelmet csak a feltámadás bizonyossága tudja legyôzni. Ezt akár hitnek is nevezhetjük.
Fel, támadás! Ez ma a gonosz hívó szava
az európai és a nyugati kultúra ellen. Feltámadás! Ez lenne Európa egyetlen érvényes válasza a félelemre. Krisztus feltámadt! Húsvét van. Ô él. Nekünk is átadta az örökélet reménységét. Az nem kérdés, hogy földi létünk véget ér, még ha

nem is mindegy, hogy hogyan hanem,
hogy mire támadunk fel: kárhozatra
vagy Krisztusban az üdvösségre?
A megváltott lét örömét, békés húsvétot kívánok mindenkinek!
Jakab Bálint
református lelkipásztor
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Mirôl szól a húsvét?
Húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe, amelyet szerencsére sem
a változó idô, sem kor, sem más
egyéb nem nevez semmi másnak.
Nem lett belôle szeretet ünnepe
vagy a tavaszé, és ez így is van jól.
De mire is emlékeztünk nagyhéten,
és pontosan mit és hogyan ünneplünk húsvétkor?
Húsvétkor ünnepli a kereszténység
Krisztus feltámadását. Mozgó ünnep,
amelyet az elsô niceai zsinat 325-ben
hozott határozata szerint a a tavaszi
nap-éj egyenlôség utáni elsô holdtöltét követô vasárnap tartunk.

A húsvét ünnepét megelôzô vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik
meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengetô tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök)
Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt
elfogatását idézi emlékezetünkbe.
Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és
kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik
meg a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt elôre megmondta – harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.
Nagycsütörtök az Oltáriszentség és az
egyházi rend (papság) alapításának
ünnepe. Délelôtt olajszentelési misét
tartanak a székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye
papjaival, megszenteli a keresztelendôk
és a betegek olaját, valamint a bérmáláshoz használatos krizmát. A papság
ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígé-

8

reteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására.
Az esti szentmise elején, a glóriát követôen elnémul az orgona, elhallgatnak a harangok, Rómába mennek,
hogy ott gyászolják Krisztust. A szentmise sajátos szertartása a lábmosás.
A fôcelebráns úgy mossa meg tizenkét
hívô lábát, ahogyan Jézus tette egykor
az apostolokkal az utolsó vacsorán,
amikor szeretetének végsô jelét adta:
az önmagát teljesen kiüresítô úr megmossa a szolgák lábát. Az oltárról
minden díszt eltávolítanak. Nagyszombat estig nem mutatnak be szentmisét.

Kezdetét veszi a Jézus szenvedésére való emlékezés.
Nagypénteken Krisztus kereszthalálának napján katolikus egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, az úgynevezett csonka mise szertartásával fejezi ki a Krisztus halála felett érzett
gyászt. A szertartás három részbôl áll:
az igeliturgia, amelyek a passiót, Krisztus szenvedéstörténetét olvassák fel, és
egyetemes könyörgést tartanak,
az egész Egyházért, minden hívô emberért, valamint a nem hívôkért, a világi vezetôkért és a szenvedôkért. Ezt
kereszt elôtti hódolat, valamint a szentáldozás követi. A templomokban általában délután három órakor, Jézus
kereszthalálának idôpontjában keresztútjárást is tartanak. Böjti nap, a hívek
nem fogyasztanak húst.
Nagyszombaton az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a katolikus
egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét,
amely a kereszténység legnagyobb
örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus, az Is-

ten fia feltámadt a halálból, s ezzel
minden egyes embert megajándékozott az örök élet reményével. Nagyszombaton bevonulási körmenettel
kezdôdik a szertartás. A vigíliában
ezután a húsvéti gyertya kerül a szertartás középpontjába: a gyertya meggyújtása Krisztust, a „világ Világosságát” jelképezi. A harangok a feltámadást hirdetve ismét megszólalnak.
A húsvétvasárnap hajnali ünnepi szentmise az V. századra vezethetô vissza.
A szertartás során, a szentlecke után
a XI. századtól kezdôdôen éneklik
a sequentiát, amely a feltámadt üdvözítô Krisztusnak, a mi húsvéti bárányunknak a dicséretét zengi. A húsvéti ünneplés részeként a húsvéti gyertya
mindig a szentély vagy az oltár közelében áll. A húsvéti gyertya Jézusra,
a „világ Világosságára” emlékezteti
a híveket. Húsvétkor az Úr feltámadását az Anyaszentegyház nyolc napon
keresztül kiemelten ünnepli, amelyet
például a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. A húsvéti ünnepkör
pünkösdig tart. Húsvét hétfô a világi
ünneplés napja is, hagyományosan a locsolás, de ha ma már ez el is marad,
a családok, barátok felkeresése szokásos ilyenkor. Az ünnep egyik jelképe
a tojás, amely az új életet és termékenységet jelzi, ezzel viszonozzák a hölgyek
a locsolást, amely ugyancsak a termékenység és a megtisztulás jelképe is.
Egyházi alkalmak Szombathelyen
Szombathelyi Egyházmegye húsvéti
szentmiséit a Székesegyházban Veres
András celebrálja. Nagyszombat 8 órakor olvasmányos imaóra és reggeli dicséret lesz, 19 órakor kezdôdik a Húsvéti vigília Húsvétvasárnap 10 órakor
püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén
Evangélikus istentiszteletek
Nagyszombat: 18 óra – Nagyszombati
istentisztelet a templomban. Vasárnap, Jézus feltámadásának ünnepe
6 óra: Húsvét hajnali istentisztelet keresztelésre való emlékezéssel, 9 óra:
Húsvét ünnepi istentisztelet. 18 óra –
Húsvét esti istentisztelet Mozart koronázási mise tételeivel. Hétfô: húsvét
második napja 10 óra: Családi jellegû
istentisztelet
Református istentiszteletek
Húsvét vasárnap, 10 óra Ünnepi Istentisztelet zenével, úrvacsorával. Húsvét hétfô:10.00 óra: Istentisztelet. Április 3. 10.00 óra: Családi istentisztelet
gitáros, modern zenével fiatalok, fiatal családok, érdeklôdôk számára.
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Összement a Magellán: Aldi lesz belôle
Úgy tûnik közelebb kerültünk ahhoz,
hogy a Kiskar és Kossuth utca sarkán
lévô telek sorsa rendezôdjön, egészen
pontosan végre épüljön ide valami. Ha
nem is monumentális bevásárlóközpont, de legalább egy Aldi.
Errôl, pontosabban az engedélyezési
eljárásról a Vas Megyei Kormányhivatal
honlapján szereztünk hivatalosan tudo-

Egyelôre ennyi a konkrétum, de remélhetôleg lesz is valami a beruházásból, ha
csak egy Aldi is. Ugyanis egy Aldi is több,
mint a gödrök, és a gaz, amely rendre
a forgácslap fölé nô.
Az épületes (pontosabban épülettelen) látványhoz akkor is lehetetlen volt
hozzászokni, ha erre lassan kilenc éve
volt a szombathelyieknek: 2007 áprilisában indult az ide álmodott Magellán

mást, a közlekedési hatóság tette közzé
az engedélyezési eljárást, amelyet az ingatlan tulajdonosa a Devirs Kft. kezdeményezett.

City Center engedélyezési eljárása a hajdani ÉDÁSZ-telephelyen, a volt „villanytelepen”, amely aztán addig-addig húzódott, míg nem lett belôle semmi. Ak-

kor egy sok vitát kiváltott, de kétségkívül modern, Szombathelyen egy kicsit
formabontónak is számító épületet
terveztek ide, közel tízezer négyzetméteres hasznos területtel, három szinttel
a föld felett, két szinttel (mélygarázzsal) a föld alatt.
A terv ellen az önkormányzat tiltakozott,
és ne feledjük, ennek némi politikai
felhangja is volt a néhány négyzetmétert
érintô telekvitán és a környezetvédelmi
aggályokon kívül. A közgyûlés hol támogatta a sarokra szükséges közlekedési létesítményeket, hol nem, végül mégis
igen. Közben (2008-ban) találtak a területen egy Mithrasz-szentélyt is, amelyet
– mint ígérték – be is mutattak volna
a bevásárlóközpontban. Azóta viszont
csak a gödröket sikerült bemutatni, mivel az évekig húzódó engedélyeztetési
eljárás közben megváltoztak a gazdasági körülmények, amelyek már nem igazán kedveztek a plázaépítésnek.
Bár 2011-ben még úgy nézett ki, hogy
mégis révbe ér a Magellán, mégsem lett
belôle semmi, 2012-ben lemondtak errôl (a plázastop miatt is), és lakásokat, kis
alapterületû üzleteket terveztek ide,
a SZOVA partnerségével. Ez sem jött
össze. Egyelôre, ami maradt a nagy álmokból, az úgy tûnik, hogy egy Aldi.
kgy

Utcafelújítások: a tervezés megkezdôdhet
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetése a „Városfejlesztési alap”
elôirányzatában 135 millió forintot
biztosított a költségvetésre. Ennek
felhasználásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság márciusi ülésén volt szó.
A határozat szerint dr. Czeglédy Csaba képviselô benyújtott kérelme
alapján – a 2016. évi költségvetésben
biztosított „Városfeljesztési Alap
– képviselôi keret” terhére – a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
500 ezer forintot biztosít Szent II. János Pál pápa szombathelyi látogatásának 25. évfordulója alkalmából
köztéri szobor állításához. Mint korábban megírtuk, a szobor állítását
Lendvai Ferenc frakcióvezetô kezde-

ményezte, és a Szalézi térre kerül.
A tervpályázatot is kiírták.
Van elôrelépés a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola étterem
ügyében is. A konyha átalakítására, étterem bôvítésére megkezdôdhet a tervezés, erre 7 millió forintot szánnak.
A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság közterületek felújításának elôkészítésére, egyéb infrastrukturális
beruházásokra, csaknem 19 millió forintot biztosít. Ebbôl a következôket
finanszírozzák: Laky Demeter utca
út-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés – engedélyes és kiviteli terv készítése, Brutscher J. utca út-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés – engedélyes
és kiviteli terv készítése, Vépi u. (Sági
utca – TÜZÉP közötti szakasz) egyoldalú járda – (kiviteli terv készítése),
Ernuszt K. u. egyoldali járda – (enge-

délyes és kiviteli terv készítése), Móricz
Zs. u. felújítása (meglévô tervek korszerûségi felülvizsgálata és engedélyeztetése), Báthory István utca út-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés – (engedélyes és kiviteli terv készítése),
Szent Imre herceg u. – Rumi Rajki utca és volt vasúti átjáró közti szakaszának rendezése – út, járda, kerékpárút
(engedélyes és kiviteli terv készítése),
Halastó utca felújítása a Vidos J. u-tól
a Hattyú utcáig út-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés (engedélyes és kiviteli terv készítése), Deák F. utca. 76.
tömbbelsô felújítása (engedélyes és kiviteli tervek készítése).
Hogy a tervekbôl mikor lesz beruházás, azt nem lehet tudni, az érintett utcákban élôknek már az elôkészületek
megkezdése is jó hír lehet.
SaFó
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KULTÚRA

Jubileumi tárlat a Képtárban

25 éves a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola képzô- és iparmûvészeti
tagozata. Tavaly a zenei képzés 40. évfordulóját koncertekkel ünnepelte az intézmény, az idei jubileum kapcsán reprezentatív kiállítás nyílt a Szombathelyi
Képtárban. Nagy érdeklôdés övezte
a március 18-i jubileumi kiállítás-megnyitót. Látványos performance-szal indult
a rendezvény, majd Cebula Anna, a Képtár vezetôje és Rápli Róbert, a szakközépiskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Dr. Puskás Tivadar polgármester az iskola munkásságát méltatta,
megemlítve a kiváló szakmai eredményeket, egyebek mellett az 55 országos

elsô, második és harmadik helyezést, melyeket csak az utóbbi 10 évben szereztek az iskola diákjai. A városvezetô
az önkormányzat elismeréseként díszoklevelet adományozott az iskolának. Szabó Réka csellójátékát követôen Torjay
Valter mûvészettörténész ismertette
a tárlat szakmai koncepcióját, röviden
bemutatva a képzômûvészeti tagozaton
folyó képzést is. Michelangelora utalva
elmondta, hogy minden szak alapja
a rajz. A sokszínû kiállítás április 15-ig látható. A zárónapon az iskola zenekara és
énekkara (utóbbi két hete lett országos
elsô Veszprémben!) ad koncertet 17.00
órai kezdettel.

A NAPFÉNYESEK
ARRABONA VÁROSÁBAN IS HÓDÍTOTTAK
A Mira Orient Art Kulturális és
Jóléti alapítvány Cerah (jelentése: Napfényes) orientális tánccsoportja tavalyi arany minôsítését
a hét végén Gyôrben tartott
Arrabona Hastánc Fesztivál minôsítô versenyén. A megmérettetésre hazánkból és Szlovákiából is érkeztek nevezések, kezdô, haladó és profi kategóriában
összesen közel 50 versenyszámot
neveztek. A háromfôs formáció
– Gerencsér Felícia, Götli Krisztina és Bangó Mária- Mira –
a profi duó/trió kategóriában
legmagasabb pontszámmal
arany minôsítést és kategória
gyôzelmet értek el az „I wanna
dance” címû dobszóló koreográfiával. Ezzel elnyerték a rendezvény szervezôjének, Pápai Erzsébetnek (Selena) különdíját is.
A produkciót a szombathelyi
nagyközönség várhatóan a Herényi Virágút kulturális programjai között, valamint a tánc világnapján tekintheti meg.

AGORA Gyermekmûvészeti Fesztivál 2016
Idén 8. alkalommal rendezte meg
az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ az AGORA – Gyermekmûvészeti
Fesztivált. Az alsó és felsô tagozatos diákok 6 mûvészeti ágban mutatkoztak be.
A két nap során 81 mûsorszámot és 227
szereplôt láthatott a közönség a megújult AGORA – Mûvelôdési és Sportház
nagyszínpadán.
Az alsósok bemutatóiban 93 kisiskolás lépett színpadra 29 különbözô produkcióban, de bemutatkoztak a felsôsök is
a népdal és népi hangszeres kategóriában. A gyerekek produkcióit szakmai
zsûri értékelte: A vers- és mesemondókat Prikazovics Ferenc elôadómûvész,
a Mesebolt Bábszínház igazgatóhelyettese (a zsûri elnöke), az ún. egyéb kategória (színdarab, mai dal) képviselôit Németh Judit, a Weöres Sándor Színház
színmûvésze, a népdalénekeseket és
a népi hangszereseket Tanai Erzsébet és
Pintér Anikó népdalénekesek, népzeneoktatók, együttesvezetôk figyelték és segítették tanácsaikkal. A modern tánco-
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sokat Rimányi Judit táncpedagógus értékelte. Ugyancsak a zsûri munkáját
segítette Kiss Andrea, az AGORA ifjúsági szakágazati vezetôje.
EREDMÉNYEK
Vers:
Kiemelt díj: Perjési Bálint, Reményik
Evangélikus Általános és Mûvészeti Iskola (1. osztály)
Kiemelt díj: Tóth Karola, Gothard Jenô
Általános Iskola (3. osztály)
Mese:
I. hely: Bernáth Ákos, Jáki Nagy Márton
Általános Iskola (3. osztály)
II. hely: Molnár Bence, Paragvári Utcai Általános Iskola (2. osztály)
III. hely: Kovács Anna, Reményik Evangélikus Általános és Mûvészeti Iskola (3. osztály)
III. hely: Kis Mária, Jáki Nagy Márton
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (3. osztály)
Egyéb kategória (színdarab, mai dal):
I. hely: Oladi Általános Iskola (1. C, Mûvészeti Osztály)
II. hely: Derkovits Gyula Általános Iskola (4.A osztály)

Modern Tánc:
I. hely: Dance Jam Tánccsoport alsó tagozat, Béri Balog Ádám Általános Iskola
II. hely: Ligler Emma (Oladi Általános Iskola Nyitra Utcai Általános Iskola) – Novák Marcell (Derkovits Általános Iskola)
III. hely: Reményik Sándor Evangélikus Iskola és Mûvészeti Iskola 2.,3.,4. osztályos
tanulói
Népdal, hangszeres népzene:
Alsó tagozat
I. hely: Szemes Barnabás és Völgyi András Barnabás, Zrínyi Ilona Általános Iskola (2.osztály)
II. hely: Táncos Krisztofer Zoltán, Dr. Nagy
László Beszédjavító Általános Iskola,
Kôszeg (2. osztály)
Felsô tagozat:
I. hely: Hangyaboly Népzenei Együttes,
Bartók Béla Zeneiskola (6–9. osztály)
II. hely: Gerlice Népdalkör, Paragvári
Utcai Általános Iskola (4–8. osztály)
III. Tanke Zice – Tamburazenekar, Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvû Nemzetiségi Általános Iskola (4–7. osztály)
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FOGADÓÓRA

ÜGYELETES PATIKA

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város
8. számú választókerületének önkormányzati képviselôje 2016.
április 6-án (szerdán) 15.30–17.00 óráig a Városháza földszinti
tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
fogadóórát tart.

március 26–április 1.
KIÁLLÍTÁS
március 15–31.
Agora – Savaria
Filmszínház
VI. Szombathelyi
Sajtófotó-kiállítás
március 18–április 17.
Szombathelyi Képtár
A Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola
képzô- és iparmûvészeti
tagozatának 25 éves jubileumi kiállítása
•••••••••••••••
március 26. (szombat)
Végállomás
20.00 EBM-electro party:
Muscles On The Move,
System 84, Gunmaker
Pistons Pub
(Uránia udvar)
20.00 Zaporozsec,
vendég: Újvilág utca

március 27. (vasárnap)
Végállomás
20.00 Lunchbox és Dorothy Lies, Február 30.
március 28. (hétfô)
Vasi Skanzen
10.00–17.00 Húsvéthétfô: nyuszi-keresés, nyuszi-simogató, népi ügyességi játékok, táncház, tavaszi népszokások, tojásfestés, locsolóvers-mondó verseny, 15.00 „Türelemüvegek” c. kiállítás
megnyitója
március 29. (kedd)
X. sz. Idôsek Klubja
(Barátság u. 22.)
14.00 Irodalmi Kávéház:
Tavaszt hozó csillagok

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô
Egyesület
(NYME-SEK „D” ép.)
17.00 Ország-Világjárók
Baráti Köre: Provence
tavasszal, nyáron, ôsszel
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár)
17.00 Isten ismerete
március 31. (csütörtök)
VII. sz. Idôsek Klubja
(Váci M. u. 1–3.)
13.30 Memóriafejlesztô
játékok
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô
Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
15.30 Szenior Klub: Rauscher Miksa munkássága, elôadó: Balogh Péter építész
16.00 TÁMasz – Ifjúsági
Olvasó Klub: Könyves április – olvasunk-e a könyves világnapokon?
17.00 Francia Klub: A világ postaszolgálata és az
informatikai robbanás
Egészség Klub
(Szabó M. u. 14.)
17.00 A kommunikáció
alapszabályai: A konfliktusokkal való szembenézés technikái
Smidt Múzeum
(Hollán E. u. 2.)
17.00 Múzeumi Mozi:
Humor és valóság az elsô világháborúban –
filmbemutató
április 1. (péntek)
Savaria Szimfonikus
Zenekar (Bartók Terem)
19.00 Csellómûvész, zongoramûvész és karmester: Alexander Rudin –
Szimfónia bérlet

Agora – Mûvelôdési és
Sportház
19.00 Majka & Curtis

március 30–31. (Sz–Cs)
Mesebolt Bábszínház
március 30. (szerda)
9.00 és 10.30 Garmann
nyara
március 31. (csütörtök)
9.00 és 10.30 Garmann
nyara
március 26–április 1.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
március 26. (szombat)
15.00 A padlás
március 27. (vasárnap)
15.00 A padlás

március 29. (kedd)
19.00 Nyolc nô
19.00 Telefondoktor
március 30. (szerda)
15.00 és 19.00 Hamlet
19.00 Játszd újra, Sam!
március 31. (csütörtök)
15.00 Hamlet
19.00 Makrancos Kata

április 1. (péntek)
19.00 A mi osztályunk
Lamantin Improvizációs
Tábor 2016. 06.16–06.25
Jelentkezési határidô:
04.01 – 05.30.

Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 21.00-tól másnap reggel 7.00-ig tart. Az ügyelet március 26-tól április 1-ig.
26., Szo – Benu Fô tér, Széchenyi I.
u. 1., 312-466 21.00–8.00; 27., V –
Rókus, Gábor Á. u. 12., 510-312
8.00–07.00; 28., H – Margaréta,
Margaréta u. 3., 500-222 8.00–7.00;
29., K – Calendula, Szelestey L. u.
4–6., 509-405 21.00–7.00; 30., Sze –
Elefánt, Zanati u. 20., 508-553
21.00–7.00; 31., Cs – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110
21.00–7.00; 1., P – Fekete Sas,
Paragvári u. 70., 508-242 21.00–7.00

MILYEN GYAKRAN KAPJON FÉREGHAJTÓT AZ ÁLLAT?
Egy felnôtt kutya és egy kijáró
macska általánosságban negyedévente kapjon féreghajtót.
A tabletta beadása után figyeljük
az állat bélsarát 4–5 napig, szabad szemmel is látszanak a férgek. Ha ilyet tapasztalunk két hét
múlva meg kell ismételni a kezelést. Használjunk jó minôségû
(drágább) féreghajtót, ezek egyszeri kezeléssel hatékonyak a
legtöbb gyakori féregfaj ellen.
Dr. Varjú Gábor

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

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

GARAMVÖLGYI A SZOMSZÉDOKRÓL
Dr. Garamvölgyi László dandártábornok,
a Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács kommunikációs igazgatója tartott elôadást a„Szomszédok egymásért mozgalom preventív hatásai
a bûnmegelôzésre” címmel a Szombathely
Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet bázisára épülô bûnmegelôzési mintaprojekt
keretében. Arésztvevôket dr. Puskás Tivadar,
Szombathely polgármestere köszöntötte.
Arendezvényen részt vett dr. Takácsné dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke, Ágh Ernô, a Bûnmegelôzési,
Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság
elnöke és dr. Varsányi Péter, a SZMJV Közterület-felügyelet igazgatója.
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ÖNKORMÁNYZAT
L O M TA L A N Í T Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya 2016. április 2-án, szombaton az alábbi városrész lakosságának
szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével.
Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során
el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el
nem helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált
tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.). A terület: a Thököly I. utcától északra esô városrész a Perint és Gyöngyös patak között a Petôfi S. utcáig, valamint a Szt.
Márton utcától északra a Gyöngyös
patak és a vasútvonal között a volt bucsui vasút nyomvonaláig (tehát a belvá-

•

KÖZÉRDEKÛ

ros, valamint a Sugár u. – Hadnagy u. –
11-es huszár út környéke, Lovas u. környéke). Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 7.00-ig a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló
edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), feleslegessé vált tárgyakat
szállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek kihelyezni. Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az érvényben lévô 2012. évi
CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény
értelmében a lomtalanítási akcióba a következô hulladéktípusok nem tartoznak
bele, s ezért elszállításra sem kerülnek: kerti hulladék, nyesedék, (zöld
hulladék), állati tetem, trágya, bontásból származó autóalkatrész (kárpit,
szélvédô, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), lapátos

•

INTERAKTÍV

hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl. permetezôszer göngyöleg – maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncsô, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos
göngyöleg stb.), elektronikai hulladék
(pl. selejtes hûtô, televízió, háztartási
gép). Ezen hulladékok bizonyos típusait
SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban! Limlomot
az akció napján reggel 7.00-ig, szállítójármûvel megközelíthetô közterületre
kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye. Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (külön rakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsék munkánkat. Bôvebb
felvilágosítás az 314-575-ös telefonon
kérhetô. A limlom-akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!

TÉRÍTÉSMENTES LAKOSSÁGI S Z E L E K T Í V E L E K T R O M O S É S E L E K T R O N I KA I H U L L A D É K G Y Û J T É S

OLVASÓI LEVÉL

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya, a SZOMHULL Nonprofit Kft., szervezésében ismét lakossági
szelektív elektromos- és elektronikaihulladék-berendezések (e-hulladék) gyûjtését szervezi Szombathelyen, amely során a lakosság ingyen leadhatja háztartásában összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje: 2016. április 2-án (szombat) 08.00–13.00-ig. Az
e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye: Stromfeld-lakótelep Verseny utca,
LIDL mögötti parkoló, Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskola és Szakiskola
Kodály Zoltán úti parkoló. Zanati út, Pálya út sarkán lévô parkoló. Mi az
e-hulladék gyûjtési akció célja? Gyûjtés
szervezôi elkötelezett hívei a környezet
védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy Szombathelyen szélesedjen az
újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék az élôvilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt jelent, különleges gyûjtést és

kezelést igényel, így az nem gyûjthetô
a háztartási vegyes hulladékkal.
Az e-hulladék másodnyersanyagokat is
rejt, amelynek jelentôs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük
ma mégis hulladéklerakókba, erdôszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az e-hulladék
a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezô anyagot
és nehézfémet (ólom, kadmium, higany,
króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Cél az, hogy az e-hulladék minél
nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentô anyagok ellenôrzött körülmények között kerüljenek ki
környezetünkbôl. Védjük együtt környezetünket, kérjük, vegyen részt felhívásunkban! Gyûjtés során leadható
elektronikai berendezések: Háztartási
kis- és nagyberendezések, szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfôzô, vízforraló, mikrohullámú sütô, szendvicssütô,

porszívó, konyhai kisgépek, hûtôszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytûzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, videomagnó, DVD
lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó,
Hi-Fi torony, Music-center. Képernyôs
elektronikai berendezések: TV készülék,
monitor. Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon, nyomtató, számítógép, elektromos írógép, iratmegsemmisítô, diktafon. Elektromos és
elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló,
körfûrész, rezgôcsiszoló, hôlégfúvó,
stb. Játékok, szabadidôs és sportfelszerelések. Fontos! Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne helyezzék ki ôrizetlenül
az ingatlanukon kívülre a hulladékgyûjtô mellé, elkerülve ez által a berendezések fosztogatását, illetve környezetük
szennyezését! Az elektronikai hulladék
csak ép állapotban adható le a gyûjtô
pontokon! Együttmûködô munkájukat köszönjük!

PATRIK-NAPI KIZÖLDÜLÉS A FALCO LÉGIÓSAIVAL
Írországban és a világ többi részén a hagyományok szerint március 17én ünneplik Szent Patrik napját. Az angol két tanítási nyelvû Oladi Általános Iskolában rendezvénysorozattal emlékeztek meg diákok és tanárok e jeles eseményrôl. Március 17-én délután játékos sportvetélkedôt szerveztek a Falco kosárlabdázóival. Ryan Wright, Bradford
Burgess, Váradi Benedek és Váradi Kornél rövid edzést, majd versenyt
tartottak az iskola felsô tagozatos tanulóinak legnagyobb örömére. Március 18-án a gyerekek és a pedagógusok zöldbe öltöztek. Az osztályok
között verseny zajlott a „Legzöldebb osztály” címért. A diákok posztert készítettek, zöldbe öltöztették osztálytermeiket, izgalmas kincsvadászat folyt a szünetekben. A hangulatos, sokszínû rendezvény mosolyt
csalt kicsik és nagyok arcára. Külön köszönet a Falco kosarasainak, hogy
jelenlétükkel emelték a Szent Patrik-napi programsorozat színvonalát.
Fixl Miklósné közmûvelôdési koordinátor
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REMÉNYIKES
SZÍNJÁTSZÓSIKER

Tóth Géza-emlékversenyt tartottak
Tóth Géza, az ország és Szombathely legendás súlyemelôje 2011ben hunyt el, a verseny a nagyszerû sportembernek állít emléket. A HVSE súlyemelô szakosztálya a sportág magyarországi
fellegvára, évek óta a hazai és
nemzetközi élmezônyben jegyzik
sportolóit. A Tóth Géza Súlyeme-

lô Verseny az egyik legjelentôsebb
hazai megmérettetés a magyar
versenyzôk számára, melyet az
idén ötödik alkalommal rendeztek meg. A szombaton tartott
eseményen mintegy kétszáz hazai és nemzetközi viszonylatban
is kiemelkedô súlyemelô mérte
össze tudását. A rendezvényt

beharangozó sajtótájékoztatón
dr. Puskás Tivadar polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz Tóth Géza
emlékének ápolására. A verseny
elôtt a polgármester és Illés Károly alpolgármester megkoszorúzta a sportoló, Szombathely
díszpolgára szobrát.

Arany minôsítést kapott a Remenyik iskola
Remenyik suliszínháza a
Gyôrben megrendezett
Országos Diákszínjátszó
Találkozón a Delete címû darab elôadására.
Kerényi Dániel különdíjat kapott a legjobb férfi alakításért, Németh
Gyöngyi munkáját pedig a legjobb rendezôtanárnak járó különdíjjal ismerték el.

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

SAKURA 2016
Az Ataru Taiko Japán Dobszínház 10 éve
képviseli hazánkban a japán „taiko” dobolás hagyományait. Az évfordulóra való tekintettel egy olyan koncerttel szeretnénk kedveskedni a japán kultúra, hagyomány és zene kedvelôinek, amely
méltán emlegethetô majd az Ataru
Taiko eddigi sikereinek csúcspontjaként, illetve a Vas megyei kulturális élet
meghatározó mérföldköveként.
A taiko szó jelentése maga a japán dob. Egy
ôsi hangszer, mely évezredekkel ezelôtt is
létezett, ám a funkciója mára már nem csak
a harcokat kísérô jelzésekben vagy a buddhista szertartások kísérésében merül ki.
A taiko jelenleg azt a rendkívül látványos
csoportos dobstílust is jelenti, melynek jellemzôi: szenvedély, szívdobbanás, humor,
életöröm, energia. Egy látványos elôadás,
mely a japán dobok ôsi mítoszát ötvözi egy
modern show látványelemeivel. A dobo-

sok pedig azt a láthatatlan ôsi energiát szabadítják fel a koncertek alatt, ami a közönség egészét is átjárja és a „Tamashy”, vagyis
a felszabaduló lélek érzését keltik. Megszületik a katarzis.
2016. április 9-én újra megelevenedik
majd a Sakura, vagyis a japán cseresznye-

virágzás ünnepének hangulata a szombathelyi Mûvelôdési és Sportházban,
mely az Ataru Taiko ütôegyüttes fennállásának 10. Jubileumi koncertje is lesz
egyben. E nagyszabású rendezvényre
szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
(x)

SAKURA 2016. április 9., 19.00
Szombathely, Agora Mûvelôdési és Sportház
Jegyárak: Felnôtteknek 2.000 Ft • Gyermekeknek és diákoknak 1.000 Ft
Belépôjegyek válthatók a helyszínen!
Elôvétel: Agora Jegyiroda • Szombathely, Március 15. tér 5. • Mobil: +36 20 502 9351
www.ataru.hu • www.jegymester.hu
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H I R D E T É S

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

•

C S A L Á D I

Illés Metál Kft.

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

KOVÁCSOLTVAS KAPUK

Neczpál Kati

alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok készítése

KAZÁNGYÁRTÁS

Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

Telephely: 9756 Ikervár

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

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

RECEPT

BURGONYAROPOGÓS

Mobil: + 36 70 63 61-609
Hozzávalók (4 személyre): 4 db közepes burgonya, 4–6
púpozott ek. liszt, 1–2 ek. majonéz, ôrölt köménymag
(vagy majoránna, reszelt szerecsendió, fûszerkeverék fasírtokhoz), só, olaj.
Elkészítés: A héjában fôtt, még forrón meghámozott burgonyát áttörjük, hozzáadjuk a lisztet és a majonézt. Mivel nem használunk tojást, kicsit bûvészkednünk kell
a liszt és a majonéz mennyiségével, hogy a massza formázható legyen. A fûszerekkel és a sóval jól összedolgozzuk. Lisztezett deszkán kroketteket (lapított henger)
formázunk és bô, forró olajban aranybarnára sütjük.
A kész kroketteket papírtörlôre helyezzük, hogy leitassuk a felesleges zsiradékot. Bármilyen zöldségkörettel
tálalhatjuk (például wokos zöldségekkel), de nagyon ízletes fôzelékkel vagy friss salátával is.
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Épületszobrászat és
sírkôkészítés
• Régi sírkövek felújítása
• Új, gránit sírkô készítése
• Az árak tartalmazzák a gyöngykavics
alapot, lámpát, vázát, betûvésést és
a helyszíni összeállítást!
Az idei évi megrendeléseket,
a tavalyi áron: 50.000 Ft
elôleggel veszünk fel!
Bôvebb Információ honlapunkon:

www.sirko-epuletszobraszat.hu
Mintakertünk Szombathelyen a Rába
gyár és a Petôfi telep között található!
A húsvéti ünnpek alatt is megtekinthetô!

Urnasírok

már 35%-os
kedvezménnyel!
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O K T A T Á S

2016. MÁRCIUS 26.

•

C I V I L

Sansz Felnôttképzô Kft.
Unod már a butikok
egyhangú kínálatát?
Szeretnél kevés pénzbôl
divatosan öltözködni?
Akkor itt a helyed!

Kezdô varrótanfolyam
indul 2016. április 4-én!
Részletes felvilágosítás:
Ezredév Méteráru szaküzlet,
Szombathely, Kôszegi u. 1.
Továbbá: sanszfelnottkepzo.eu
Tel.: 94/340-740; +3670/574-7271
Mert mindenkinek kell
egy sansz!
NYSZ: E-000960/2014

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Jó telkû házakat
keresek 20 millió
forintig, bontásra.

Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak Szombathelyen.
2016. március 31-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : dr. Mazzag Péter és Radimeczky Ágnes Rita leánya:
Édua Elza, Jászfi János és Toldi Tímea fiai: Áron és Bálint (ikrek), Bleier
János József és Faragó Dóra Zsuzsanna leánya: Heidi Dóra, Hajós
Patrik és Szibler Marianna leánya: Adél, Kosár Gábor József és Varga
Anett Ágota leánya: Erzsébet, Tóth Roland és Hermann Judit fia:
Dominik, Velekey Patrik és Böcskei Noémi Éva fia: Kevin, Katona
Balázs György és Magyaros Barbara leánya: Boglárka, Garai László
és Szücs Éva fia: Bendegúz László, Szabó Adrián Zsolt és Sztanojev
Kitti leánya: Kiara Zselyke, Ligler László Zsolt és Kanizslai Karolina
fia: Botond Zalán, Levenda Attila és Vass Anikó fia: Máté, Udvardy
László és Dan Márta fia: Ádám László, Hajba Zoltán és Tóth Anita
leánya: Zsófia, Török Péter és Horváth Júlia leánya: Petra, Balaskó
István és Nagy Genovéva fia: Noel Tamás, Serfecz Péter Antal és
Pusztai Katalin fia: Ádám, Dorsics Gábor és Hoffecker Éva Henrietta
fia: Bence Gábor, Koltay Róbert és Kendik Anita leánya: Zselyke,
Zadorozsni Attila és Horváth Melinda leánya: Rozi, Kása Imre és Büki
Edina leánya: Alíz, Balázs Péter és Könye Ildikó fia: Bence, Kolosits
Tibor és Bálint Katalin fia: Benjamin, Mátyás László és Nagy Anna
leánya: Panna Flóra, Már Attila és Palló Timea fia: Milán Attila, Pintér
László és dr. Nagy Piroska leánya: Laura Bianka, Lengyel Krisztián
Pál és Kálmán Lilla leánya: Zoé, Szalai Gábor és Stieber Eszter fia:
Márton, Ringhoffer Tamás és Varga Krisztina leánya: Eszter, Serlegi
Károly Achilles és Borbás Anikó fia: Ármin
H Á Z A S S Á G : Piroska László és Németh Anita, Vajda Krisztián és
Palkó Martina, Papp József András és Horváth Tímea
H A L Á L E S E T: Kovács János Imre, Gálos János, Wurst Ernôné
Draskovits Erzsébet, Józsa Gábor, Hátz Zoltánné Markó Lenke, Varga
Gézáné Somlay Etelka, Szabó Pál Józsefné Szita Mária, Dékány Gyula,
Lôrincz Gyôzô Sándorné Nagy Mária, Kopasz Géza, Márton Imre,
Bertalan Ferencné Mondl Ilona, Brodorics László, Málovics Jenô
Sándor, Szabó Jenôné Sághi Judit Erzsébet, Vamper Péter, Nagy
Zoltán, Somfai Miklós, Bedics Boglárka Zsuzsanna, Németh Gábor,
Jancsó József, Móritz Ferenc, Góczán Géza, Bogáti István Ottó, Kalmár
János, Ivánkovics Zoltán András, Vörös Lajos, Bertók Józsefné Lacsics
Erzsébet, Gálos István, László Ferenc, Horváth Sándor, Török
József, Farkas Imre, Ruzsa András, Sipos László József, Bokor
Jánosné Déri Julianna, Kiss Tibor, Szanyi László, Kopácsi Zoltán Miklós,
Dolgos Ferencné Grédlics Margit, Horváth Zoltán Imre

Fnysz.: E-000582/2014

Az Országos Képzési Jegyzékrôl és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjérôl szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
2016. március 4-tôl hatályba lépett!
A Szakmai és Vizsgakövetelmények változtatása elôtt
utoljára indított képzéseink:
• TB és bérügyintézô kombinált képzés
(E-000582/2014/A010-A011)

A tanfolyami díj csak 85.000 forint!
Jelentkezési határidô: 2016. április 15.
Tanfolyam indítása: 2016. április 25.

Piacképes
szakmák

• Adótanácsadó képzés (E-000582/2014/A009)
A tanfolyami díj csak 140.000 forint, felmentéssel: 120.000 forint!
Jelentkezési határidô: 2016. április 29.
Tanfolyam indítása: 2016. május 4.

• Vállalkozási mérlegképes könyvelô képzés
(E-000582/2014/A006)

A tanfolyami díj csak 150.000 forint!
Jelentkezési határidô: 2016. április 15.
Tanfolyam indítása: 2016. április 21.

• Pénzügyi-számviteli ügyintézô képzés távoktatással
(E-000582/2014/A003)

A tanfolyami díj csak 110.000 forint!
Jelentkezési határidô: 2016. április 29.
Tanfolyam indítása: 2016. május 5.
Amennyiben április 15-ig jelentkezik, úgy a jelentkezési díjat elengedjük!

Egyéb képzéseink is elérhetôek a weboldalunkon!
www.mkvkok.hu vagy www.szamviteloktatas.hu
További információk
Tel.: +36(30)821-0119, +36(94)785-240 • E-mail: szombathely@mkvkok.hu
Web: www.mkvkok.hu • Cím: Szombathely, Jókai u. 14. földszint 121.
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Vásároljon nôi-férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!
TAVASZI KÍNÁLATUNK:

RUHÁZATI
KERESKEDELEM

•
•
•
•
•
•

Nôi-férfi átmeneti kabát
nôi két- és háromrészes kosztümök
nôi nadrágok, szoknyák
nôi blúzok, pulóverek
férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok
férfiingek, -nyakkendôk
… és még sok egyéb

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

2 napos felvásárlás szállodákban!
Kôszeg, Írottkô Hotel, Fô tér 4. április 5-én kedden 9.00–13.00 óráig
Sárvár, Harmónia Thermal Hotel, Rákóczi u. 46/A. április 5-én kedden 15.00–18.00 óráig
Szombathely, Claudius Hotel, Bartók Béla krt. 39., április 6-án szerdán 9–16 óráig

Savaria Post Kft.
a régió legnagyobb
reklámkiadvány terjesztô
cége

SZÓRÓLAPTERJESZTÔ
munkatársat
keres
Szombathely
területére.
Jelentkezés
hétköznap 9–15 óráig
a +36 30 500 6214-es
számon.

