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HIRDETÉS

Kortársunk Szent Márton
Nagyszabású kiállítással csatlakozott a Szent Márton
Emlékév programjához a Szombathelyi Képtár. Csaknem
félszáz kortárs magyar mûvész Szent Márton személyére reflektáló alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön.
Kortársunk Szent Márton címmel írt ki pályázatot hazai alkotóknak Szombathely városa a Szent Márton Emlékévben,
amelyre csaknem száz alkotó pályázott. Dr. Zsámbéky
Monika mûvészettörténész, a képtár munkatársa és Cebula
Anna képtárigazgató, a zsûri szombathelyi tagjai különösen pozitívnak tartják, hogy ilyen nagy érdeklôdés fogadta a pályázatot. A zsûri – melynek tagjai között iparmûvész,
képzômûvész és mûvészettörténészek vannak – 48 mûvész
61 alkotását tartotta kiállításra érdemesnek. A másik nagy
értéke a tárlatnak a mûfaji sokszínûség: a legtöbb alkotás
festmény és grafika, de kiemelkedô számú textilmû is érkezett, amely jelzi, a textilmûvészek odafigyelnek a Szombathelyi Képtárra, ha épp nem is a textiltriennáléra kérnek
munkát. Szobor-, kerámia- és fotóalkotásokat is láthat a közönség, amelyek sokoldalúan mutatják be Szent Márton példájának mai élethelyzetekben való követését. Mint azt a
mûvészettörténésztôl megtudtuk, az alkotások többsége
Szent Márton életébôl választott motívumot, nem meglepô, hogy a legtöbben közülük a köpeny-megosztó jelenetet. Sokan reflektáltak a szolidaritás, irgalmasság, segítôkészség Szent Márton-i üzenetére elvontabb, absztraktabb
alkotásokkal is.
A város díjakat ajánlott fel a legkiválóbb alkotásoknak, melyeket a megnyitón adnak át. A vernisszázson, amelyet szeptember 15-én 17 órakor tartanak, fellép a Capella Cantorum
együttes. A kiállítás 2016. december 17-ig tekinthetô
meg. A kiállított mûveket katalógusban megörökítik, a megnyitón már kapható lesz.
(x)
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Százhetvenöt éve az ismeretterjesztés szolgálatában
Az idén 175 éves a Tudományos Ismeretterjesztô Társulat, ezt ünnepelték
a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület konferenciáján csütörtökön Szombathelyen.
Hámori József, a TIT elnöke köszöntôjében emlékeztetett arra, hogy 1841-ben
jött létre Bugát Pál kezdeményezésére
az irodalmárokat, közgazdászokat, természettudósokat összefogó társaság,
amelynek célja az akkor újdonságnak
számító ismeretterjesztés volt. A Magyar
Természettudományi Társaság mellett
létrejött a Magyar Társadalomtudományi Társaság is, amelyek hagyományait,
a tudományos ismeretterjesztést folytatja a Tudományos Ismeretterjesztô Társulás, a Vasi TIT is, melynek munkájához
gratulált az elnök.
Balázsy Péter, Vas megye jegyzôje arra
utalt, hogy mára megváltoztak azok
a csatornák, amelyeken az ismeretek eljutnak a széles nyilvánossághoz, így a TIT
szerepe is változott: jelentôs feladatot
vállal az élethosszig tartó tanulás segítésében, de olyan tudományos találkozók is a nevéhez fûzôdnek, mint például
a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem,
melyet a megye is támogat, és lehetôségeihez mérten a jövôben is támogatni
fog. Dr. Kovács Györgyi, a Vas Megyei
Kormányhivatal szombathelyi járási hivatalának vezetôje Harangozó Bertalan
kormánymegbízott elismerését és jókívánságait tolmácsolta.
Dr. Czetter Ibolya (képünkön), a vasi TIT
elnöke beszédében arra utalt, hogy a 21.
században másképpen vélekednek a tudás szerepérôl, közvetítésének módjáról,
mint korábban. Egyre kevésbé tisztelik
a tudományos munkát, a humán kultúrát. A TIT az egyetlen szervezet, amely
a teljes magyar értelmiséget felöleli, az
évforduló a tudós ember, az alkotó személyiség ünnepe is.
Dr. Puskás Tivadar polgármester üdvözlôbeszédében idézte fel, hogy a TIT 63
éve mûködik Vas megyében, és ez idô
alatt jelentôs szerepet vállalt a tudomány
népszerûsítésében.
A társaság ekkor vette fel a ma is használatos nevet. A rendszerváltás elôtt centralizáltság jellemezte a szerveztet, az l989.
III. 22-ei országos értekezlet állásfoglalása után önállósodtak a helyi csoportok. Vas
megyében az egyesület elsô elnöke dr. Szanyi Tamás orvos, az egyesület menedzsmentjének, az irodának a vezetôje Pungor
János, a szervezet addigi titkára lett.

Megerôsödött a szerény mértékû közhasznú tanfolyamok mellett a szakmai képzettséget adó felnôttoktatás. Szorosan együttmûködnek a munkaügyi szervezettel.
1995-tôl közösen szervezik az osztrák–magyar munkaügyi konferenciákat. A pályaválasztási és képzési kiállításokat is osztrák minta alapján indították el.
Emblematikus nagyrendezvénye a vasi
TIT-nek a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem, amelyre a városépítészek legnevesebbjei látogatnak el, nemcsak hazánkból, hanem külföldrôl is. AZ ELTE
Gothard Obszervatóriumával rendszeresen tartanak közös rendezvényeket.
Az Éhen Gyula kör a TIT-ben jött létre, de
szoros a kapcsolat a város több civil szervezetével. Együttmûködnek az önkor-

mányzattal, több városi projekt résztvevôje a társaság.
Több klubot mûködtetnek, a Szenior
klub nagyrészt honismereti és mûvelôdéstörténeti témákat dolgoz fel, a Hölgyklub programjai között irodalmi, mûvészeti, egészségügyi, anyanyelvi, lélektani témák mellett baráti találkozók, kirándulások is szerepelnek. Az ifjúság
számára olvasóklubot mûködtetnek, de
gazdái olyan szakmai klubnak is, amely
a HR-területen dolgozóknak nyújt találkozási lehetôséget. Francia klubbal, fotóklubbal, Voler Mouche zenei klubbal,
ország-világjárók baráti körével a szolgálják a szabadidô hasznos eltöltését,
az Asztaltársaság pedig a szombathelyi
korosabb értelmiség találkozóhelye.
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Magyar állampolgárok lettek
Öten, négy felnôtt és egy gyermek tett állampolgársági esküt kedden délelôtt dr.
Puskás Tivadar polgármestere elôtt. 1990
óta csaknem kétszázötvenen tettek magyar állampolgársági esküt a vasi megyeszékhelyen.

Tanévnyitó az egészségügyi karon
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjának tanévnyitó ünnepségét hétfôn dél-

•

SPORT

távolmaradása, járuljon az urnák elé,
mondta dr. Czeglédy Csaba, az MSZP
szombathelyi szervezetének elnöke. Az
MSZP országos szervezete a szavazás
bojkottjára szólítja fel az embereket,
a szombathelyi szervezet elnöksége ennél tehát valamelyest árnyaltabban fogalmazta meg álláspontját. A politikus kifejtette: Minden választáson a részvételre
buzdítanak, a népszavazás fontos része
a demokráciának, a demokratikus jogok
gyakorlásának. Épp ezért most sem mondják azt a választóknak, hogy maradjanak
távol a referendumtól. Ugyanakkor lehetnek olyan választókörök, ahol esetleg
megnézik, hogy ki nem vett részt a szavazáson – errôl jutott el információ dr.
Czeglédy Csabához – és vannak, akik retorzióktól tartanak. A szombathelyi szervezet népszavazással kapcsolatos álláspontjáról az elnökség szavazattöbbséggel döntött. A következô hetekben a kampány során ezt az álláspontot képviselik
majd. Horváth Soma városi képviselô
megjegyezte – Kövér Lászlónak, az országgyûlés elnökének szavaira utalva –
hogy a népszavazásnak nincs semmilyen
uniós jogi következménye. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kampányra és
a népszavazásra a kormány nyolcmilliárd forintot költ, miközben Magyarországon kétszázezer gyerek iskolaidôn
túl nem jut ételhez. Ezt a pénzt az egészségügyre is lehetne költeni – mondta.
Vágó István a népszavazásról

után tartották. A rendezvényen köszöntôt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. Az idei esztendôben
mintegy száz elsôs iratkozott be az intézménybe.

Vágó István, a vetélkedôkbôl jól ismert televíziós személyiség, jelenleg a DK politikusa volt a DK helyi szervezetének vendége kedden. Egy lakossági fórumon az
október 2-ai népszavazásról osztotta
meg véleményét a közönséggel. Elmondta, hogy Brüsszel nem az EU, az Európai
Uniónak Magyarország is része, így Orbán
Viktor is aláírta azt az uniós döntést, hogy
Magyarországra helyezhessenek 1294
menedékkérôt. Hangsúlyozta azt is, hogy
szó sincs illegális bevándorlókról, regisztrált menekültekrôl van szó. Utalt arra is,
hogy a németek adójából kapja Magyarország a legtöbb uniós támogatást,
így nem korrekt a problémákkal – amelyek a migrációból fakadnak – magukra
hagyni ôket.

Szocialisták a népszavazásról
Alapjaiban véve megértjük azokat a választókat, akik nem kívánnak részt venni az október 2-ai referendumon,
ugyanakkor azt is figyelembe kell venni,
hogy az érvénytelen szavazat is szavazat.
Tehát aki belsô késztetést érez, hogy éljen állampolgári jogával, illetve attól
tart, hogy számon lesz tartva az esetleges

4

Érmeket hoztak a kick-boksz vb-rôl
Szép eredményeket hoztak a Dublinban
megrendezett WAKO Cadet, Junior Kickbox Világbajnokságról a Controll SE válogatott sportolói. Vancsik Petra, Bolfán
Ákos, Szász Krisztofer, Grünczeisz Patrik,
Jurasits Ákos, Bolfán Ádám és Szmolek
Emanuel összesen 2 ezüst- és 3 bronzér-

•

IFJÚSÁG

met szereztek. Magyarország 15 arany-,
17 ezüst- és 24 bronzéremmel az éremtáblázat 5. helyén zárt. Vancsik Petra junior light-contact 55 kg-ban erônyerôként
a 16 között kezdte meg a versenyzést,
a lehetôséggel most azonban nem sikerült élnie. A kategória késôbbi olasz világbajnoka ellen vereséget szenvedett.
Bolfán Ákos ezüstérmet szerzett light-contactban. Szász Krisztofer junior lightcontact 57 kg-ban népes mezônyben
erônyerôként a 16 között rögtön azzal az
orosz versenyzôvel kezdett, egy szerencsésebb sorsolás esetén biztosan elôbbre
végezhetett volna. Grünczeisz Patrik junior kick-light 57 kg-ban a tavalyi junior
Eb ezüstérme mellé egy bronzérmet is begyûjtött. Jurasits Ákosnak junior kick-light
63 kg-ban szintén nem jutott ideális sorsolás, 16 között a súlycsoport egyik
kiemelkedô olasz versenyzôje ellen, aki
a kategória bronzérmese lett, vereséget
szenvedett. Bolfán Ádám kick-lightban
bronzérmet vehetett át. Szmolek Emanuel
light-contact 79 kg-ban elsôéves juniorként szerzett bronzérmet. Kick-lightban
világbajnoki ezüstérmes lett. Dancsó Zoltán, a a Controll SE edzôje és a Magyar
Kick-box Szövetség light-contact és kicklight szakág vezetôje klub szinten az öt
éremmel elégedett.
Mit szeretnél sportolni?
A VI. Szombathelyi Nagy Sportágválasztó
rendezvényen, szeptember 4–5-én a Savaria Egyetemi Központ Sportcsarnokában és udvarán 30–35 sportágat próbálhattak ki a gyerekek, fiatalok. A rendezvény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelô sportot, és
kiválaszthassa, milyen edzésre szeretne
járni. Egy 2014-ben készített felmérés
alapján a sportágválasztót követôen
megnövekedett az egyesületekbe jelentkezôk száma.
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Deviza-bûncselekmény a határon…
soha nem eredményezett pozitívumot”.
Egyik beosztottja, Feldmann, aki szintén
rendelkezett osztrák papírokkal, ugyancsak sokszor lépte át az osztrák–magyar
határt, az ô ingázása is szemet szúrt a hatóságoknak, ám mindhiába: a két férfira
nem lehetett semmi rábizonyítani.
„Történt azonban, hogy Eisner és
Feldmann viszonyában elhidegülés állt be.
Feldmann, az inas, fejére nôtt a mesterének, Eisner vezérdirektor úrnak. Ilyen
formán történt meg azután, hogy Eisner
urnak némi kellemetlensége akadt. A határon átkutatták az autóját. Elôször
megmotozták Feldmannt, a sofôrt, aztán
az igazgató urat s mint korrekt uriemberhez illik is, nem találtak nála semmi
olyant, ami miatt a határôrséggel összeüt-

közésbe került volna.” Már majdnem útjukra bocsátották a két embert, amikor
is az egyik határôr „bele nézett a tartályba s ott ezüst koronákat talált”. „A felfedezés tüzetes nyomozást vont maga
után s a szerszámosládában 7-800 ezer
korona értékben idegen valutát, dollárokat találtak 30 000 darab ezüst koronának a kiséretében”.
Eisner Kamill felháborodásának adott
hangot a hatóság elôtt, nem értette,
hogy miként került ez a temérdek pénz
az ô autójába. A sofôr már nem volt ennyire meglepett, sôt… Kisvártatva beismerte, hogy bizony ô rakta be a valutát a kocsiba. De mivel Feldmann is rendelkezett
osztrák papírokkal, így ô sem volt felelôsségre vonható…
Az eset után jó néhány hétig Eisner úr „és
a sofôrje is távol maradt Kôszeg városától. Azután Eisner megjött, a soffôr azonban eltünt. Elnyelte Ausztria…”.

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1889-ben. A sárvári Hotel Bassiana
hidegterápiás utalványait Kissné Csáfordi Rozália és Molnár Gábor nyerte.
E heti kérdésünk: Hogy hívták a gyár tulajdonosát? A helyes megfejtést
beküldôk között a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk
ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u.
2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk,
szeptember 14-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

A Vasvármegyében 1921 februárjában
„Dollárok a kôszegi autón” címmel jelent
meg írás. Deviza-bûncselekmény – csaknem egy évszázad távlatából…
Létezett hajdanában Kôszegen egy nemzeti nemezposztó gyár, akinek tulajdonosa és igazgatója egyben Eisner Kamill volt,
„aki igen nagy urakkal cseresnézik egy tálból”. A sikeres üzletembernek „van vagy
százmilliója, és egy tulajdonsága, egy
elônye, amely sok mindenfélét lehetôvé
tesz neki, amit egyébként nem tehetne
meg: egyszerre magyar és osztrák állampolgár, sôt, vannak, akik azt állítják nem
egészen alaptalanul, hogy cseh állampolgári jogokkal is rendelkezik”. A kettôs állampolgárságnak megvoltak akkor is az
elônyei, a szerzô példaként azt említette,
hogy Eisner „ennek köszönheti azt is, hogy
a kommunt szerencsésen és szárazon
meguszta a millióival, mert akkor ugyanis
osztrák állampolgárként szerepelt, a kommün bukása után ujra magyarrá vedlett”.
Eisner úrnak a kocsikázás volt a hobbija,
„hetenkint Bécsbe robog”, ezt jól tudták
már a határôrök is. Sokan gyanakodtak
eleinte, hogy „Eisner csempészésre használja a heti autótúrát, a vizsgálat azonban

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügylet szeptember 10-tôl szeptember 16-ig.
10., Szo – Pelikán, Semmelweis I. u.
4–6., 500-440 20.00–8.00; 11., V – Rókus, Gábor Á. u. 12., 510-312
19.00–08.00; 12., H – Panacea, Dolgozók útja 31., 324-500 20.00–8.00;
13., K – Margaréta, Margaréta u. 3.,
500-222 20.00–8.00; 14., Sze – Markusovszky, Markusovszky L. u. 5.,
506-112 20.00–8.00; 15., Cs – Benu
Fô tér, Fô tér 12., 312-466
20.00–8.00; 16., P – Patikaplus
(Tesco), Zanati u. 70., 501-607
20.00–8.00

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Régi címer, új jelkép
A R É G I M A R A D A H I V AT A L O S , D E L E S Z E G Y S Z E N T M Á R T O N - O S I S

Új jelkép gyarapíthatja az önkormányzati jelképek sorát: a címer,
a zászló és a polgármesteri lánc mellett egy új, Szent Márton alakjával
bôvített címerre tesz a polgármester
javaslatot.
Az új címer készítésének ötlete dr. Puskás
Tivadar polgármestertôl származik. Korábban volt errôl vita a közgyûlésben, de
most konszenzus született azon a keddi
frakcióvezetôi értekezleten, amelyen
a polgármester bemutatta az új címert.
– A mostani címer megtartása mellett
egy olyan, a polgármester által használható új jelképet alkotnak, amelyben
a címerpajzs kiegészül Szent Márton
alakjával, annak apropójából, hogy
Szent Márton Szombathelyen született
1700 éve – jelentette be dr. Puskás Tivadar az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatón.
A polgármester elmondta, hogy a címer
megalkotása elôtt konzultáltak egy országos szaktekintéllyel, Csáky Imre heraldikussal. Ugyancsak segítette a munkájukat egy helyi szakértôi csapat: Dr. Melega
Miklóssal, a levéltár vezetôjével, Feiszt
György levéltárossal, aki ugyancsak járatos a címertanban, Marosfalvy Antal restaurátorral, Tóth Csaba festômûvésszel és
Kamper Lászlóval, aki a régi címert is alkotta, valamint Bôdi Líviával, a Szépítô
Egyesület részérôl és Balogh Péterrel,
a Rumi-Rajki kör vezetôjével egyeztettek.
Az új címer, amelyen a jelenlegi címert
kiegészíti (tartja) a köpenyét a koldussal megosztó Szent Márton és a koldus
alakja, Kamper László munkája.
A címer megfelel a heraldikai szabályoknak, a címereknél használatos, kék, arany,
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ezüst, piros színeket használják. Ez utóbbiak közül a piros új elemként, a többi eddig is szerepelt a város címerében.
Dr. Melega Miklós fôlevéltáros, várostörténész elmondta, hogy amikor fél

éve megkereste ôket a polgármester
az új címerrôl szóló elképzelésével,
fel sem merült senkiben sem, hogy
az Anjou-kor óta használt régi címert
lecseréljék.
Szent Márton jelképes ábrázolásának
van hagyománya a város történetében,
a régi városkapun is látható volt. A köpeny-jelenetet azért választották, mert
az a külföldiek számára is legismertebb
jelenet a szent életébôl. A címertanban
bevett gyakorlat, hogy a pajzsot angyal,
harcos vagy más alak tartja.
Az új címer felvételérôl a város jelképei
közé a közgyûlés dönt várhatóan a csütörtöki közgyûlésen. A keddi frakcióvezetôi egyeztetésen az a konszenzus született, hogy marad a város hivatalos címere a jelenleg is használatos, míg az
újat a nem hivatalos papírokon, zászlón, protokolláris alkalmakon használja
a polgármester.

ELLENZÉKI VÉLEMÉNYEK
Dr. Czeglédy Csaba, a baloldali frakció vezetôje a címer sajtóbemutatása
elôtt tartott sajtótájékoztatóján számolt be a címerügyben tartott frakcióvezetôi értekezletrôl. Az újságíróknak elmondta, hogy a polgármesternek
szíve-joga egy új városi jelképet alkotni, ahogy ezt tette dr. Ipkovich György
is, a polgármesteri lánccal. (Amit az utána következô polgármesterek, így
most dr. Puskás Tivadar polgármester is visel bizonyos alkalmakkor.)
Viszont az az álláspontjuk, hogy jelenleg nincs olyan történelmi helyzet
(mint például a rendszerváltás volt), ami indokolná a város hivatalos címerének megváltoztatását, és egy új címer megalkotását. Különösen rosszul venné ki magát, ha kis szavazat-többséggel alkotna a közgyûlés új címert – jegyezte meg dr. Czeglédy Csaba. Azt viszont nem zárja ki, hogy egy új jelkép
annyira népszerûvé válik, hogy több évtizedes használat után akár címer is
lehessen belôle.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szombathelyi önkormányzati képviselôje, Balassa Péter öt pontban foglalta össze véleményét a címerrôl:
1. Tisztelünk minden kereszténységünkre utaló tettet és jelképet, különösen
a keresztény gyökereit elvetô mai Európában. 2. Helyeseljük, hogy az új, a címertanban elfogadott módú kiegészítés városunk 600 éves címerpajzsát, annak hétköznapi használatát sem érinti. 3. Elvárjuk a címertanban elfogadott,
nemzeti címerünkben is alkalmazott színeknek a közelmúlt történelmének
figyelembe vételével való visszafogott alkalmazását. 4. Két okból is kételkedünk a nemes szándék ôszinteségében: városunkban Engels és Élmunkás utca, a francia Courreges parfümmárkára hajazó szovjet emlékmû hirdet egy
keresztény- és valóban Európa-ellenes rendszert. Ez nem zavarja a döntéshozókat? Évek óta szorgalmazzuk egy másik keresztény jelkép, az evangélikus
templom elôtti kereszt helyreállítását. A város vezetése nem támogatja, mert
a Jobbik állt elô a kezdeményezéssel. 5. Történelmi múltunk és keresztény
gyökereink jelképeként egyetértünk városelôdünk leghíresebb szülöttjének
alkalmi címer-kiegészítésként való ábrázolásával, de csak abban az esetben,
ha a 4. pontban említett, Szent Márton szellemiségével össze nem egyeztethetô visszásságok megszûntetésérôl biztosítékot kapunk.
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KARNEVÁL

Ave Savaria! – A karnevál számokban
Bár pontos látogatói számot egyelôre
nem tudtak mondani a karnevál szervezôi múlt heti sajtótájékoztatójukon,
annyi bizonyos, hogy a tavalyi –
ugyancsak kiemelkedô – látogatottságot meghaladta az idei karnevál.
Különösen erôs volt az eddigiekhez képest az idén a csütörtök este, a Forum
Színpad elôtti közönség szinte az egész
Fô teret betöltötte. Szombaton minden
rendezvényhelyszínen soha nem tapasztalt érdeklôdés kísérte a programokat.
A belváros különbözô helyszínein útonútfélen és 7 épített színpadon zajlottak
a programok. A Forum Színpadra igazi
húzónevek léptek, az Anna and the
Barbies be tudott ugrani a külpolitikai
helyzet miatt megüresedett csütörtök esti nagykoncertre, és fantasztikus indítást
adott a karneválnak. Több tízezres közönséget vonzott a Quimby, az Apostol
és a Csík Zenekar is.
Várakozáson felül debütált a Kalandvárban esténként meghirdetett felnôtt
színházi esték sorozata: a Thalia kertje
az idén új programelem volt, és igényes
publikumot vonzott. A Kalandvár legnépszerûbb programja az ókori Kalandjáték volt, amely nyitástól zárásig teljes
gôzzel üzemelt. Ismét egy nagyon értékes és látványos gyermekfoglalkoztató
született a Szent Márton Emlékév támogatásával (sokak közremûködésével),
amely valóban Savariát hozta közelebb
a gyerekekhez – interaktívan és élményszerû tanulással.
A Mûvészetek utcájában az idén az irodalom kapott nagyobb hangsúlyt.
A legautentikusabb helyszín a Történelmi Témapark volt ezúttal is. Az idén –
Szent Márton korát megidézve – elsôsorban nem az I. századi, hanem a késô-római korszakból hívtak hagyományôrzô
alakulatokat a szervezôk. Délutánonként
tele volt a lelátó. A karneválra 570 hagyományôrzô érkezett, közülük 230-an
a Témaparkban táboroztak.
A pénteki és szombati felvonulás két külön tematikával ment végig, de mindkét
napon maradandó élményt nyújtottak
a jelmezesek: pénteken 1000, szombaton
1200 felvonuló volt.
Az idei év egyik új látványossága a szombathelyi Székesegyház fényfestése, ami azóta
is tömegeket vonz a Mindszenty térre.
Szeptember 20-ig sötétedés után naponta
három alkalommal még látható a vetítés.
A civil korzón közel 50 környékbeli szervezet, alapítvány és mozgalom mutatko-

zott be. Az Öreg Város Vásárában 209
kézmûves kínálta a portékáit. A Mûvészetek utcájában 30 iparmûvész és képzômûvész állított ki. A Fô téren és a Thököly utcában 76 vendéglátós szolgálta ki
a vendégeket. A Borok utcájában 34 borászat árusított, a Sörtéren 15 sörfôzde
volt jelen, és 8 pálinkásnál is kóstolhattak érettebb nedûket a vendégek.
Szent Márton évében hosszabbított
nyitvatartással és ingyenes vezetéssel várta a látogatókat az Iseum ez évi nagy régészeti kiállítása, illetve a Levéltár nemrégiben megnyílt tárlata.
Testvérvárosi küldöttségek érkeztek
Kaufbeurenbôl, Kurtaisibôl, Lappeenrantából, Leccoból, Mariborból, és itt volt
Nõmme, Felsôôr (Oberwart), Nagyszombat
(Trnava), Ungvár (Uzhgorod), Vajdahunyad
(Hunedoara), azon belül a Corvin Savaria
Társaság külön csoportja is, Yantai testvérvárosunk és Razgrad baráti városunk küldöttsége, valamint a budapesti ír nagykövetség képviselôi, a budapesti szlovén
nagykövet, a szentgotthárdi fôkonzul,
a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója és
a Nemzetközi Diákjátékok fôtitkára is.
Az idei évben (egy Fertôd és Szombathely
közötti turisztikai együttmûködés keretében) a karnevál kiemelt vendége volt
a fertôdi Eszterháza Központ, akik önálló barokk standdal mutatkozhattak be,
Szombathelyen köszönthettük 13. Galántai Esterhazy Antal herceg urat és kedves feleségét,
Vasárnap délután a karnevál fôszervezôje a Karnevál borával köszönte meg
Kassai Lajos lovasíjásznak, hogy15 éve
minden évben jelen van a rendezvényen.

Grünwald Stefánia valódi „Karneválikumnak” nevezte Kassai Lajost, aki nemcsak az egyik legnevesebb fellépôje a Témaparknak, hanem nagy rajongója is
a karneválnak, és jövôre is jön.
A 2016-os karneválra 36 fotós és videós
munkatárs jelentkezett be. A magyarországi nagyobb televíziós csatornák mind
beszámoltak a karneválról. Az M1 forgatócsoportja három napon át naponta
négy alkalommal adott 5-5 perces bejelentkezéseket különféle helyszínekrôl, de
két napon át forgatott a több csatornán
is futó „Hazahúzó” stábja is (ôk 45
percben tudósítanak a Karneválról).
Forgatott az ORF, és természetesen
a Szombathelyi Televízió is több programhelyszínen megfordult.
A Savaria Történelmi Karnevál 112 diákot foglalkoztatott. 70 fô teljesített
közérdekû önkéntes munkát – összesen
575 munkaórában.
Az idén elôször a három helyszínre telepített mentôautón kívül ún. mentô
„gyalogôrség” is szolgált, a 35 ellátott
között volt stroke, számos darázscsípés,
a Témaparkban néhány harci sérülés, és
persze ittas állapotú „vendég” is megfordult a szolgálatban lévôk hordágyain.
A ferences rendházban a három nap
alatt közel 257-en adtak vért.
Nagy sikere volt a Vasivíz Zrt. öt ivókútjának és párakapuinak is, ahol ingyenesen
frissülhettek és hûsölhettek a vendégek.
Az idei évben gyerekekre ragasztható ruhamatricát kaptak, a szülôk telefonszámával, az idén mindössze két elkóborolt kisfiút kellett visszakísérni a szüleihez.
SaFó
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Savaria Szimfonikusok
NÉGY BÉRLET KLASSZIKUSOKKAL ÉS EXTRÁKKAL
Az idén is négy bérlettel és bérleten kívüli elôadásokkal várja a Savaria Szimfonikus Zenekar a koncertlátogatókat,
lesz MSH-koncert is.

Promenád koncerttel nyitotta az évadot
a zenekar a Fô téren csütörtökön, a folytatás a Szimfónia bérlet elsô elôadása lesz
szeptember 16-án Muszorgszkij-, Bartók- és Borogyin-darabokkal és Hidas
Oboaversenyével, Baldauf Veronika
(oboa) közremûködésével. Októberben
Beethoven, Mendelssohn–Bartholdy,
Saint-Saëns mûveket hallhatunk, hegedû
szólista Christoph Koncz, csellón közremûködik Stephan Koncz, ezen az esten ô vezényli a szombathelyi zenekart. Aki szereti a 19. századi cseh zenét – és ki ne szeretné –, az októberi koncerteknek örülhet: Smetana és Dvořák lesz a mûsoron,
és egy kortárs amerikai zeneszerzô,
Philipp Glass két zongorára írt versenymûve, Suhrud Athavale és Pawel Markowicz
elôadásában. Vezényel: Georg Kugi. Decemberben Rózsa P. Duna szimfóniájának
ôsbemutatójára kerül sor. Januárban
Dohnányi I. hegedûversenyét hallhatjuk, és egy közkedvelt darabot, Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei csendül fel. Közremûködik Baráti Kristóf hegedûn. Februárban a trombita a fôszereplô, Mahler és Hummel darabokban Pálfalví
Tamás tolmácsolásában. Cem Mansur vezényel. Márciusban Britten és Schubert
mûveket hallhatunk a MÁV Szimfonikusok vendégszereplésével, vezényel TakácsNagy Gábor. Ezt a koncertet a három bécsi Haydn, Mozart, Beethoven követi.
hegedún közremûködik és vezényel: Kelemen Barnabás. Ugyancsak áprilisban
Schumann- és Mendelssohn-darabokat
játszik Yoav Talmi dirigálásával a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Zongorán közremûködik: Alon Goldstein. Kodály és
Sztravinszkij ismert darabjai mellett a lett
kortárs zeneszerzô, Pēteris Vasks zenemû-
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vei zárja ezt a bérletsorozatot a zenekar.
A Kamarazene bérlet „a legszebb szonátatételekkel” Kokas Katalin és Vásáry Tamás hegedû- és zongoraestjével startol,
hogy aztán a Zempléni kürtkvartettel tegyünk egy „Utazást Európában”. A következô elôadás egy lemezbemutató:
Gyôri Noémi és Csillagh Katalin fuvolazongora szonátaestje. Márciusban a „Virtuózok” televíziós tehetségkutató mûsor
egyik nagy kedvence, Demeniv Mihály
harmonikamûvész mutatkozik be Szombathelyen, majd a Dodecachordon
gitárduót hallhatjuk. A Notis Georgiou és
Márku Zsuzsanna mûsora zárja a bérletsorozatot.
A zene világnapját a Szent Márton-bérlet elsô elôadásában, a Savaria Szimfonikus Zenekar és a Mûvészeti Gimnázium
közös zenekarának koncertjével ünnepelhetjük, vezényel Vásáry Tamás. Ugyancsak
ebben a bérletsorozatban kerül sor a karácsonyi koncertre. A tavaly jól sikerült
MSH-ban adott koncertnek lesz folytatása, az idén Verdi Requiemjét hallhatjuk,
a Nemzeti Énekkar közremûködésével.
Természetesen húsvétkor sem maradunk
hangverseny nélkül.
A Zenemanók bérlet négy koncerttel várja a legifjabb zenekedvelôket, akik hall-

MÁGA ZOLTÁN JÓTÉKONYSÁGI
KONCERTJE SZOMBATHELYEN
Hangok és Harangok címmel az
év legnagyobb jótékonysági koncertsorozatának részeként 2016.
szeptember 13-án 18.00 órai kezdettel Mága Zoltán és sztárvendégei a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarral adnak koncertet a szombathelyi Evangélikus
Templomban. A koncertsorozat
keretében Magyarország minden megyéjében, valamint
Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken székesegyházakban és bazilikákban, katolikus, református és evangélikus
templomokban, zsinagógában
egyaránt felcsendül majd a muzsika. A koncert ingyenes, de
a helyszínen adományt gyûjtenek. A koncert a Szombathelyi
Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány céljait
támogatja, ezen belül a „DR.
Bohóc Mosolyszolgálatot”, amely
az idôsek és beteg gyerekek lelki segítését tûzte ki célul.

hatják a Savaria Rézfúvós Együttest, majd
a karácsonyi ünnepváró koncert után
a „Hogyan vidítsuk fel Boróka királykisasszonyt?” zenés mesejátékot és az örök
klasszikust, Prokofjev Péter és a farkasát.

ÉJSZAKÁZZUNK A SZÍNHÁZZAL!
Elôször csatlakozik a Színházak Éjszakája országos programsorozathoz
a Weöres Sándor Színház: lesz átváltozó színház, fény- és hangtechnikai bemutató, kiállítás, díszlet- és jelmeztervek bemutatása, de
beleshetünk próbára, és beülhetünk koncertre szeptember 16-án.
Az Átváltozó színház színhelye a jelmeztár, lesz jelmezpróba, frizura és
színpadi smink készítése a jelmeztár és a fodrásztár munkatársaival, 18 és
20 óra között.
A Díszletszínház 18 órától 21 óráig várja az érdeklôdôket, akik a kis
ruhatárban a díszletterveket, jelmezterveket, maketteket, tervrajzokat
tekinthetnek meg.
Fény- és hangtechnikai bemutatót láthatnak 18 órától 19 óráig:
a Végállomás címû elôadás díszletei között a Stúdiószínpadon, Simon Ottó
fôvilágosító, tárvezetô kalauzolásával. Este hétkor nyílik az aulában
a Alkalmazott Alkotók címmel kiállítás a színház munkatársainak
képzômûvészeti és iparmûvészeti alkotásaiból, ez október 19-ig tekinthetô
meg. Egy próbába is beleshetünk, a nagyszínpadon 19.15 órától 20 óráig
William Shakespeare: Ahogy tetszik próbáján láthatjuk Horgas Ádámot
rendezni.
Nyolc órakor kezdôdik a zenés utazás a Meseautóval, Szabó Tibor és
zenekara szállítja. A koncert a Krúdy klubban lesz, ez az egy esemény
belépôdíjas, 2000 forint a jegy ára, minden más helyszín ingyenesen
látogatható. Ingyenes az ezt követô program is, a Weöres Sándor
Színház színészzenekarának koncertje, a Mágikus mintha.
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RENDÔRSÉGI TOBORZÓ
Az Országos Rendôr-fôkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendôrség határvadász bevetési osztályainak állományába, járôrtárs beosztás
betöltésére.
A pályázatra cselekvôképes,
18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelô magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók hat
hónap idôtartamú moduláris
képzésben vesznek részt, amelyet követôen – sikeres vizsga
esetén – ôr-járôrtárs részszakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevôk a képzés elsô két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második
hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendôrség hivatásos
állományába, tizenkét hónap
próbaidô kikötésével kerülnek
kinevezésre.
A beosztásban ellátandó
feladatok:
Az ôr-járôrtárs részszakképesítéssel rendelkezô hivatásos
állományú járôrtársak a határvadász bevetési osztályok
feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény: a képzés elsô két hónapjában a modulzáró vizsgáig
bruttó 150 000 Ft/hó munkabér;
a vizsga sikeres letétele után
a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300
Ft/hó alapilletmény + pótlékok
+ teljesítményjuttatás.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei
a rendôrség www.police.hu honlapján, a Határvadászképzés
menüpontban érhetôk el.

ÖNKORMÁNYZAT

•

CIVIL

•

HIRDETÉS

FOGADÓÓRA
Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város 13. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 12-én (hétfôn) 17.30 órától a Dési Huber István Általános Iskolában (Szombathely, Kôrösi Csoma S. u. 5.) fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 12-én
(hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

KERESSÜK A SIKER KÖNYVTÁR LEGKREATÍVABB OLVASÓJÁT!
Legkreatívabb olvasó pályázat
Várjuk azon olvasóink és leendô olvasóink jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák saját kezûleg készített alkotásaikat (egyedi fotók, kerámia,
ékszerek, makramé, decoupageolt tárgyak stb.).
A beérkezett munkákat az Országos Könyvtári Napok keretében 2016.
október 7-én nyíló kiállításon mutatjuk be, ahol a zsûri értékelése alapján
az elsô három helyezett díjat kap.
Beérkezési határidô: 2016. szeptember 30.
Cím Szombathely, Ady tér 40. (az autóbusz pályaudvar mögött).
Pályázni legkevesebb 5 alkotással lehet.
A pályázók részére 1 éves könyvtártagságot biztosítunk.

Érdeklôdni a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság Toborzó Csoportjának vezetôjétôl, Varga
Dóra r. fôhadnagytól a 9700
Szombathely, Petôfi Sándor u.
1/C. szám alatt személyesen,
vagy az alábbi elérhetôségeken
lehet: 06/94/521-011, 15-21-es
mellék,
06/20/449-42-65;
humszolg.vasmrfk@vas.police.h
u, vargad@vas.police.hu.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 10–17.

KIÁLLÍTÁS
június 3–november 30.
Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
Szent Márton és Pannónia
szeptember 15. (csütörtök)
Szombathelyi Képtár
17.00 Kortársunk Szent Márton
– kiállítás-megnyitó, a kiállítást
megnyitja: Kostyál László PhD,
mûvészettörténész
•••••••••••••••••••
Brenner János Nevelési Központ
9.00 Szent Márton városának
sport- és családi napja: általános
iskolások játékos sportvetélkedôje
Végállomás
22.00 Anonym Project
(alter-rock)
szeptember 10–11.
(szombat–vasárnap)
Fô tér
szeptember 10. (szombat)
Ga-liba gasztrofesztivál
10.00 Borfesztivál:
Borbeszélgetések,14.00 Százak
tánca: – táncprogramok
a verbunk jegyében,
közremûködnek: a szili, a szanyi,
a vitnyédi, a kapuvári és
a gencsapáti táncosok és
hagyományôrzô famûvesek,
18.00 Kalló Zoltán prímás – vásári
muzsika, 20.00 Forgószínpad –
Jávor Pál Nemzeti Czigányzenekar

szeptember 11. (vasárnap)
A Magyar Dal Napja – Agoraszínpad, fellépôk: 14.00 B the First,
16.00 Danics Dóra, 18.00 Lóci
játszik, 20.00 Török Ádám és
a Mini, 21.00 Ocho Macho.
Szombathely-színpad, fellépôk:
13.00 Sky Fanatic, 15.00 Újvilág
utca, 17.00 Soulwave,
19.00 Mokka Tribute
szeptember 10–11.
(szombat–vasárnap)
Tófürdô
szeptember 10. (szombat)
I. Aligátor Férfi Vízilabda Torna
10.00 AVUS–Kaposvár
11.30 Nagykanizsa–Vásárhely
16.00 AVUS–Vásárhely
17.30 Kaposvár–Nagykanizsa
szeptember 11. (vasárnap)
10.00 Kaposvár–Vásárhely
11.30 AVUS–Nagykanizsa
szeptember 11. (vasárnap)
Szent Márton-templom
19.00 A szentpéterfai Ljubicica
Kórus és Tamburazenekar
koncertje
szeptember 12. (hétfô)
Café Frei
18.00 Kalandor Kör: Tripa Eszter és
Nagy Mabruk – Önkéntes
állatgondozóként Dél-Afrikában
szeptember 13. (kedd)
Berzsenyi Dániel Könyvtár

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

szeptember 15. (csütörtök)
Idôsek Klubja
(Gagarin u. 24.)
13.30 Játék a szavakkal
Olad Városrészért Egyesület Oladlakótelepi róm. kat. plébánia
18.00 Hit – Nemzet – Közjó
Közéleti Klub: Kárpátalja
a legmagyarabb folyó, elôadó:
Kovács Jenô mérnök
szeptember 16. (péntek)
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
17.00 A keresztény Európa mítosza
– Európa a kultúrák válságában,
elôadó: dr. Németh Norbert
egyetemi lelkész, fôiskolai tanár
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Évadnyitó hangverseny –
Szimfónia bérlet, vezényel:
Madaras Gergely, közremûködik:
Baldauf Veronika
szeptember 17. (szombat)
Fô tér
15. 00 XIII. Nemzetiségi nap
Agora – MSH
17.00 Vulcano Nemzetközi
ketrecharc gála, 5 ország 24
versenyzôjével

MI FRISSEBB, MINT
A TIPO SEDAN?

Hômérséklet

Szept. 10., szombat

Kánikula várható

18˚C

30˚C

Szept. 11., vasárnap

Kánikula várható

18˚C

30˚C

Szept. 12., hétfô

Derült, napos
idô várható

18˚C

28˚C

Szept. 13., kedd

Derült, napos
idô várható

16˚C

27˚C

Szept. 14., szerda

Szeles idô várható

15˚C

25˚C

Szept. 15., csütörtök

Derült, napos
idô várható

14˚C

24˚C

Szept. 16., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

13˚C

25˚C

10

(gyermekkönyvtári
rendezvényszoba)
10.00 Ringató, vezeti: Lezsákné
Szekszárdi Zsuzsanna zenetanár

AZ ÚJ,
5-AJTÓS TIPO?
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H I R D E T É S

2016. SZEPTEMBER 10.

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2016. szeptember 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

EMBERHIÁNY VAN
A SZAKMÁBAN!

Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
szeptember 10-én.
06-30-948-26-46
Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
NMH: E-000160/2014/A001.

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Szép építési telkek
a nyugati városrészen
6-12 millió Ft között

Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Illés Metál Kft.

Telephely: 9756 Ikervár
Mobil: +36/20/9205-591
gaborilles@pannonmail.hu.; www.illesmatal.hu

KOVÁCSOLTVAS KAPUK

alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok készítése

KAZÁNGYÁRTÁS
5 ÉV GARANCIÁVAL, 110.000 Ft-tól!
Úszókapu-készítés, lépcsô, csigalépcsô készítése, ipari kapuk, sorompók,
vasszerkezetek gyártása, szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák.
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H I R D E T É S

•

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

C I V I L

A KRESZ-park
közelében
2 generációs
Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177
családi ház eladó.
Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

•

C S A L Á D I

RECEPT

SAJTMÁRTÁSOS SÜTÔTÖK-GALUSKA

Tel.: 30/678-1177

Kosárlabda és labdarúgás
SPORTEDZÔ képzés indul!

Hozzávalók: 250 g sütôtökbél, 350 g burgonya, 150 g finomliszt, 20 g burgonyakeményítô, 1 db közepes tojás,
só, bors /ízlés szerint, 1 csipet szerecsendió (elhagyható)

Érdeklôdni: 06/20/5157964 és
06/30/5936053
telefonszámokon lehet.

Elkészítés: Bô, sós vízben fôzzük meg héjában a burgonyát. Közben a sütôtököt meghámozzuk, a magokat eltávolítjuk, majd vékony szeletekre vágva, elômelegített
sütôben 200°C-on, 15-20 percig sütjük. Csak akkor vegyük ki, ha enyhén összefonnyadt, de még nem pirul.
A burgonyát meghámozzuk, a sütôtökkel együtt – az
alapanyagok legyenek legalább langyosak – áttörjük,
összedolgozzuk. A lisztet nyújtódeszkára tesszük, dombot formázunk belôle, aminek a közepére bemélyedést
nyomkodunk, beleborítjuk a sóval, borssal elkevert tojást, és összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a burgonyás
masszát, végül a keményítôt. Mielôtt kialakítanánk a szokásos galuskaformát, takarjuk le egy konyharuhával, és
hagyjuk állni szobahômérsékleten 10 percet. Tegyünk
rá könnyû sajtmártást (bármilyen más szósz is megteszi), de ügyeljünk arra, hogy ne nyomja el a galuska ízét.

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Eberhart Zoltán Lajos és Horváth Lívia Erzsébet fia:
Levente, Szelôczey Zsolt és Papp Eszter fia: Kristóf, Goda
István és Herceg Brigitta leánya: Natasa, Bocnak Balázs és Csornai
Rita fia: Dorián, Sárközi Zoltán és Vajda Katalin fia: Zoltán Eliot,
Gáspár András Péter és Lengyel Andrea fia: Gergely, Melczer
László és Schmalzl Adrienn fia: Kornél János, Dörnyei Krisztián
József és Földi Edina leánya: Zsófi, Bornusz Brájen és Tóth Brigitta
fia: Olivér, Fekete Balázs József és Pataki Edit fiai: András Koppány
és Mátyás Álmos (ikrek), Süle András László és Horváth Noémi
fia: Bence Botond, Tóth Balázs Imre és Sulyok Szabina fia: Bence
Imre, Steinbock József és Kovács Dominika fia: Donát, dr. Pupp
Ákos és dr. Váradi Renáta leánya: Polli Zorka, Dobos Roland és
Rábel Szilvia fia: Ádám, May Krisztián és Steirits Judit leánya:
Sára, Gortva Viktor és Mesics Eszter leánya: Szófia Zora, Toplak
Péter és Auguszt Ildikó Anita leánya: Kata és fia: Péter (ikrek),
Diénes István és Török Nóra Katalin leánya: Babett, Simon
Krisztián Ferenc és Alasz Mónika Ágnes leánya: Natasa, Keszei
Miklós László és Mitre Dóra fia: Dorián, Németh Tamás és Szandi
Kata leánya: Lia, Rózsa Richárd és Károlyi Kitti leánya: Fanni,
Szabó Norbert és Palkó Eszter fia: Olivér, Czeglédi Ernô és Ódor
Nikoletta fia: Barnabás, Bönditz Norbert Arnold és Horváth
Annamária fia: Norbert Miron, Luthár Tamás és Vajai Mónika
Mária leánya: Liza, Vörös László és Takács Márta fia: Bence
HÁZASSÁG: Szekér Péter és Takács Dóra, Vinkovics Tamás Antal
és Gáspár Adrienn, Gáspár András és Baráth Réka, Varga
Kálmán és Hernáth Erika, Szalay Attila és Kocsis Anita,
Gombkötô Márton és Kiss Virág, Mizda Gábor és Kiss Judit, Szele
Balázs és Kiss Mónika, Biró Zoltán és Molnár Anikó, Kovács Balázs
Gábor és Takács Annamária, Bársony Csaba és Kertész Krisztina,
Komláti István és Takács Anikó
H A L Á L E S E T: Sulics Alajosné Gyécsek Gizella, Németh Gyuláné
Kercselics Mária, Rudovics Ferencné Molnár Mária, Szalay
Lászlóné Vámos Margit, Paczona Józsefné Hirschmann Ilona,
Novák Mária Magdolna, Bangó József, Szalmer Lajos, Bencsics
Miklós, Sáska Gábor Endréné Szabó Magdolna Gyöngyi, Cseh
Ferenc Gyôzôné Molnár Mária Zsuzsanna, Takács Kálmán,
Nagy Imre, Sipos Kálmánné Frank Mária, Antal Gyuláné Hollósy
Éva, Pintér Lászlóné Bartalan Anna, Kovács Ferenc, Szalay Endre,
Nagy Pálné Németh Margit, Mátrai Lászlóné Komjáthy Éva
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HIRDETÉS

F Ó R U M B A N

Mesebolt – kicsiknek és
nagyoknak is!
A Mesebolt Bábszínház több mint húsz éve dolgozik
azért, hogy megszerettesse nézôivel a bábjáték hagyományos formáit, de folyamatosan újszerû technikákkal,
témákkal, színpadi megoldásokkal is kísérletezik. A társulat mára az ország legjelentôsebb vidéki gyermekszínházi mûhelye lett, munkáját az elmúlt években hazai és nemzetközi fesztiválokon több szakmai díjjal is
elismerték. A bábszínház gazdag repertoárt alakított ki,
melyben helyet kap a bölcsôdéseknek szóló játék, sokféle, gyerekeknek szánt produkció, és több felnôtteknek szóló elôadás is. A 2016/17-es évadban 5 bérletfajtát kínál a Mesebolt Szombathely és Vas megye gyermekeinek. A hagyományos, féléves Óvodás és Kisiskolás
Mesebolt Bérlet három új elôadást tartalmaz. Jelentkezni szeptember 12-ig lehet, a féléves bérletek ára
2500 Ft. Másodszor hirdetik meg a felsô tagozatosoknak szóló Kamasz és a középiskolásoknak szánt Ifjúsági
Bérletet. Ez az országban egyedülálló! Az egész évre
szóló 3 elôadásból álló, 2500 Ft-os bérletekre október 3ig lehet jelentkezni. És van még egy kuriózum: több
elôadáshoz kapcsolódik az iskolákban egy elôkészítô és
a bábszínházban (a produkciók megtekintése után) egy
feldolgozó foglalkozás. Ezeket a bábszínház által felkért drámapedagógusok vezetik és a résztvevôk számára ingyenesek. Október elején ismerhetik meg az érdeklôdôk a Zenés Gyermekbérlet kínálatát.
Jelentkezés e-mailben és telefonon: szervezes@meseboltbabszinhaz.hu; 94/501-728.
(x)

13

Safo_2016_09_10

16/9/9

SZOMBATHELY
Király u. 15.

11:22 AM

Page 14

VASI SEPRÛ

2%

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

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka

TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák,
házak takarítása
Festés, átalakítás utáni
nagytakarítás
Galambriasztó
rendszerek telepítése

Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

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

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

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

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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O T T H O N

2016. SZEPTEMBER 10.

SZOMBATHELY
Zrínyi I. u. 1.

F Ó R U M B A N

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Tel./fax: 94/331-317
nivo.konyha@jankovicsbutorhaz.hu
Nyitvatartás: H–P: 9–17, Szo.: 9–12

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!
E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

www.fuggonyozon.hu
BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865

Egyedi méretû, MINÔSÉGI, magyar konyhabútorok,
belsôépítészeti munkák tervezése, igényes kivitelezése.

Háztartási készülékek forgalmazása, különleges ajánlatok!
2016. szeptember 30-ig megrendelt konyhabútor-összeállításokból 15% kedvezmény!

Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

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

WÁGNER ÉS
TÁRSA KFT.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Üvegcsiszolás
Biztosítós üvegezések
Bútorüveg konyhapult
Zuhanykabin üvegek
Hôszigetelt üvegek
Csarnokok üvegezése

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

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Nyári kínálatunkból:

Új munkatársakat keresünk a Delphi Hungary Kft.
Zanati úti telephelyére, gyártósori feladatokra:

Operátor munkakörbe
3 és 4 mûszakos, vagy
állandó éjszakás
munkarendbe
Nyugdíj melletti
munkavégzésre
(teljes- vagy
részmunkaidôben,
határozott idôre is)
Termelési diákmunkára
(nappali tagozatos
tanulmányok mellett)

• nôi alkalmi ruhák
• gyermek- és kamaszöltönyök
• nôi rövid ujjú két- és háromrészes kosztümök
• nôi ruhák, szoknyák, blúzok
• 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

ÔSZI

VIRÁGVÁSÁR!
- Árvácska
- Cserepes krizantém
- Erikafélék
- Virághagymák
- Virágzó évelôk
- Eper palánták

NYITVATARTÁS: HÉTFÔ – SZOMBAT 8.00–18.00

Elvárások:
• Jó kézügyesség, nyolc általános iskolai
végzettség, megfelelô egészségi állapot
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet
• Bónuszok
• Cafeteria
• Helyi buszjáratokkal biztosítjuk a bejárást
Cím: Zanati út 29/A.
E-mail cím: szombathely.cv@delphi.com
Tel.: 06 94 518-037

A Delphi Téged keres – Jelentkezz
most!
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

Szombathely, Borostyánkô Áruház, alagsor
• Lakberendezési cikkek • Lakástextil • Háztartási cikkek
• Konyhai felszerelések • Fürdôszoba kellékek
• Háztartási vegyiáruk • Barkács, vasáru, kertészet
• Mûszaki cikkek • Papír írószer • Méteráru • Divatáru
• Játék • Autófelszerelés • Szezonális termékek
• Kerékpár tartozékok • Kisállat felszerelés

1600 m2-en 10.000 cikk
10.000 Ft vásárlás esetén
törzsvásárlói kártyát adunk, ami
a mindenkori vásárlás értékébôl
10% engedményre jogosít.

✃

Vágja ki, és hozza el ezt a hirdetést és mi
a vásárlás értékébôl 5% engedményt adunk.

Diákigazolvány felmutatásának ellenében
a papír-írószerekre 5% engedményt adunk.

Nyitvatartás:
H–P 8.00–18.30, Szo. 8.00–14.30, V 8.00–12.00

