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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

HELYBÔL, FINOMAT
– KÉTÉVES A TERMELÔI PIAC
GÁZ LEHET, HA NEM
VIGYÁZUNK A VILLANYÓRÁRA
ÁTADTÁK A FALCO
ÚJ LAMINÁLÓÜZEMÉT
ADVENTI PROGRAMDÖMPING
A FÔ TÉREN

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

Válasszon a több mint 50 minôségi használt
és bemutató autó készletünkbôl.
Autóinkat a www.autobaumgartner.hu
oldalon tekintheti meg!
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HIRDETÉS

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Belvárosi, szép állapotú
80–90 m2-es lakások
20–35 M Ft-ért eladók!
Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Pornóapátiban
fogászati rendelôbe
keresünk orvost.
A rendelô újonnan
kialakított, teljesen felszerelt.
Érdeklôdni lehet
a 30/3314 299-es számon.

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

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

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

Információ: +36-30-571-8009

Kôszeg legnagyobb munkáltatója,

a KROMBERG és SCHUBERT Kft.
termékpalettájának bôvülése miatt keres munkatársakat
az alábbi munkakörökbe:

• Fröccsöntô gépbeállító több mûszakban
Elvárások:
Feladatok:
• Mûanyagipari fröccsöntô szerszámok • Mûszaki végzettség
• Fröccsöntô gépek beállításában és/vagy
karbantartása, beállítása és
optimalizálása
kezelésében szerzett tapasztalat

• Elektromos karbantartó 3 mûszakban
Feladatok:
• Gyártó gépek elektromos javítása
• Karbantartási munkálatok

Elvárások:
• Mûszaki végzettség (elektromûszerész vagy villanyszerelô
jártassággal az elektronikában)
• Karbantartói munkakörben
szerzett tapasztalat elônyt jelent
• PÁLYAKEZDÔK jelentkezését is
várjuk!

November 30. 17.00
Iseum Savariense

Szent Márton és Pannónia
Az idôszaki kiállítás zárórendezvénye
17.00 Viselet, fegyverzet és harcászat
Szent Márton korában
– a Lanciarii Savarienses bemutatója
17.30 Kereszténység a kora középkorban
– Vida Tivadar elôadása
18.30 Saint Martin and Pannonia
– az angol nyelvû kiállítási katalógus bemutatása

Amit érdemes tudni rólunk:
• Stabilitás – 1991. óta folyamatos termelés
• Biztos jövô – folyamatos technológiai beruházások
• Növekedés – dolgozói létszám 2008-ban 580 fô
–» 2016-ban több mint 900 fô

Amit nyújtunk:
• Határozatlan idejû munkaszerzôdés
• Emelt pótlékok (40% mûszakpótlék, munkarendi pótlék)
• Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minôségi bónusz, féléves
jelenléti prémium, 10.000 Ft-tal megemelt havi jelenléti prémium)
• Erzsébet utalvány
• 100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyrôl,
Zalaegerszegrôl, Vasvárról és Körmendrôl)

Jelentkezés személyesen vagy a info@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kôszeg, Cáki út 5.
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Gáz lehet, ha nem vigyázunk a villanyórára
Idôrôl idôre rémtörténeteket lehet hallani arról, hogy a szolgáltató horror
számlát küld a fogyasztónak szabálytalan vételezés miatt, holott a fogyasztó azt állítja, nem lopta az áramot,
gázt, nem manipulálta az órát. Szakemberek nemrégiben arról beszéltek,
mit tehetünk, hogy elkerüljük a súlyos
százezrekbe is fájó problémát.
Scherer Zsolt, a Mûszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fôosztály sajtószóvivôje, Rajkai Péter, az MEKH Fogyasztóvédelmi Ügyfélkapcsolati Osztályának vezetôje, Böröcz Miklós, az MEKH fôosztályvezetôje és Szilágyi Ildikó, a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi osztályának vezetôje
nemrégiben tájékoztatót tartott a fogyasztók jogairól, de teendôirôl is a közmûszolgáltatásokkal kapcsolatban.
A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (MEKH) fontos feladata
a fogyasztók védelme, a hatáskörébe
tartozó panaszok kivizsgálása. A tapasztalatok szerint a fogyasztók többsége
nem ismeri a saját, valamint szolgáltatója jogait és kötelezettségeit, és ebbôl származik kára.
Mire is kell figyelnünk: A szabálytalan
vételezés fogalmát és mûszaki tartalmát
jogszabályok és a szolgáltatók üzletszabályzata határozza meg. Olyan tiltott tevékenységrôl van szó, amely élet- és
balesetveszélyes, fenyegeti a vagyonbiztonságot, emellett kárt okoz a szolgáltatónak és ezáltal a többi felhasználónak is.
Fontos tudni, hogy a fogyasztónak kötelezettsége megóvni a fogyasztásmérôt,
a mérési és vezetékrendszert, a plombákat, illetve a szolgáltató által elhelyezett
egyéb jelzéseket. Ha ezek sérülnek, azt
azonnal be kell jelenteni a szolgáltatónak,
mert a sérülésbôl – vagy rongálásból –
a szolgáltató arra következtethet, hogy
megvalósul a méretlen vételezés (lopás)
mûszaki feltétele, sôt azt is feltételezheti, hogy méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást a fogyasztó.
A szolgáltató ellenôrzéseket végezhet,
ebben az ügyfél köteles együttmûködni.

A felhasználó, képviselôje vagy független tanú jelenlétében lehet lefolytatni
az ellenôrzéseket, amelyet a fogyasztó
nem akadályozhat meg. Ahhoz viszont
joga van, hogy a szolgáltató munkatársát megkérje, hogy igazolja magát, és tájékoztatást kapjon az ellenôrzés céljáról.
Ha a fogyasztásmérôvel vagy a mérési
rendszerrel kapcsolatban az ellenôr szabálytalan vételezés gyanúját állapítja
meg, köteles azt a jegyzôkönyv mellett
fényképekkel is dokumentálni, és a fogyasztásmérô leszerelésérôl gondoskodni. Amennyiben a mérési rendszer állapota lehetôvé teszi, a szolgáltató gondoskodik új mérô felszerelésérôl.
Ha a fogyasztó rögzíti a jegyzôkönyvben,
hogy vitatja az ellenôrzés megállapításait,
a szolgáltató köteles a fogyasztásmérôt
független igazságügyi szakértôvel megvizsgáltatni. A szakvéleményt meg kell
küldenie a fogyasztónak.
A szakértôi vélemény és egyéb dokumentumok alapján a szolgáltató dönt arról,
hogy megállapítható-e a szabálytalan vételezés és a felhasználó felelôssége.
Ha igen, akkor köteles értesíteni a fogyasztót, és kötbér, valamint a felmerülô költségek megfizetésére is kötelezheti. Ha a fogyasztó nem fizet, a szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatást, és behajthatja a kötbért, amelynek összege
több százezer forint is lehet.
Mit tegyünk, hogy ezt elkerüljük: óvjuk a mérôberendezést a környezeti, mechanikai
hatásoktól, külsô hozzáféréstôl. Ne engedjük, hogy a mérési rendszerén, vezetékrendszeren, illetve a fogyasztásmérôn illetéktelen személyek beavatkozást végezzenek.

Ha a készüléken rendellenességet észlelünk – hiányoznak a plombák, megsérült
vagy eltûnt a mérô –, azonnal jelezzük
a szolgáltatónak és a rendôrségnek. Ha
hibát látunk, ne próbáljuk megjavítani,
hanem hívjuk a hibabejelentôt. Elôzzük meg a fogyasztásmérô sérülését
vagy szennyezôdését, felújításkor vagy takarításkor ne fessük le, ne csiszoljuk, és
ne súroljuk. (A tanács banálisnak tûnik,
de ha a hatóság ezt mondja, bizonyára
találkoztak ilyen esetekkel is.)
Ha vitatja a szabálytalan vételezésre vonatkozó megállapítást, a kötbér kiszabását, panaszával elôször a szolgáltatóhoz
kell fordulnia. Erre a szolgáltatónak 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben ezt
nem teszi meg, vagy az elutasító válasszal
nem ért egyet, a fogyasztó az MEKH-hoz
fordulhat írásbeli panaszával.

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

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

•

KULTÚRA

nôje lett. A rendezvényen részt vett Éhen
Gyula ükunokája is. Az önkormányzat
nem képviseltette magát a volt városvezetô szobrának koszorúzásán.

Az Elamen fôz az iskolásoknak
A múlt héten írtunk arról, hogy két sikertelen közbeszerzés után bizonytalanná
vált, hogy szerdától ki fôzi az ebédet
a szombathelyi iskolásoknak, óvodásoknak.
A dr. Puskás Tivadarnak feltett kérdésünkre szerdán érkezett válasz. E szerint a közétkeztetést az eddigi szolgáltató 2017. június 15. napjáig folyamatosan biztosítja
Szombathelyen. Lapunk úgy értesült, az errôl szóló szerzôdést kedden írták alá
az Elamen Zrt.-vel.
Élet-képek a szombathelyi zsidóságról
Vasárnap mutatták be Kelbert Krisztina
magyar és angol nyelven megjelent könyvét,
amely a szombathelyi zsidóság holocaust
elôtti életébe nyújt betekintést. Kelbert
Krisztina azt az anyagot dolgozta könyvvé,
amely a Szemtôl szemben címû kiállításon
láthattunk nemrégiben, a kiadvány címe is
ez. A könyvet Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke ajánlotta az érdeklôdôk figyelmébe,
Ungvári Tamás író, irodalomtörténész egy közösség tanúságtételének tartja a kiállítás és
a könyv létrejöttét. Koczka Tibor alpolgármester a hagyományok elevenen tartásának
fontosságára hívta fel a figyelmet. Márkus
Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke elégtételnek nevezte a vasárnapi
megemlékezést. A szombathelyi 3200 fôs zsidóság tizede érkezett vissza a városba a háború után. A könyvet Balogh Róbert fordította angolra, a tipográfia: Kassai Ferenc
munkája. A fotók Knébel-archívumból valók.
Fôhajtás Pungor János elôtt
Tíz éve hunyt el Pungor János, aki 1987-tôl
állt a Vasi TIT élén. A köztiszteletben álló

A bábszínházban a Fehérlófia

igazgató vezette át a szervezetet a rendszerváltás utáni változásokon, munkálkodásának eredménye, hogy a Vasi TIT a város tudományos, kulturális életében ma is jelentôs szerepet játszik, oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó tevékenysége pedig
biztosítja a szervezet fennmaradását.
Pungor Jánosra sírjánál, a herényi temetôben emlékeztek tisztelôi.
Éhen Gyulára emlékeztek
A polgári Szombathelyt építô Éhen Gyulára emlékeztek vasárnap délután a hajdani
polgármesterrôl elnevezett parkban az
Éhen Gyula Kör, a Vasi TIT és az Éhen Gyula Akadémia szervezésében. A megjelente-

ket Simon Zoltán, a TIT vezetôje köszöntötte, majd Kozma Gábor idézte fel a 163 éve
született polgármester alakját és tetteit,
melynek nyomán a város a Nyugat király-

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

November 26., szombat

Derült, napos
idô várható

5˚C

10˚C

November 27., vasárnap

Szeles idô várható

3˚C

9˚C

November 28., hétfô

Szeles idô várható

1˚C

6˚C

November 29., kedd

Derült, napos
idô várható

1˚C

3˚C

November 30., szerda

Szeles idô várható

-3˚C

3˚C

December 1., csütörtök

Derült, napos
idô várható

-3˚C

3˚C

December 2., péntek

Hószállingózás
várható

-1˚C

2˚C

4

November 27-én, vasárnap 16 órakor mutatja be a Mesebolt Bábszínház a Fehér Ló
Fia címû új darabját. Galuska László Pál dolgozta színpadra a magyar népmesekincs
egyik legösszetettebb és leggyönyörûbb darabját, amely az „ôsidôkbôl hangzik föl, és
még a mesék földjénél is messzebbrôl érkezett: a mítoszok országából. Van benne
valami, ami egyszerre nagyon különös és ismerôs, akár az álmainkban. A legjobb történetek ugyanis mindig az álmok nyelvén
íródnak. Úgy élnek, ahogy az álmok, valóságosabban, mint maga a valóság. Legalábbis addig a hosszú, varázslatos pillanatig, amely megelôzi az ébredést” – ajánlja
figyelmünkbe az elôadást a bábszínház.
A darabot 6 éves kortól ajánlják.
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Rendelet a potyaolvasók ellen
„Elveszik a trafikjogot attól, aki ingyen
enged olvasni ujságot trafikjában”, ezzel
a címmel jelent meg írás 1936 augusztusában a Hir elnevezésû újságban. Mert bizony létezô jelenség volt a potyaolvasás…
„A magyar lapkiadóvállalatok már évek
óta harcolnak azért, hogy valamilyen formában meg szüntessék a dohánytôzsdékben az ingyen ujságolvasást. Érthetô is
a küzdelem, hiszen a lapvállalatoknak
az ujság éppen olyan árucikkük, mint amilyen áruja a cipôkereskedônek a cipô,
vagy a rôfösnek a vászon. Nem kivánható
tehát, hogy ezt az árut, aminek az elôállitási költségét csak megfeszitett erôvel
lehet elôteremteni, a közönség ingyen
használja.”

Teljesen jogos felvetés, ám sokáig nem
sikerült egységesen fellépniük céljuk
elérése érdekében.
„A nemrégiben megtartott sajtó kongressus panasszal fordult a pénzügyminisztériumhoz, hogy a legtöbb trafikban
a lapkiadó vállalatok tulajdonát képezô hirlapokat egyes vevôiknek kikölcsönzik, vagypedig megengedik, hogy a lapot díjtalanul végigolvassák.” A szaktárca lépett is az ügyben, és szankciókat helyezett kilátásba.
„A szaklap értesülése szerint a trafikosok
rendeletet kapnak a közeljövôben, amely
az effajta üzelmek tiltott voltára való hivatkozással figyelmezteti a dohánytôzsdéket,
hogy ha a sértett lapvállalat a visszaélésben

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

bûnös trafikost bírói uton is elmarasztalná,
kénytelen lesz a Dohányjövedék a trafikostól a dohányárusitási engedélyt megvonni.”
Ám, ha valaki azt gondolná, hogy a tervezet ellenérzést váltott volna ki a kereskedôktôl, téved. Sôt!
„A rendeletet osztatlan örömmel várja
a trafikostársadalom, amelynek tagjai
sokszor nem térhettek ki egyes vevôk
potyaujságolvasásra, vagy lapkölcsönzésre irányuló kivánsága elôl. Most azonban az ingyen ujságolvasást és a lapok kölcsönzését a fenti rendeletre való hivatkozással indokoltan megtagadhatják. Remélhetô, hogy a rendelet kihirdetése után
a közönség is méltányolni fogja a dohánytôzsdések helyzetét, a hirlapvállalatok érdekeit és ezután megveszi az igazán olcsó ujságokat, nem pedig ingyen olvassa
és ezzel a dohánytôzsdés egzisztenciáját
veszélyezteti.”

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Messina. A Csupor Gasztro Bisztro utalványát Kálovics Tamás Zoltán, Kondorné Melitta talpmasszázs-utalványát pedig Farkas Zsuzsanna nyerte. E heti kérdésünk: Melyik újságban jelent meg
az írás? A helyes megfejtést beküldôk között a NAGY Tri-Show bálra szóló
belépôket és Kondorné Melitta Reiki-kezelés utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace
Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, november 30-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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ÖNKORMÁNYZAT • CIVIL

Önkormányzati támogatás a diáksportnak
szerének javítása érdekében a támogatást az iskolai sportkörök és diáksport
egyesületek használják fel. A támogatásokat Koczka Tibor alpolgármestere
adta át ünnepélyes keretek között
a Városháza házasságkötô termében.

Összesen 7 991 500 forintot kapnak
a szombathelyi iskolák sportéletük támogatására. A közgyûlés Jogi és Társadalmi Bizottsága októberben döntött
a közel nyolcmillió forint odaítélésérôl,
ezzel is mutatva, hogy az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja tartja
a fiatalok egészséges életmódra nevelését. A testnevelés órák feltételrend-

A támogatottak: Szombathelyi Bercsényi
Miklós Általános Iskola (303 000 forint),
NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola (541 000 forint), Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola (354 000 forint), Dési Huber István Általános Iskola
(315 000 forint), Gothard Jenô Általános
Iskola (391 000 forint), Szombathelyi
Neumann János Általános Iskola (311
000 forint), Nyitra Utcai Általános Iskola
(301 500 forint), Oladi Általános Iskola
(310 000 forint), Paragvári Utcai Általános
Iskola (338 500 forint), Szombathelyi Reguly Antal Általános Iskola (300 000 forint), Szombathelyi Váci Mihály Általános
Iskola és AMI (326 000 forint), Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola (498 000

forint), Szombathelyi Élelmiszeripari és
Földmérési Szakképzô Iskola és Kollégium
(300 000 forint), Szombathelyi Mûszaki
SZC Hefele Menyhért Építô- és Faipari
Szakképzô Iskolája (300 000 forint), Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium (320
000 forint), SZOSZSZC Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája (332 000 forint), Szombathelyi Mûszaki SZC Gépipari és Informatikai
Mûszaki Szakközépiskolája (354 000 forint), Szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnázium (326 000 forint), Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô Iskola (364 500 forint), Szombathelyi
Nagy Lajos Gimnázium (478 000 forint),
Szombathelyi Mûszaki SZC Puskás Tivadar
Fém- és Villamosipari Szakképzô Iskolája
és Kollégiuma (300 000 forint), Szombathelyi Mûszaki SZC Savaria Szakképzô Iskolája és Kollégiuma (328 000 forint),
SZOSZSZC Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola (300 000 forint).

Füstöltek illatoznak az MMIK elôtt: kétéves a termelôi piac
Két éve piacoznak a termelôk az MMIK
elôtti téren, náluk vásárolni pedig nemcsak egyszerû kajabeszerzés, hanem
már társasági esemény – mondják a hûséges vásárlók. Mi is ezt tapasztaltuk
sonkáért sorban állva.
Csütörtökön kettôre pakolják ki a termékeiket a megye több településérôl érkezett ôstermelôk, néhány perc múlva pedig már tömött szatyrokkal látunk távozni háziasszonyokat a helyszínrôl. A cekkerek tartalmát látva már minden van
a placcon, ami egy hétvégi ebédhez a piacon beszerezhetô. A legnagyobb sor
Desitsék hentespultja elôtt áll, Varga Tamás szerint azért, mert amit itt vesz, az idézi fel leginkább a falun töltött gyermekkor padlásról leakasztott, spájzból kanya-

6

rított füstöltek ízét. (Desits urat nem kérdezzük, a sor hossza épp elég beszédes.)
Egy idôs hölgy a tizennégy emeletesbôl
megjegyzi, hogy az ár sem mindegy, olcsóbb itt minden, mint a nagypiacon.
Az árakban valóban van némi különbség,
de tegyük hozzá, az MMIK elôtt az ôstermelôk nem fizetnek helypénzt, és maguk
árulják termékeiket.
Így van ezzel Rimóczi Péter, aki házi szörpökkel, lekvárokkal örvendezteti meg a vásárlókat. Gondnak azt látja, hogy viszonylag kevés a vásárló, és nem a legvastagabb
pénztárcájú réteg jön a piacra, hanem leginkább kismamák és nyugdíjasok. Ez azért lehet, mert munkaidôben, hétköznap délután van csak „nyitva” az ôstermelôi árushely.
A méhész Passék másképp látják ezt: a legjobb lehetôségnek látják, hogy új vevôket

szerezzenek, a piac fix és folyamatos bevételt jelent, de a vállalkozás ismertsége
is növekszik. Dicsérik a szervezôt, a Pannon Helyi Termék Klasztert, amelyik jól
összefogja, menedzseli a termelôket,
ezért cserébe némi hozzájárulást kér
idônként a marketing-költségekhez.
Hiánypótló tevékenységet végeznek –
mondják.
Hangay Gyuláné munkából érkezett és
a KISZ-lakótelepre igyekszik haza, már teli szatyrokkal. Mindent, ami a levesbe való, meg tudja itt vásárolni. Mindig ugyanazt a minôséget kapja, és mellé nyugtát
is. Elém kéredzkedik a sorba, aztán még
egy hölgy elôre engedi, indul a busza. Viszi magával a füstöltek illatát, utastársai
tépik fel otthon a hûtô ajtaját: nincs itthon egy darab szalonna?
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Átadták a Falco új laminálóüzemét
A Falco környékén élôk sokáig aggódtak, hogy mi épül a „húsipar” helyén. Nos,
megnyugodhatnak, mert egy nagyon tip-top laminálóüzemet adtak át, focipályányi
csarnokba került a két új lamináló gépsor. A berendezés az átadóünnepség alatt is
üzemelt néhány méternyire a fogadás tálalóasztalaitól. Novák Tibor, a FALCO Zrt.
igazgatótanácsának elnöke elmondta: a két sor háromszor annyi terméket tud
elôállítani, mint a korábbi négy, 46 ezer négyzetméter a kapacitása. Teljesen automatizált, a hibákat is számítógép szûri ki. A beruházás 6,2 milliárd forintba került.

Novák Tibor szólt arról is, hogy üzembe
helyezték a 66 millió forintért telepített

mérômûszert, és forgácslap környezetkímélô gyártását lehetôvé UTWS-

Fôzzünk ismét együtt!
ELÔADÁSSAL KÉSZÜLNEK A SZALÉZIS GYEREKEK
A Szombathely Center és a Savaria Fórum közös rendezvényét, a 4. Jótékonysági éjszakai
fôzést idén december 10-én tartjuk a Szombathely Center parkolójában. A fôzésen
összegyûlt pénzt ezúttal a szombathelyi
Szalézi Ifjúsági Oratórium gyermek- és ifjúsági programjai javára, valamint eszköztára
fejlesztésére ajánljuk fel.
Az est folyamán elkészült ételeket bárki
megkóstolhatja, majd szíve szerinti összeget
felajánlva segítheti kezdeményezésünket.
Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, de támogatná kezdeményezésünket, várjuk felajánlását a helyszínen vagy az
Intersport üzletében (9700 Szombathely, Viktória u. 12.). Várjuk cégek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését november 30ig. Érdeklôdni lehet a szombathely@intersport.hu
és a judit.kovacs@intersport.hu e-mail címeken.

– 2013 decemberében hívtam életre az elsô jótékonysági fôzést, mivel az emberektôl, ismerôsöktôl
azt hallottam, hogy szívesebben jótékonykodnának,
ha tudnák, hogy felajánlásuk, adományuk tényleg
megérkezik oda, ahova és akinek szánják. Ez volt az
a pont, amikor arra gondoltam, hogy szeretnék egy
olyan rendezvényt csinálni, amelyen karácsony
elôtt jótékonykodni tudunk, a felajánlást pedig egybôl átadhatjuk, ráadásul még csapatépítô, összekovácsoló ereje is van. A Szombathely Center elôtti füves terület adott volt. Minden ami a fôzés elôkészítéséhez kellett, asztalok, padok, fa, tégla, tányérok,
kanalak, azt pedig összeszedtük az ismerettségi körünkbôl. Nagyon örültem annak, hogy kollégáim is
jó ötletnek tartották ezt a jótékony kezdeményezést és szívüket, lelküket beletéve segítettek és segítenek a megrendezében az elsô pillanattól kezdve. Biztos vagyok benne, hogy december10-én is remek este lesz – mondta Csilléry Balázs Péter, az
Intersport ügyvezetôje, a program ötletgazdája.

technológia építési engedélyét is megkapták. (Még nem jogerôs.) Logisztikai
átszervezést is végeztek, nyitottak egy új
kaput a kamionoknak, ez is a környezetvédelmet szolgálja.
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke beszédében elmondta, hogy
a Falco a megye gazdasági teljesítményéhez jelentôsen hozzájáruló befektetéseket végzett az elmúlt években, a cég árbevétele – és ezzel együtt a befizetett adói
– komoly mértékben növekedtek.
A Cronospan Csoportot David Brenner
képviselte, aki bejelentette, hogy
az átadóünnepségén aláírják a cég faipari vállalkozásának együttmûködését
szolgáló klaszter alapító okiratát is.
A Falco egyébként is erôsen beágyazódott a megye gazdaságába, kevés
nemzetközi nagyvállalat van, amely
a helyi gazdaság szereplôitôl szerzi be
a gyártáshoz szükséges anyagok, szolgáltatások 70 százalékát. A szalagátvágáson a várost Molnár Miklós gazdaságfejlesztésért felelôs alpolgármester
képviselte.
Amíg bent avattak, a gyár elôtt helybéli lakosok, többnyire Pick-telepiek tüntettek az üzem környezetterhelô tevékenységére hívták fel a figyelmet, kifogásaikat az alpolgármesterrel is megosztották.
SaFó

– Oratóriumunk tartóoszlopai, önkéntes fiataljaink
nagy örömmel, izgalommal várják a találkozást.
A hír futótûzként terjed. A jó hangulatot, gazdagító estét ígérô rendezvény idôpontját egyházi
szempontból sem lehetne jobban idôzíteni: azon
a hétvégén épp Advent (=„Úrjövet”) harmadik vasárnapját ünnepeljük „Öröm Vasárnapja”-ként,
hiszen karnyújtásnyira a karácsony lényegi tartalma, a(z újjá)Születés és a közösség öröme. A találkozásokban, a kapcsolatokban, a viszontlátásokban hasonlót élünk meg. Ezért szeretnénk minél több érdeklôdôt, hozzátartozót, barátot hívni az Intersport fôzôcske-eseményére, és személyes
karakterünkkel hozzájárulni a kölcsönös gazdagodáshoz. Nyári táborainkból is ismert BANS-okat
viszünk, azaz olyan zenés közösségi táncokat,
amelyek egységes és elôre meghatározott, de
könnyen elsajátítható mozgáskultúrával nagyon kifejezôk tudnak lenni. Egy-két közösségi
énekünk mellett szeretnénk a családiasság jegyében lelkeket emelô és
melegítô gondolatokkal szolgálni a közösség ünnepe jelen
lévô résztvevôinek – avatott be a részletekbe P.
Csány Péter atya,
a szaléziak plébánosa.
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November 26 – december 3.

KIÁLLÍTÁS
november 12–december 4.
Szent Márton-templom
(Szent Márton u. 40.)
Fény-képek Szent Mártonról – a templom fényfestése (a vetítések kezdete
naponta: 17.20, 17.40, 19.00 óra)
november 24–január 2.
Weöres Sándor Színház
Egy angyal transzformációja: válogatás Farkas Linda alkotásaiból
december 1–január 5.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
Bálint Ágnes-emlékkiállítás
december 2–december 16.
Vitalitas Galéria (11-es huszár út 19.)
Sólyom Miklós építész kiállítása és
Bolla Csaba költô bemutatkozása
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium
18.00 „Oszd meg a kenyeredet az éhezôvel” – jótékonysági koncert
november 29. (kedd)
Magyar Meteorológiai Társaság
(NYME–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Tengerbe pottyantott édenkertek – Madeira és az Azori-szigetek,
elôadó: dr. Farkas György
Martineum Felnôttképzô Akadémia
(Karmelita u. 1.)
18.00 Szent Márton közösségei,
elôadó: dr. Várszegi Asztrik fôapát
november 30. (szerda)
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület (Kôszegi u. 2.)
16.00 Az Akadémikusok sorozat
elôadása és a TIT évzáró rendezvénye

november 26. (szombat)
Végállomás
20.00 Rómeó vérzik, vendég:
Red Rockets, Phoenix Rt.

Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 4.)
17.00 Rozán Eszter: Tilosban – könyvbemutató

Agora – MSH
22.00 Európa Kiadó-koncert

Iseum Savariense (Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Szent Márton és Pannónia – az
idôszaki kiállítás záró rendezvénye:
Viselet, fegyverzet és harcászat Szent Márton korában – a Lanciarii Savarienses bemutatója; 17.30 Kereszténység a kora középkorban, elôadó: Vida Tivadar; 18.30
Saint Martin and Pannonia – az angol
nyelvû kiállítási katalógus bemutatása

november 27. (vasárnap)
Agora – MSH
14.00 Szent Márton pohara
– borfesztivál
november 28. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár 4. emelet)
17.00 „Este bánat száll be hozzánk,
reggelre öröm”, elôadó: Horváth Sándorné
Ôrvidékház
(11-es huszár út 40.)
17.00 Jagadics Eszter: A titkok labirintusában – könyvbemutató

Zonta Club (Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium díszterme)
18.00 Adventi hangverseny
november 18–december 24.
Parti Kertészet
Adventi kötészeti kiállítás és vásár, nyitva: hétfô–péntek 8.00–17.00, szombat
8.00–16.00, 26-án kopogtató és adventi koszorú készítése
november 27–december 2.
(vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
november 27. (vasárnap)
16.00 Fehér Ló Fia
november 28–29. (hétfô, kedd)
14.30 Fehér Ló Fia
november 30. (szerda)
10.30 és 14.30 Fehér Ló Fia
december 2. (péntek)
9.00 és 10.30 A zöldszakállú király
november 26–december 2.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
november 26. (szombat)
15.00 és 19.00 Ahogy tetszik
november 28. (hétfô)
18.00 Színházcsinálók – a vendég:
Nádas Péter
december 2. (péntek)
19.00 A Dédi
december 3. (szombat)
Agora – MSH
19.00 Nagy Tri-Show bál
Bohém (Aréna utca)
S.A.P.O., River Runners, VEX-koncert

Vas Megyei Levéltár (Hefele M. u. 1.)
17.00 A „Szent Márton emlékezete szülôföldjén” címû kiadvány bemutatója
december 1. (csütörtök)
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.30 Mozdulj mindenkor, mindenhol!
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok
elôadása

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

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

Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása
felelôsségbiztosítással, korrekt áron!
Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/220-8008-as
telefonszámon, vagy az info@vtvezetes.hu e-mail címen.
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A ’SZOMBATHELYI ADVENT 2016’ CÍMÛ KULTURÁLIS RENDEZVÉNY PROGRAMJA
2016. november 26 – december 23.
11. 26. szombat
16.40 „A reménykedô várakozás” – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi mûsora
(SZMJV Önkormányzata)
17.00 A ’Szombathelyi Advent 2016 ’ megnyitója (SZMJV Önkormányzata).
A rendezvényt megnyitja: Dr. Puskás
Tivadar, polgármester
17.05 Az adventi koszorú elsô gyertyájának meggyújtása ökumenikus szertartás keretében (SZMJV Önkormányzata). Az elsô gyertyát meggyújtja: Dr. Puskás Tivadar, polgármester
17.30 Répcementi férfikar, Bük (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
11. 27. vasárnap
15.00 Czirók Tamás bábszínháza (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
16.30 Tóth Dániel, 2011 Szombathely
hangjának koncertje (Advent 2015
Kulturális Egyesület)
12. 02. péntek
16.30 Újvári Timi-Memphis Belle (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
18.00 Wolf Kati fellépése (Advent 2015
Kulturális Egyesület)
12. 03. szombat
15.00 Kalandozók kalandjai: avagy „Zöldülj velünk!” Devecsery László és
a Szombathelyi Távhôszolgáltató
Kft. közös meséje a környezettudatosságról (Advent 2015 Kulturális
Egyesület)
16.40 „ A szeretet nagy ünnepén…”
(SZMJV Önkormányzata) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi mûsora
17.00 Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása ünnepi liturgia keretében. A második gyertyát
meggyújtja: Illés Károly alpolgármester (SZMJV Önkormányzata)
17.30 Karácsonyi dalok. Herényi Kulturális
és Sportegyesület Nótaköre (SZMJV
Önkormányzata)
18.00 Peltzer Géza harmonikajáték (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
19.00 Tavaszi szél Citerazenekar, Táplánszentkereszt (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
12. 04. vasárnap
15.00 Pónilovas fogatozás a Mikulás kíséretében (Advent 2015 Kulturális
Egyesület)
16.00 Nyakas Péter – Zabszalma (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
17.00 Fourtissimo (Advent 2015 Kulturális
Egyesület)
12. 05. hétfô
16.00 Betlehemezés (SZMJV Önkormányzata). II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium
16.30 Mikulás köszöntése utcazenészekkel. Mikulás rajzverseny (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
17.00 Kakaó zenekar (SZMJV Önkormányzata)
12. 06. kedd
10.00 Értékes vagy! (SZMJV Önkormányzata). Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Non-

profit Kft. Fogyatékos Emberek
Nappali Szolgálata
12. 07. szerda
10.00 Karácsonyvárás (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Mesevár Óvoda
11.00 Betlehemes játék (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Aréna
Óvoda Csillagvirág csoport
14.00 Szombathelyi Pipitér Óvoda (SZMJV
Önkormányzata) Süni csoport
12. 08. csütörtök
10.00 Karácsonyi játék (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda Ibolya csoport
10.30 Téli életképek (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Barátság Óvoda
Napraforgó csoport
17.00 Karácsonyvárás (SZMJV Önkormányzata). Aranykorúak Vegyeskara
12. 09. péntek
15.00 Karácsonyi várakozás (SZMJV Önkormányzata). Horvát nemzetiségi
Óvoda
16.00 Adventben járunk (SZMJV Önkormányzata). Áki és Ervin
17.30 Szökôs Néptáncegyüttes (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
18.00 Takács Nikolas koncertje (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
12. 10. szombat
15.00 Kalandozók kalandjai: avagy ”Zöldülj velünk!”. Devecsery László és
a Szombathelyi Távhôszolgáltató
Kft. közös meséje a környezettudatosságról (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
16.00 Német nemzetiségi adventi mûsor
(Advent 2015 Kulturális Egyesület).
16.40 „ Csodákkal Teli Éjszaka”.
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának karácsonyi mûsora (SZMJV Önkormányzata)
17.00 Az adventi koszorú harmadik
gyertyájának meggyújtása ünnepi
liturgia keretében (SZMJV Önkormányzata). A harmadik gyertyát
meggyújtja: Koczka Tibor, alpolgármester
17.30 Karácsonyra várva (SZMJV Önkormányzata). Gyöngyöshermán Szentkirályi Polgári Kör Népdal és Nótaköre
12. 11. vasárnap
17.00 Koprive Tamburazenekar (Advent
2015 Kulturális Egyesület)
12. 13. kedd
10.00 Betlehemi játék (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Gazdag
Erzsi Óvoda Mackó csoport
15.45 Betlehemes (SZMJV Önkormányzata). Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. a osztály
12.14. szerda
10.00 Karácsonykor (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Kôrösi Csoma
Sándor Óvoda Tulipán és Pillangó
csoportjai
14.00 Szombathelyi Pipitér Óvoda (SZMJV
Önkormányzata) Micimackó csoport
17.00 Pásztorjáték (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Dési Huber Általános Iskola
17.30 Téli dalok (SZMJV Önkormányzata).
Szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnázium Nosztalgia Kórusa

12. 15. csütörtök
10.00 Kerzenlicht im Advent (SZMJV Önkormányzata). Vier Engel – Harangok, szóljatok, szóljatok, csengôk –
Szombathelyi Napsugár Óvoda német nemzetiségi csoportjai (Ibolya
és Tulipán csoport), Hóvirág csoport
14.00 „Frohe Weihnachten!”(SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Váci
Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
12. 16. péntek
10.30 Pásztorjáték (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola és Kollégium (Puskás)
11.00 Adventi mûsor (SZMJV Önkormányzata). ARANYHÍD NevelésiOktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
16.30 Skót Rock Band (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
18.00 Zenés lézershow (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
12. 17. szombat
15.00 Kalandozók kalandjai: avagy ”Zöldülj velünk!”. Devecsery László és
a Szombathelyi Távhôszolgáltató
Kft. közös meséje a környezettudatosságról (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
16.40 „Áldott karácsony”(SZMJV Önkormányzata). Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi mûsora
17.00 Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása ünnepi liturgia
keretében (SZMJV Önkormányzata).
A negyedik gyertyát meggyújtja:
Molnár Miklós, alpolgármester
17.30 Big Box, Kôszeg (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
12. 18. vasárnap
14.00 Kalandozók kalandjai: avagy ”Zöldülj velünk!” Devecsery László és a
Szombathelyi Távhôszolgáltató
Kft. közös meséje a környezettudatosságról (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
15.00 Fan Derek (Advent 2015 Kulturális
Egyesület)
16.00 Mokka Tribute (Advent 2015 Kulturális Egyesület)
12. 19. hétfô
16.30 Karácsony ünnepén (SZMJV Önkormányzata). Szombathelyi Kanizsai
Dorottya Gimnázium Kórusa
17.00 Tánc a télben (SZMJV Önkormányzata). West Dance
12. 20. kedd
10.00 Karácsony, a szeretet ünnepe (SZMJV
Önkormányzata). Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.b osztály
13.30 Karácsonyi varázs (SZMJV Önkormányzata). Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Kamarakórusa
17.00 Karácsonyi dalok (SZMJV Önkormányzata). Kreatív zenei mûhely
(Orlay)
A rendezôk a mûsorváltoztatás
jogát fenntartják!
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ÖNKORMÁNYZAT

•

FOGADÓÓRA
Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 14. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. december 1-jén (csütörtökön)
17.00–19.00 óráig a Szôlôsi Klubban (Szombathely, Pásztor u. 1.), 2016.
december 8-án (csütörtökön) 17.00–19.00 óráig a Zarkaházi Szily-kastélyban (Szombathely, Gyôzelem u. 1.) fogadóórát tart.
Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2016. december 2-án (pénteken) 18.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

Sátory Károly, Szombathely Megyei Jogú Város 10. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. november 29-én (kedden) 17.00–19.00 óráig a Városháza I. emeleti kistermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁSOK
Közmeghallgatást tartanak a szombathelyi nemzetiségi önkormányzatok. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselô-testülete 2016. november 28-án (hétfôn) 16.30 órakor a Szombathely, Nárai u. 1. sz. alatt
tart közmeghallgatást. A Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselô-testülete 2016. november 29-én (kedden) 16.30 órakor a Szombathely, Jászai
Mari u. 4. sz. alatt tart közmeghallgatást. Szombathely Megyei Jogú Város Német
Önkormányzatának Képviselô-testülete 2016. december 1-jén (csütörtökön) 16.30
órakor a Szombathely, Rohonci út 14. fszt. 1. sz. alatt tart közmeghallgatást. A Szombathelyi Szlovén Önkormányzat Képviselô-testülete 2016. december 10-én (szombaton) 16.00 órakor a Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. II. emelet 6. sz. alatt tart közmeghallgatást. A közmeghallgatásokon a választópolgárok és a Szombathelyen érdekelt szervezetek képviselôi közérdekû ügyben kérdést és javaslatot tehetnek.

FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fogyatékkal Élôk Világnapja alkalmából várja
azon 60 év feletti, nyugdíjas szombathelyi polgárok jelentkezését, akik szívesen megtekintenék
az „Életrevalók” címû filmet a Savaria Moziban. A film vetítésére 2016. december 2. napján 10.00
órakor kerül sor. Egy jelentkezô legfeljebb 2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô adatok
megadásával: név, lakcím, születési év és telefonszám. A térítésmentes programon való
részvételre 120 fônek nyílik lehetôsége. A filmvetítésre jelentkezni 2016. november 28. napján
8.00–12.00 óráig és 13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámon lehet: 520-270.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
november 26-tól december 2-ig.
26., Szo – Rókus, Gábor Á. u. 12.,
510-312 20.00–8.00; 27., V –
Stromfeld, Stromfeld A. u. 15.,
801-230 19.00–08.00; 28., H –
Szent Márton, Szent Márton u.
18., 318-438 20.00–8.00; 29., K –
Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078
20.00–8.00; 30., Sze – Árkádia,
Dolgozók útja 1/a., 508-008
20.00–8.00; 1., Cs – Calendula,
Szelestey L. u. 4–6., 509-405
20.00–8.00, 2., P – Elefánt, Zanati
u. 20., 508-553 20.00–8.00
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INTERAKTÍV

•

CIVIL

HGSZ-ES DIÁKOK NÉMETORSZÁGBAN
A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 15 diákja
2016 nyarán kötelezô négyhetes nyári
szakmai gyakorlatát Németországban,
az alsó-szászországi Peine városában abszolválta. A projekt megvalósulását az
Erasmus+ pályázaton elnyert anyagi támogatás biztosította. A tanulókat a már negyedik alkalommal sikeres pályázatot
készítô két pedagógus – Fábián Éva tanárnô és Marosán Ottó tanár úr – kísérte és
segítette a németországi tartózkodás
négy hetében.
Partneriskolánk, a BBS Peine szervezte
a gyakorlati helyeket. A diákok különbözô cégeknél végeztek ügyviteli és informatikai feladatokat. A németországi vállalatok elégedettek voltak a tanulók teljesítményével. Az értékelések is azt tükrözték: a HBSZ diákjai igényesen
dolgoztak, önállóak voltak, váratlan helyzeteket is képesek voltak megoldani.
Minden hétvégén kirándultunk: jártunk
Hannoverben, Braunschweigben, Brémában, Goslarban, Wolfsburgban és Berlinben is. A tanulók sok ismerettel gazdagodtak a közlekedési, a vásárlási kultúra
és az országismeret területén is.
A nyelvi kompetencia fejlesztése mellett
a diákok betekintést nyertek a precíz, jól
szervezett német munkakultúrába.
Mindez elôsegíti késôbbi mobilitásukat,
és alkalmassá válnak arra, hogy kreatív, jól
felkészült, megbízható munkavállalók
legyenek. A lezárult projekt résztvevôi sok
hasznos ismerettel, biztosabb nyelvtudással és további életüket is meghatározó élményekkel tértek vissza.
2016. november 15-én ünnepélyes keretek között zárult a pályázat. Több tanuló számolt be szakmai gyakorlatáról a vendégeknek: a gyakorlaton részt vevô diákok szüleinek, a partnervállalatok képviselôinek, az iskola megjelent tanárainak
és az érdeklôdô tanulóknak. A beszámolókat a mindennapokról és a kirándulásokról összeállított videók színesítették.
A rendezvény végén a diákok átvehették
Europass mobilitási bizonyítványukat,
amely igazolja, hogy sikeresen teljesítették négyhetes szakmai gyakorlatukat
Németországban.
Fábián Éva és Marosán Ottó
projektfelelôs tanárok
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

A Sabina Zrt.
szabászati üzemrészlegébe
betanított munkára
munkavállalókat keres.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

•

C I V I L

•

H I R D E T É S

RUHAOSZTÁS
A Demokratikus Koalíció Vas 1.sz. vk. ingyenes
ruhaosztást tart Szombathelyen, a Kisfaludy S. u. 1. sz.
alatt 2016. november 28-án (hétfôn) 16–18 óra között.

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

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

Jelentkezés önéletrajzzal
a megrendeles@savariapost.hu címen.
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A STYL FASHION Kft.
EGY MÛSZAKOS munkarendbe keres

VARRÓMUNKÁS
MUNKATÁRSAKAT
Amit kínálunk
• állandó délelôttös munkarend
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
30/440-4037 • allas@styl.hu

HIRDETÉS

F Ó R U M B A N

Vásároljon Ércentrumbérletet karácsonyra!
Bérletünk igazi „egészséges”ajándék lehet karácsonyra, mert:
a BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése, fejfájás, fülzúgás, szédülés,
cukorbetegség, magas vérnyomás stb. esetén ajánljuk. A kezelések száma a beteg állapotától függ, általában 30 kezelést
ajánlunk, egy alkalom kb. 40 percet vesz igénybe.
Az orvostechnikai terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják megtéveszteni az embereket. Bizonyított
eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el, a szabadalom biztosítja, hogy más eszközökben ezek az új technológiák nem találhatóak meg. A készülék „fizikai érterápiaként” alkalmazható. Nemcsak a fô erekre
hat, hanem a hajszálerekre, a mikrocirkuláció területére is, ami
a vérerek több mint 74%-át teszi ki. A készülékben használt
technológia a különbözô méretû vérerek érfalmozgását is
összehangolja. Ezáltal tud ilyen hatékony eredményt kifejteni.
Ajándékutalvány vásárolható a szombathelyi Ércentrumban,
további információ a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.
(x)

KARÁCSONYI AKCIÓ az
•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

30 kezelésbôl 10 db ajándék!*
Részletekrôl érdeklôdni:

*AKCIÓNK 2016. NOV. 26–DEC. 6-IG TART!

Safo_2016_11_26

Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

„Bort!

Megint csak azt mondom, hogy: bort igyatok!
Aztán majd kedvet kaptok a csókolózásra, a virág
szedésre, a barátságra, a jó mély alvásra, a nevetésre
és újság helyett reggel, költôket fogtok olvasni."
(Hamvas Béla)
Ha szereted, ismered, vagy éppen jobban megismernéd
a minôségi borokat. Nálunk az ország legjobb boraiból
lehet kóstolni és vásárolni megdöbbentôen jó árakon.
December 3-án találkozhattok velünk a Nagy Tri-Show
bálon – a Sportházban –, mivel oda is mi visszük
a finomabbnál finomabb nedûket!
(x)

A Borostyánkô áruháztól 20 méterre, a Wesselényi és
a Szent Márton utca sarkán (a sárga-barna emeletes házak alatt).
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

Advent: teljes díszben a belváros
A hét végére, advent elsô vasárnapjára már minden készen
áll a Fô téren a karácsonyvárásra. A hagyományoknak megfelelôen az elsô gyertyát dr. Puskás Tivadar polgármester
gyújtja meg szombaton este.

•

C I V I L

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
„étterem, konyha” megnevezésû ingatlan zárt borítékos
pályázat útján történô e l a d á s á r a:
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca 2.

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

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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A pályázatok beadási határideje:
2016. december 8. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-205
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE
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H I R D E T É S

2016. NOVEMBER 26.

Szandra Kuckója kézmûves látványmûhely

Ajándékutalvány
kapható!

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

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

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

Kozmetikusok:
Dudás Nikoletta
Takács Annamária
Mûkörmös,
gyógypedikûrös:
Saliné Szalai Ildikó

F Ó R U M B A N

ÉKSZER-ÉS
AJÁNDÉKKUCKÓ
Ezüst ékszerekre
40-50% engedmény!
Ezüst ékszer vásárlásakor tört
ezüstöt beszámítunk.
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció november 26-tól december 3-ig érvényes!

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél

OPERÁTORT
KERES

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

Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as
telefonszámon, e-mailben
a villszov@villszov.hu címen,
személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3.
szám alatt lehet.

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

Várjuk jelentkezésüket!

Gyógymasszôr,
alternatív terapeuta:
Török Klára

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

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

Nyitva: H–P: 8–17-ig, Szo.: 16 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:

• VARRÓNÔ
• MINÔSÉGELLENÔR

Ed Philips and the
Memphis Patrol
ELVIS LIVE! – december 3., 21 óra

Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• étkezési juttatás
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség
Szakképesítés, illetve gyakorlat nem követelmény!
Pályakezdôk, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880

Csupor Gasztro Bisztro
Szombathely, Mátyás király u. 12.
Tel.: (94) 784 714
/Csupor Gasztro Bisztro
Jegyek ugyanitt, 1.500 Ft-os áron.
Szombathelyen az Ed Philips és a Memphis Patrol Zenekar
Elvis Live! címû produkciója! A nemzetközi hírû magyar
rock and roll zenészek hitelesen, egyedi színpadképpel és
show-elemekkel elevenítik fel Elvis Presley pályáját.
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