Safo_2017_10_21

17/10/20

11:32 AM

Page 1

27. ÉVF. 39. SZÁM • SZOMBATHELY, 2017. OKTÓBER 21.

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

VOLT EGYSZER
EGY FORRADALOM
JOGPONT: AHOL INGYEN SEGÍTENEK
VASI PRÍMÁK: ORVOS, FILMRENDEZÔ, NÉPZENÉSZ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS: FIGYELJÜNK JOBBAN

Dacia Duster már 2.899.000 Ft-tól!
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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HIRDETÉS

Lelki tanácsadás
Ha nincs kivel megbeszélnie gondjait,
ha félelmei nyomasztják,
ha állandó szorongás gyötri,
ha már túl régóta cipel fájdalmakat...,
ha érzelmileg kimerült, tudok segíteni!

jutalékért

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Közalkalmazotti jogviszonyban
CT-EcoSTAT program
ismerettel rendelkezô
pénztárost, szakápolót
és konyhai kisegítôt
felveszünk.
Megérkeztek
a frissen kitermelt,
szabadgyökeres
gyümölcsfák,
rózsák, bogyósgyümölcsûek!

2%

Bagolyvár felett
120 m2-es ikerház eladó
450 m2 telekkel.
Irányár: 34,9 M forint.

Szeretettel Némethné Horváth Gabriella kineziológus
várom! Tel.: 06/20/482-3922 • E-mail: gabriella1444@gmail.com

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

SZOMBATHELY
Király u. 15.

EGY JÓ
LÉPÉS.

Önéletrajzokat a bogat@t-online.hu
e-mail címre várjuk.

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Kiszállítás megoldható.
Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–14 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564
e-mail: pajerjanos@gmail.com

www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865
Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

Nyitva: H–Szo 8–18 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

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

Classic Társkeresô Szombathelyen
…azoknak, akik nem szeretnek már egyedül lenni…
Miért minket válasszon?

Mert társkeresô irodánk:
• személyre szabott,
• diszkrét,
• nem internetes
szolgáltatást nyújt egyedülállóknak.
Hívjon minket bizalommal, tel.: 06/70/655-3404
a regisztrációs díjból
október 28-ig a 30–40 év
közötti hölgyeknek, és
az 50–80 év közötti
uraknak.*

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

25% kedvezmény

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Garai Antal
• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
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FÓRUMBAN

JOGpont: ahol ingyen segítenek
Munkavállalók, munkáltatók, vállalkozók kérhetnek jogi segítséget a JOGpontoknál, és az érintettek élnek is a lehetôséggel – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, melyet a projekt képviselôi tartottak a városházán.
Potykievics Tamás projektmenedzsert és
Bernáth Ildikót, a Nyugat-dunántúli
JOGpontok kontrollerét dr. Puskás Tivadar köszöntötte, utóbbit úgy is, mint
volt képviselôtársát. A polgármester
elmondta, hogy azzal, hogy a városházán biztosítottak helyszínt a sajtótájékoztatón, szeretnék támogatni a projekt
célkitûzéseit.
Az 567 millió forint uniós forrásból
(ESZA) és kormányzati támogatással
mûködô hároméves program több mint
egy éve indult, hároméves fenntartása
alatt 15 ezer ügyfelet szeretnének kiszolgálni – tudtuk meg Potykievics Tamástól. A mûködtetést az ÁFEOSZ–COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ,
Munkástanácsok Országos Szövetsége,
ÉSZT szervezetekbôl álló konzorcium
nyerte el. A projekt célja, hogy térítésmentesen segítsen jogi kérdésekben,
munkavállalóknak, munkáltatóknak,
egyéni és társas vállalkozóknak.
Ennek megfelelôen a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági- és cégjog,
szervezeti jog, vállalkozások joga és
adójog területén adódó problémákkal,
kérdésekkel fordulhatnak a JOGpont
irodákhoz, csak konkrét jogi kérdésekkel, egyéni problémákkal. Segítséget
nyújtanak vállalkozásokkal kapcsolatos
ügyek intézésében is.

Mûködtetnek egy alternatív vitarendezési fórumot is, amelyen viszont munkavállalói csoportoknak segítenek egyeztetni a munkáltatójukkal.
Bernáth Ildikó elmondta, hogy idén
szeptember 30-áig a Vas megye mellett
Gyôr-Moson-Sopron és Zala megyét is
magába foglaló régióban több mint
14 üggyel foglalkoztak, 7741 ügyfél kereste fel ôket, voltak, akik több üggyel.
Vas megyében 7 iroda mûködik, Szombathelyen három, ahol jogászok adnak
ingyenesen tanácsot. A legnagyobb érdeklôdés a munkajogi kérdéseket övezi,
ügyfeleik hatvan százaléka munkajogi
problémával kereste meg ôket. Népes
a tábora azoknak, akik a gyermekvállalással kapcsolatos támogatásokról kérnek tájékoztatást, vagy ezzel kapcsolatos
ügyeikben segítséget, de szép számmal

érdeklôdnek a külföldi munkavállalással, de a vállalkozásokkal kapcsolatos
tudnivalókról is.
Bernáth Ildikó megköszönte az önkormányzatnak, hogy a Savaria Karneválra
is kitelepülhettek, így több mint száz fô
ismerkedhetett meg a projekt szolgáltatásaival.
A legtöbben személyesen kérnek tanácsot, de lehetôség van a telefonos, interneten vagy levélben történô ügyintézésre is. A legtöbben a személyes kapcsolatfelvétellel élnek.
Szombathelyen a Horváth Boldizsár krt.
9.-ben, a Kôszegi u. 27–31 B. épületében,
és a Körmendi út 92.-ben találhatóak irodáik. Az ügyfélfogadás idôpontjairól
a jogpont.hu honlapon vagy a 80 778800
ingyenesen hívható telefonszámon érdeklôdhetnek.

Ház-Inform Kft.9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu
TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

Keresünk Szombathelyen 1,5–3 szobás
lakásokat, azonnali megvételre!
A Király Sportcentrum környékén
798 m2-es, összközmûvesíthetô építési
telek eladó. Irányár: 8.900.000 Ft.
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Van pénz a mozaik védôépületére
1,2 millió forintból épülhet fel a romkert
mozaikja fölé a védôépület. A beruházás uniós támogatásból, a területi operatív programból (TOP) valósulhat meg.
A támogatási szerzôdést szerdán írta alá
dr. Puskás Tivadar polgármester és Magyarné Vadász Irén, a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának vezetôje. A helytartói palota mozaikjának
megóvásával, restaurálásával kapcsolatos munka már megkezdôdött, 2020 tavaszára az új védôépület is felépülhet. Dr.
Puskás Tivadar polgármester emlékeztetett rá, hogy még Orbán Viktor ígért ötmillió forintot a Romkert rekonstrukciójára, „az ügyes és okos pénzügyesek pedig forrást találtak rá, innen-onnan”.
Az új védôépületre uniós forrást találtak
(1,2 milliárd forint), a mozaik megóvására, restaurálására és a romkert rekonstrukció elôkészítésére pedig a kormány adott 320 millió forintot. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária a körzet képviselôjeként örömét fejezte ki, hogy az utolsó
pillanatban sikerül megmenteni a végveszélybe került mozaikot, továbbá
a romkert fejlesztése európai kulturális,
mûemléki értékek szempontjából is jelentôs beruházás. Jelenleg rendelkezésre áll a közgyûlés és a Mûemléki Tervtanács által jóváhagyott koncepcióterv.
Ennek elsô momentuma lesz a védôépület felépítése, a beruházás a kiviteli
tervre szóló közbeszerzéssel indul a közeljövôben. Csapláros Andreától, a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum
igazgatójától megtudtuk, hogy egy, a korábbi helytartói palota tömegét érzékeltetô nagyságú, de modern anyagokból,
jelentôs részben üvegbôl készülô épületre számíthatunk. A beruházás igen jelentôs, és nemcsak régészeti, mûemlékvédelmi szempontból, hanem a ráfordítás
nagysága miatt is. Összehasonlításképpen megemlítjük, hogy az Iseum rekonstrukciója is ennyibe került.
MSZP: a kormány becsapja a nyugdíjasokat
A Fidesz kormányzásának egyik legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok – mondta dr. Nemény András, az MSZP Vas
megyei elnöke, önkormányzati képviselô szerdai sajtótájékoztatóján. Most pedig a Fidesz úgy próbálja beállítani
az utólagos kifizetés töredékét, mintha
ez az általuk adott nagylelkû „nyugdíjprémium” lenne. Holott ez a pénz már
év eleje óta járna a nyugdíjasoknak, méghozzá kamatostól! – jelentette ki a politikus. Ha az MSZP kormányra kerül,
a nyugdíjasok 2018-tól a következôkre
számíthatnak: ismét bevezeti a 13. havi
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nyugdíjat, 65 év felett ingyenessé teszi
a gyógyszert a krónikus betegeknek,
50 ezer forintra emeli a nyugdíjminimumot, 50 százalékkal emeli a közgyógyellátás összegét, visszaállítja a rugalmas
nyugdíjba vonulás lehetôségét, nyugdíjkorrekciós programot vezet be a legalacsonyabb nyugdíjak megemelésére, megszünteti a nyugdíj melletti munkavégzés
korlátozását, újra igazságossá teszi a rokkantellátás rendszerét. Nemény András
hozzátette, hogy Szombathelyen az idôsek életét jelentôsen megnehezíti, hogy
a járdák balesetveszélyesek, ezért komplex járda- és útfelújítási tervet dolgoz ki,
amely a kertvárosi és lakótelepi részeket
is érinti, valamint rendbe teszik a buszmegállókat, amelyekhez padokat is kihelyeznek. Hatékonyabban akarják megszervezni az egyedülálló idôsekrôl történô gondoskodást is.
Továbbra is egységes a Vas megyei Fidesz
Szerdán ülésezett a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Vas Megyei Területi Választmánya. Az ülésen dr. Hende Csaba,
a Megyei Választmány elnöke beszámolt
az elmúlt két év munkájáról, eredményeirôl. A tagok titkos szavazással, egyhangúlag újabb kétéves mandátumot adtak
dr. Hende Csaba megyei elnöknek és a
két alelnöknek, V. Németh Zsoltnak és
Ágh Péternek. Az ülésen Illés Károlyt,
Máhr Tivadart és Marton Ferencet az Országos Választmány tagjává választották.
Tibke 60 éves – koncerttel ünnepelt
Jótékonysági koncerttel ünnepelte Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház színmûvésze hatvanadik születésnapját, tisztelôi, rajongói és természetesen kollégái
társaságában. Utóbbiak a koncert sikeréhez is hozzájárultak, Kiss Mari és Fekete Linda is fellépett, közremûködött
a Takács Dani Band. Az est bevételét az
Esôemberke Alapítvány, a Vas Megyei
Autistákért és a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért alapítványokat támogatására fordítják.

Negyed évszázados a Hospice
Fennállásának 25. éves jubileumát ünnepelte a múlt héten a Szombathelyi Hospice Alapítvány. A haldokló betegek
ápolását, méltó távozásukat, hozzátar-

tozóik segítését vállaló szervezet elnöke
dr. Ruzsa Ágnes dr. Puskás Tivadar polgármestertôl kapott munkáját és a szervezet tevékenységét elismerô oklevelet.
Út és parkoló a zanati temetô elôtt
Dr. Puskás Tivadar polgármester és Kántás Zoltán, a terület önkormányzati képviselôje adta át a zanati temetô elôtt épült
új parkolót és a hozzá kapcsolódó utat.
Az önkormányzat 30,5 millió forintos
beruházásában készült el a 2 sávos, mintegy 70 méter hosszú aszfaltburkolatú út,
egy szilárd burkolatú forduló a szemétszállító jármûvek számára, 10 normál,
1 mozgássérült térkô burkolatos parkoló a temetô látogatói számára. Az eseményen részt vett Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetôje.
Oktoberfest keserû szájízzel
A hét végén elôször volt Szombathelyen
Oktoberfest. A bajor sörünnep szombathelyi utánzata a vártnál jóval kevesebb
látogatót vonzott, de a rendezvényrôl
szóló közösségi oldalakon megjelenô beszámolók szerint a 2500 forintos belépôjegyet megváltók közül sokan távoztak
csalódással. A sörválaszték az ígértnél jóval kisebb volt, az ételek közül pedig
a bajor specialitásokat hiányolták.
DK utcafórum!
18-án Orbán vagy Európa? címmel utcafórumot tartott a Demokratikus Koalíció
Szombathelyen a Fô téren. Vendégük
volt Varju László, a DK országos alelnöke és tiszteletét tette dr. Ipkovich György
helyi képviselô, volt polgármester is,
akiket házigazdaként Szuhai Viktor helyi elnök fogadott. Standjukat egy óra
alatt több mint százan keresték fel szimpatizánsaik közül.
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„Arabs fejedelem Vas megyében”
Miért akart földet vásárolni egy arab szolimán Vas megyében a múlt század elején?
Ez is kiderül a Vasmegyei Szemle 1907. február 24-ei számában megjelent írásból…

jelenése egészen mindennapinak és rokonszenvesnek mondható”.
De mit kell tudni még e híres Szolimánról?
Nos, annyit mindenképpen, hogy Bánffy miniszterelnök ideje alatt a nagy kalandor felajánlotta Dzsibutit a kormányfônek, mondván, meghódítja ô e területet. Ehhez segítséget kért, nevezetesen pénzt az expedíció megszervezéséhez. A probléma
azonban itt kezdôdött…
„Bizonyára még élénken emlékeznek
arra az olvasóink, hogy Szolimán Emir, annak idején Bánffy báró miniszterelnöksége idejében és gyengének bizonyult támogatása mellett, egy rosszul sikerült expedicziót irányzott Dzsibuti meghóditására, mely tartomány fejedelmi elôjogai
ôt illetnék. Szolimán fejedelem toborzott

erélyes férfiakat maga mellé, s velük együtt Alexandriába utazott, hol bérelt egy
vitorlás bárkát, annak középsô ábróczára felvonatta saját lobogóját (kék-ezüstsárga), s expedícziójával együtt rémséges
koplalás, szomjazás és egyéb viszontagságok között átvitorlázott a Vörös-tengeren s elvégre kikötött Dzsibutiban, saját fejedelmi székhelyén.”
Igen ám, de ekkor nem az udvartartása fogadta az arab fejedelmet!
„Nagy volt azonban csodálkozása, hogy
nem üdvözölte ôt a helytartója és miniszterelnöke, hanem csak egy franczia iródeák, aki arról értesitette az emirt, hogy távollétében a franczia respublika ôt detronizálta (megfosztotta a tróntól – a szerk.)
és Dzsibutit elfoglalván , legott kitüzte
a franczia lobogót.”
A pórul járt emír így aztán hazatért, és vett
magának egy birtokot. Ha nem is arabföldön, hanem Vas megyében…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1927-ben. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Szimcsik Gyuláné, Kiss Tiborné, Szekér Mária, Balogh Zoltán és Ábrahám Katalin nyerte. E heti kérdésünk: Melyik ország
foglalta el a területet? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket és a Mickey & Minnie House utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu
címre várjuk, október 25-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Inger Szolimán egykor Dsibuti emirja, még
egykorabb cs. és kir. fôhadnagy a temesvári garnizonban, jelenlegi biharmegyei
földbirtokos nagyobb birtokvásárlás végett
több napon át Vasmegyében idôzött s állitólag megállapodásra is jutott egy nagyobb birtok megvételére nézve.”
Valóban egy emír érkezett a vármegye
székhelyére? A rossz nyelvek szerint
nem feltétlenül arab származású férfiúról
volt szó…
„A fejedelem, akit nem hívtak mindig se Ingernek, se Szolimánnak, hanem állitólag
Singer Salamonnak, abszolute nem is
annyira afrikai, mint inkább Háromdob-utczai bennszülötthez hasonlit.”
Szombathelyre érkezvén „nem hordozta az
arabs fejedelemnek szokott öltönyét, a hófehér burnuszt, a turbát, hanem pompás
prémes bekeccsel és nagyszerü kucsmát viselt. Se handzsárok, se pisztolyok nem valának övében, szóval a fejedelem ezuttal
semmi feltünôt sem viselt, s polgári meg-

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

MEGHÍVÓ
A FALCO ZRT. NYITOTT KAPUK NAPJA 2017. OKTÓBER 28.
Tisztelt ipartelepi Lakosok!
Mint ahogy az már korábban a Vas Népében meghirdetésre került, a FALCO Zrt. Nyitott Kapuk Napja és Családi Nap rendezvényt
kíván tartani, amelynek idôpontja 2017. október 28., szombat.
A FALCO Zrt. vezetôsége ezúton kívánja meghívni a FALCO Zrt. környezetében élô ipartelepi lakosokat a cég Zanati úti telephelyén,
megrendezendô eseményre.
A rendezvény célja, hogy a Nyitott Kapuk rendezvény során a munkatársaink családtagjainak, a környezetünkben élô lakosoknak,
az ipartelepi lakosoknak be tudjuk mutatni az eddigi fejlesztéseinket és legfôképpen a folyamatban lévô UTWS szárító és
szırô berendezés kivitelezésének jelenlegi állását.
Mindezek érdekében természetesen szervezett keretek között csoportosan üzemlátogatást tervezünk.
Megtekinthetô lesz az új lamináló-, a Mirror Gloss üzem, az új forgácslapgyár és természetesen az UTWS beruházás állása.
Maga az esemény helyszíne a FALCO Zrt. Központi Telephelye, 9700 Szombathely, Zanati út 26.
Kapunyitás: 8.30-tól, kapuzárás 17.00.
Az üzemlátogatás mellett, színpadi produkciókkal és számos szórakozási lehetôséggel készülünk a gyerekeknek és a felnôtteknek.
A rendezvényre csakis elôzetes regisztráció során lehet jelentkezni, amelyet meg tudnak tenni a FALCO Zrt. (www.falcowoodindustry.com) honlapján keresztül, vagy személyesen a FALCO Zrt. recepcióján, a regisztrációs lap kitöltésével.
Várjuk Önöket szeretettel!
Tisztelettel és üdvözlettel,
Szombathely, 2017. október 13.

Novák Tibor
vezérigazgató

Vecsey Dénes
Igazgató Tanács Tagja
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Szombathely 56’-os helyszínei
Egy 2006-os Szombathelyi séták rendezvény vezette végig az érdeklôdôket
azokon a helyszíneken, amelyek 1956.
október végén, november elején fontos
szerephez jutottak a város életében.
Vas megye az 1956-os forradalom idején a csendes megyék közé tartozott.
Ennek egyik oka lehetett, hogy Szombathelyen állomásozott a szovjet hadsereg egyik gépesített gárdahadosztálya. Parancsnoksága a jelenlegi megyei rendôr-fôkapitányság helyén volt,
az 5-7 ezer fôs dandár a 11-es Huszár úti
laktanyában, a Paragvári úton, a Kálvária utcában, a volt Remix helyén, a Derkovits-lakótelep helyén, a Faludy gimnáziumban (mai fôiskola) és a Zanati úti
motorgyárban, a mai Egészségügyi Fôiskola épületében és az Úttörô utcai iskolában állomásozott. A katonai elhárítás a Bagolyvárban mûködött. Mindezt Katona Attila történész mondta, aki
a sétát akkor vezette.
A másik ok a csendességre, hogy Szombathely viszonylag kevéssé volt iparosodott város, a gyárakban pedig erôs helyi gyökerekkel rendelkezô szombathelyiek vagy a közeli falvakból ingázók dolgoztak, akiket nehezen lehetett
mozgósítani, a szombathelyieket erôs katolicizmus és konzervativizmus jellemezte. Nem volt felsôoktatás, így a könnyebben radikalizálható fiatal értelmiségi
réteg sem volt számottevô a városban.
Megyeháza
A tüntetések 27-én, szombat délután
kezdôdtek, a fiatalok bementek a megyei tanács (Megyeháza) épületébe, papírokat szórtak ki, égettek. Rákosi-szobrokat fejeztek le, nagyobb atrocitás
nem történt.
Október 27-én az országos trendnek
megfelelôen itt is megalakult a Nemzeti Bizottság, amelyben túlreprezentáltak
voltak a régi hatalom képviselôi. Elnöke
J. Kiss Ernô, az akkori megyei tanács elnöke lett, két nap múlva egy új választás eredményeként Welther Károly ügyvéd került erre a posztra.
Október 29-én ugyancsak a megyeházán
megalakult a munkástanács, folyamatosan a munkahelyeken is létrejöttek
ezek a dolgozók által választott és legitimitált szervezetek. 26-ától már nem
dolgoztak az emberek, szervezkedtek,
politizáltak a munkahelyeken, és várták
a pesti vonatokat, amelyekkel a hírek jöttek a fôvárosból.

6

Székesegyház
28-án, vasárnap, a mise után megszólalt
az egyház is. (A püspök nem volt Szombathelyen.) Követeléseiket tíz pontban fogalmazták meg, amelyben szerepelt Mindszenthy bíboros szabadon
bocsátása, az egyházi ingatlanok visszaadása, a békepapi rendszer felszámolása. Tóth Imre tanár ugyancsak e helyütt
intézett egy beszédet a néphez, Tibola Imre, a Szent Erzsébet-plébánia káplánjának beszéde után.
Városi tanács, Kôszegi utca
A városi rendôrkapitányság a mai TITszékház épületében volt a Kôszegi utcában. A városi tanács a Kôszegi utca
23-ban mûködött. (Itt volt a városi begyûjtési hivatal is, a megyei a megyei
tanácson.) A szovjet katonák már novemberben harckocsival mentek be

az épületbe, a portás és két katona volt
itt, az egyiknek sikerült elmenekülnie, a másik összeverekedett egy szovjet kiskatonával, leestek a lépcsôn.
A szovjet meghalt, a magyar kórházba
került, ahonnét utóbb megszökött.
ÁVH
Az ÁVH székháza az akkor Bajcsy-Zsilinszky Endre nevét viselô, ma Király utca sarkán volt, ahol emléktábla ôrzi az
itt fogvatartott, megkínzott emberek
emlékét. A forradalom idején már nem
volt itt személyzet, elmenekültek.
A börtön (Szily János utca) elôtt viszont
volt megmozdulás, kiszabadították a foglyokat, némi hezitálás után a köztör-

vényeseket is. (Utóbbiak viszont néhány
nap múlva, önként visszafoglalták ideiglenes szálláshelyüket).
Magyar–Szovjet Baráti Társaság
A Savaria szállóval szemben lévô ház második emeltén voltak a Magyar–Szovjet
Baráti Társaság irodái. Errôl a társaságról Katona Attila azt mondta, hogy eszköze volt a szovjet hegemóniának –
kulturális vonalon. A nevezetes napokon
ezt is megszállták a helybéliek, akik kihajigálták az itt található könyveket és
máglyát raktak belôle. Közben rigmusokkal lelkesítették magukat: „Üresek a vagonok, indíts haza davajok.” „Aki járda
szélén áll, Rákosival cimborál.
A mostani 56-osok terén, akkor Sztálin és Vörösmarty út keresztezôdésében
álló épületben volt a megyei bíróság
(ma az Államkincstár lakik itt) és a ve-

le szemben lévô megyei rendôr-fôkapitányság épületébôl kidobott aktákat
ugyancsak elégették. Utóbbi épületben
rendezkedett be a nemzetôrség, amely
katonákból, rendôrökbôl, munkásokból verbuválódott, és vigyázott a rendre, bár fegyverük nemigen volt. November 4-én csaptak le rájuk, és likvidálták ôket a szovjetek. Gosztonyi József (26), Hegyi József (56), Jászfi
Ferenc (53), Kollarits Tivadar (20), Magyari Károly (46), Márfy Alfréd (20),
Nagy Károly (42), Pintér Károly (28),
Pozsgai László (24), Szabó István (26),
Szép Gyula (23), Szijj Vilmos (42) nevét
emléktábla örökíti meg.
SaFó
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Vasi Prímák: orvos, filmrendezô, népzenész
Az idén szemészorvos, filmrendezô és
zenész kapta a Vállalkozók Országos
Szövetsége Vas megyei szervezetének
díjait, melyeket pénteken este a Weöres
Sándor Színházban adtak át.
A VOSZ minden évben díjazza a tudomány, sport, kultúra területén kimagasló teljesítményt elért szakembereket
és a legjobbnak ítélt vállalkozókat.
Magyar Tudomány kategória:
Dr. Bátor György
Dr. Bátor Györgyöt 1986-ban avatták orvossá, ezt követôen a MÁV Kórház és
Központi Rendelôintézet Szemészeti
Osztályán helyezkedett el. Innen a Magyar Honvédség Központi Honvédkórházába került, ahol 2001-tôl adjunktusi beosztásban mint orvosôrnagy végezte
gyógyító tevékenységét. Szakvizsgázott
szemészetbôl, honvédorvostan és katasztrófa-orvostanból, 2014-ben neurooftalmológia licence vizsgát tett.
2002-tôl osztályvezetô fôorvos a Markusovszky Kórház Szemészeti Osztályán.
A magas szakmai színvonalon mûködô
osztály élén prof. dr. Rácz Péter munkásságát folytatja. Szerepe volt abban,
hogy az országban ötödikként a nyugatdunántúli régióban jöhetett létre macula-degenerációs centrum. Kollégáival
a legkorszerûbb mûtéti eljárásokat honosították meg. Országosan is a legújabb
sebészeti beavatkozással végzik a látóhártya mûtéteket, ami a betegek számára
legkevésbé megterhelô, de a szürkehályog-sebészetben is a legkorszerûbb eljárásokat alkalmazzák. 2015-ben a gyógyszerészképzésben kifejtett magas színvonalú munkájáért a Semmelweis Egyetem
Gyógyszertudományi Karának Társult
Oktatója kitüntetésben részesült.
Magyar színház- és filmmûvészet:
Erdélyi János
Erdélyi János Dukán született, ott járt általános iskolába. A Szombathelyi Tanárképzô Fôiskola népmûvelés-történelem
szakán 1982-ben végzett. Ezután Kôszegen népmûvelô, majd Budapesten újságíró lett. Szombathelyi barátjával, Zsigmond Dezsôvel 1984-ben forgatták elsô
filmjüket, amit a párthatalom betiltott.
Forgatott többek között a Duna-delta lágereirôl, a jugoszláviai háborúról, a holokauszt túlélôirôl, a kacsaól alatt hat
évig kitartó katonáról vagy a párthatalom ellen lázadó falusiakról. Az 1956-os
mosonmagyaróvári sortûzrôl készített

filmjükkel megnyerték a Magyar Filmszemlét. Az Indiántél címû mozifilm,
amely neves magyar színészeket vonultat fel, a Troiai Filmfesztiválon a legjobb
rendezés díját kapta. Természetfilm sorozatait a régi gyümölcsökrôl, az elszakított területek borászatáról készítette.
A Magyar Dokumentum Mûhely alapítója, 15 évig a Magyar Történelmi Filmalapítvány kurátora. Elsôként kapta meg
Vas megye Berzsenyi Dániel-díját, Balázs
Béla-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének birtokosa és
a Magyar Mûvészeti Akadémia köztestületi tagja.
Jelenleg Kôszegen és Dukán él. A filmezés mellett szôlôt mûvel, szürkemarhát
tart, és borkimérést üzemeltet.
Magyar zenemûvészet:
Földesi János
Földesi János tanár, népzenész, a népmûvészet ifjú mestere. Munkáját Magyar
Ezüst Érdemkereszttel is elismerték.
1984 óta foglalkozik a magyar népzenével, a Kiváló Mûvészeti Együttes címet is
magáénak tudó Boglya Népzenei Együttes alapító tagja, és a zenekar szervezési feladatait máig ô látja el. Matematika-könyvtár szakos tanári diplomát szerzett, a népzenét kezdetben táborokban
és önképzéssel tanulta. Késôbb Mûvésze-

ti Oktatói Bizonyítványt kapott, és elvégezte a Magyar Tudományos Akadémia
táncházzenészképzô tanfolyamát is. Földesi János fontos feladatának tartja az
adatközlôk felkeresését határon innen
és túl is, hogy azoktól tanulhasson, és beépítse a hallottakat saját zenekarának repertoárjába.
A Boglyát szombathelyi fôiskolások alapították, céljuk a kezdetek óta nem
változott: a magyar népzene hagyományhû elsajátítása és eljuttatása a közönséghez. A térség valamennyi jelentôs
táncegyüttesével dolgoztak már, állandó kísérôi az Ungaresca és a Gencsapáti Hagyományôrzô táncegyüttesnek.
Földesi János és felesége, Rózsa 20 éve
indította el a népzene tanszakot a Bartók Béla Zeneiskolában, 2011-ben pedig
a Mûvészeti Szakközépiskolában kezdték el a nyugat-dunántúli középfokú
népzeneoktatást. Földesi János a burgenlandi magyarok népfôiskolájának felkérésére az Ôrvidéken is tanít.
A közönségdíjat Kiss Zsolt, az ifjúsági díjat pedig Fodor Máté vehette át. VOSZ
Vas Megyei Szervezete által odaítélt
a „2017. ÉV MEGYEI VÁLLALKOZÓJA" díjazottjai: Az Év vállalkozója: Sipos Tibor,
az Év Kereskedôje: Juhász Tibor, az Év Minôségellenôre Vas Megyében: Karakó
László.
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Szelektív hulladékgyûjtés: figyeljünk jobban
Olvasóinktól több olyan jelzést kapunk,
amelyekben hiányolják a szelektív hulladékgyûjtô szigeteket. A SZOVÁ-tól
megtudtuk, hogy alapvetôen javítani viszik el a konténereket, de oka van annak, ha nem az eredeti helyükre kerülnek vissza.
– Karbantartás miatt szállítottunk be ideiglenesen a szelektív gyûjtôszigeteket
a város több pontjáról. Miután megtörtént a javításuk, ismét visszakerülnek eredeti helyükre – tudtuk meg Potyondi Nikolettától, a SZOVA Zrt. kommunikációs munkatársától.
A berendezések régi típusúak, viszonylag gyakran meghibásodnak. A karbantartásuk hónapokba telik, mivel a cserére ítélt, megrendelt alkatrészekre
(rugók, zárak, kerekek, stb.) 8-10 hetet
is várni kell.
– Az elsô számú feladat minden idôszakban a kommunális hulladékszállítás, de
társaságunknak eltökélt célja a szelektív
hulladékgyûjtés minél szélesebb körben való elterjesztése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása a lakosság számára. Éppen ezért nem tervezzük
a gyûjtôszigetek megszüntetését sem.
El kell mondanunk ugyanakkor azt is,
hogy üzemeltetésük rengeteg bosszúságot is okoz társaságunk számára, hiszen
sokan nem rendeltetésszerûen használják azt. Rendszeresen kerül az edényekbe más típusú hulladék, és keletkezik szeméthalom a szigetek mellett. A szennyezettség a zsákban gyûjtött szelektív hulladékra is jellemzô, a sárga zsákokban is

elôfordul helytelen szemétfajta. Mindenképpen kedvezô tendencia azonban
a zsákos gyûjtés folyamatos elterjedése:
míg 2015-ben 384 tonna hulladékot
szállítottunk el ilyen módon, ez a szám
2016-ban már 578 tonna volt. A szelektív hulladékgyûjtô szigeteket javításuk
után újra az utcákra helyezzük, de nem
biztos, hogy az eredeti helyükre kerülnek vissza. A Domusnál és a Rákóczi utcában lévô gyûjtôkkel kapcsolatban pozitívak voltak tapasztalataink, ezért az ott
meghibásodott, majd rendbe tett szigeteket ugyanoda tettük vissza.
Vannak azonban problémás területek.
Azokban az esetekben, ahol csekély
mennyiségben kerül ki szelektív hulladék,

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 21., szombat

Derült, napos
idô várható

10˚C

20˚C

Október 22., vasárnap

Zápor várható

10˚C

18˚C

Október 23., hétfô

Zápor várható

8˚C

14˚C

Október 24., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

7˚C

16˚C

Október 25., szerda

Gyengén felhôs
idô várható

6˚C

16˚C

Október 26., csütörtök

Zápor várható

6˚C

17˚C

Október 27., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

6˚C

17˚C
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és/vagy ahol a gyûjtôpont vonzza az illegális szemetelôket, és folyamatosan sok
egyéb hulladék gyûlik össze a környékén,
illetve ahol a berendezés állandó rongálásnak van kitéve, megvizsgálják a lehetôséget, hogy lehet-e akár a környéken
olyan új helyet találni a szelektív szigetnek, ahol hatékonyabban és kevesebb
gonddal mûködhet a gyûjtés. A házhoz
menô zsákos szelektív hulladékgyûjtést
Szombathelyen eddig a családi házas
övezetekben vezették be, a bôvítést
egyelôre nem tervezzük. Ahol nincs zsákos gyûjtés, a lakosok a gyûjtôszigetekre tudják kivinni csomagolási hulladékukat – tudatta lapunkkal a SZOVA.
SaFó
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Vonzóbb lett a Joskar-Ola lakótelep
A Joskar-Ola lakótelep az elmúlt években folyamatos felújításon és fejlesztéseken esett át.
Két éve felújításra került az alapítványi
játszótér, tavaly négy helyen bôvültek játékokkal a közterületi játszóterek, és
épült egy fitneszpark a Mikes Kelemen
utcában. Kialakításra került a gyalogátkelôhely a Hunyadi úton, valamint akadálymentessé tették a Pázmány Péter körutat a kerekesszékkel élôk és a babakocsival közlekedôk könnyebb közlekedése érdekében. Pár hete új aszfaltréteget
kapott a Hunyadi utcai híd járdája, és
megújult több járdaszakasz is.
Felújították a Pázmány Péter körút mögötti sportpályát, ahova egy kosárpalánk
is került, de még az idei évben több fejlesztés is várható, melyek képviselôi keretembôl valósulnak meg: így kerül kialakításra egy pihenôpark a Pázmány
Péter körút végén, egy pihenô rész
a Szent Márton utca 14. szám mögött

S Z K K A :

kerékpártárolóval, és több helyen kerülnek ki új padok, hogy a lakótelepen élôk
bárhol megpihenhessenek.
Elkezdték a Szent Márton-templom elôtti tér felújítását is, melynél javaslatomra parkolóhelyek kerültek kialakításra
a Barátság utcai épülettel szemben.
Az intézményi felújítások terén is sok pozitívum történt az elmúlt években. A Micimackó Óvoda udvarára játékokat telepítettek, több vizesblokkot is felújítottak,
megoldották az uszodahelyiség páramentesítését egy elszívó berendezéssel. A Napsugár Óvodában kicserélték
az emeleti csoportszobák bútorzatát, és
új kerítést kapott az óvoda. A Barátság
Utcai Óvodában átadásra került egy
többfunkciós sportpálya a gyermekek
nagy örömére, a Bokréta Bölcsödében
szintén megújultak a vizesblokkok.
A tervek szerint hamarosan felújítják a Vásárcsarnok épületét, valamint a Haladás
VSE kiköltözését követôen a volt SzentGyörgyi iskola épületét egy átfogó felújítás

E L É G E D E T T

Zsiga Gyula mesteredzô, a Magyar
Kézilabda Szövetség (MKSZ) szakmai
igazgatója és Iváncsik Tamás,
az MKSZ szakreferense, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia új
szakmai felügyelôje látogatta meg
a szombathelyi egyesületet a múlt
pénteken délután.
Zsiga Gyula, az MKSZ szakmai igazgatóját Pôdör Zoltán, az SZKKA ügyvezetô elnöke fogadta pénteken délután.
A szakmai egyeztetésen elsôsorban
stratégiai kérdésekrôl tárgyaltak a felek, emellett szó volt akadémiánk jövôbeli terveirôl, nagyszerû és szerteá-

A Z

Ú J

után a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat veszi birtokba, hogy egy oktatási
központot alakítsanak ki az épületben.
Elônyére változott a Joskar-Ola Napok
rendezvény is, megtartva az eredeti célját, amely a lakótelepen élôk összetartozásának erôsítése fôzôversennyel és színes közösségi programokkal. Képviselôi
keretbôl való támogatásommal a JoskarOlán élô gyermekek ingyen vehették
igénybe a vidámparkot a Yo Kupon segítségével. Ezzel a rendezvényt a lakótelepiek még jobban magukénak érezhetik,
mindamellett, hogy az alapítvány egy ingyenes és igényes szórakozási lehetôséget biztosít a kilátogatók számára.
Minden hónapban van képviselôi fogadóóra, ahol a lakók jelezhetik észrevételeiket, javaslataikat a lakóteleppel
kapcsolatban.
Tisztelettel: Kelemen Krisztián
városi képviselô
www.joskarola.blog.hu

M E N T O R

gazó kapcsolatrendszerérôl, a sportág
további népszer_sítésérôl, a versenyeztetési lehetôségekrôl, valamint az itt
zajló képzésrôl.
Késôbb megérkezett Iváncsik Tamás,
az SZKKA frissen kinevezett szakmai
felügyelôje, aki Zsiga Gyulával együtt
ellátogatott az egyetemi csarnokba,
ahol csaknem nyolcvan akadémista
lány tréningezett.
A tapasztalatokról az akadémia új mentora, Iváncsik Tamás így nyilatkozott.
– Remekül éreztem magam az elsô hivatalos látogatásomon. Örültem a felkérésnek, és különösen jó érzés egy

olyan szervezetnél szakmai felügyeletet ellátni, ahol ennyi a gyermek,
mint az SZKKA-nál. Négy edzést néztünk meg Zsiga Gyulával, és mindent
rendben lévônek találtunk, az edzôk
felkészültek voltak, a gyermekek pedig élvezettel végezték el a feladatokat. A közeljövôben ismét jövök az
SZKKA-hoz, öröm ide érkezni, hiszen
hihetetlen milyen sok lány tartozik az
akadémia kötelékébe. Ezt a mély merítési lehetôséget hosszú távon is kamatoztathatja majd az egyesület –
foglalta össze az elsô látogatás tapasztalatait Iváncsik Tamás.

BÁNÓ ISTVÁNRA EMLÉKEZNEK AZ ARBORÉTUMBAN
Kevéssé ismert, hogy Magyarország elsô emlékmûvét, mely az 1956. október 23-i forradalomnak állított emléket, Bánó István hozta létre Szombathelyen a Kámoni Arborétumban. 1957
tavaszán az új arborétumi terület
sarkában malonyai oszlopos tujacsemetéket ültetett ki, 1-9-5-6-10-23 csoportosításban. Az akció nem volt veszélytelen, a facsoport különös formájának okát Bánó István csak az 1960-as

évek elején fedte fel családtagjainak
és Retkes József munkatársának, de
a nyilvánosság számára továbbra is titok, a „Labirintus” maradt. A tujaliget
ma is megvan, létesítôjérôl és a létesítés okáról ma emlékkô szól. A Kámoni Arborétumért Egyesület és a NAIK
Erdészeti Tudományos Intézete október 23-án megemlékezést tart az
1956-os forradalom és szabadságharc
61. évfordulója és Bánó István szüle-

tésének 100. évfordulója alkalmából,
melyre várják az érdeklôdôket.
A Kámoni Arborétumban, az emléktáblánál délután 2-kor dr. Puskás Tivadar polgármester mond beszédet,
majd az ELTE Bolyai Gimnázium tanulóinak ünnepi mûsorát láthatják, utána Bánó István látogatóközpontnál álló szobránál Borovics Attila a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója emlékezik Bánó Istvánra.
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FOGADÓÓRA
Sátory Károly, Szombathely Megyei Jogú Város 10. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október
24-én (kedden) 18.00–19.00 óráig a Fekete Kakas Étterem és
Panzióban (Szombathely, Rumi út 21.) fogadóórát tart.
Dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú város
önkormányzati képviselôje 2017. október 25-én (szerdán) 17.00
órától a Szombathelyi Hétszínvirág Óvodában (Szombathely, Bem
József utca 33.). fogadóórát tart.

EMLÉKEZÉS A FORRADALOMRA
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója alkalmából
és az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére 2017. október 23-án városi megemlékezést rendez.
Program: 16.30 óra Jáki úti temetô: Welther Károly síremlékének megkoszorúzása. Megemlékezô szavakat mond: Dr. Torjay Valter, az 56-os Szövetség Vas Megyei Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke.
17.15 óra Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással. Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr. Hende Csaba, az országgyûlés alelnöke.
18.00 óra 56-osok tere. Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére. Ünnepi beszédet mond: Lechner Ferenc, az 56-os Szövetség Országos Elnökségének tagja. Koszorúzás.
19.30 óra Városháza díszterme: Ünnepi közgyûlés. Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.
Közremûködnek: Kanizsai Dorottya Gimnázium kamarakórusa, Nagy Lajos Gimnázium diákjai, Weöres Sándor Színház színészei, Isis Kvartett, Szombathely Város Fúvószenekara, MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegysége. Szombathelyi Polgárôrség.
FORGALOMKORLÁTOZÁS 2017. OKTÓBER 23-ÁN
NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN, 2017. október 23-án a megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.
17.00 órától – kb. 17.45 óráig Március 15. tér: 18-as Honvéd utca – Wesselényi Miklós utca, Szelestey László utca – Wesselényi Miklós utca, Petôfi Sándor utca – Kôszegi utca, Liszt Ferenc utca – Karinthy Frigyes utca, Március 15. tér – Deák Ferenc utca keresztezôdések.
17.45 órától – kb. 19.00 óráig Nemzetôrök Emléktáblája (56-osok tere):
Király utca – Széll Kálmán utca, Kisfaludy Sándor utca – Vörösmarty Mihály utca, Vörösmarty Mihály utca – Szelestey László utca, Széll Kálmán utca – Wesselényi Miklós utca keresztezôdések. A rendôrség a fenti helyszíneken ezen idô alatt
mindennemû gépjármûforgalmat elterel, a megemlékezések befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2017. október 23-ai ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi, regionális és országos autóbuszjáratok az alábbiak szerint közlekednek.
Helyi autóbuszjáratok
2017. október 23-án az „1C” viszonylatszámú autóbuszok. 17.00–18.00 óra között: nem érintik a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Paragvári utcai Általános Iskola, a Dr. István Lajos körút és a Savaria Nagyszálló elnevezésû megállóhelyeket.
A járatok a Dr. István Lajos körúton a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak
meg. 18.00 – 19.00 óra között: nem érintik a Savaria Nagyszálló, 56-osok tere (Széll
Kálmán utca) elnevezésû megállóhelyeket.
17.40 – 19.00 óra között: a 6, 7, 8, 12, 21, 26, 29A, 29C, 35-ös jelzésû autóbuszok
az 56-osok tere (Vörösmarty Mihály utca) és az 56-osok tere (Széll Kálmán utca)
elnevezésû megállóhelyeket nem érintik.
Országos és regionális autóbuszjáratok: 2017. október 23-án 17.00–19.00 óra között: az autóbusz-állomás és a vasútállomás között közlekedô országos és regionális autóbuszjáratok a Thököly Imre utca – Szent Márton utca – Nádasdy Ferenc utca irányába közlekednek. Az ünnepségek befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend.
Kérjük tisztelt Utasaink türelmét és megértését.
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KÖZÉRDEKÛ

STADIONÁTADÓ NOVEMBER 8-ÁN
Befejezôdött a Haladás Sportkomplexum építése. A létesítmény mûszaki átadás-átvételi
folyamata rendben lezajlott, jelenleg garanciális és utójavítási
munkákat végez a kivitelezô. A
hivatalos nyitóünnepségre november 8-án kerül sor a Rohonci úti sportkomplexumban,
amelyre 1200-3500 forint között
lehet majd jegyet váltani, a tervek szerint 2017. október 24-tôl.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet október 21-tôl
október 27-ig.
21., Szo – Elefánt, Zanati u. 20., 508553 20.00–8.00; 22., V – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110 19.00–08.00;
23., H – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123
8.00–8.00; 24., K – Benu Fô tér,
Széchenyi I. u. 1., 312-466 20.00–8.00;
25., Sze – Gondviselés, Nádasdy F. u.
43., 368-722 20.00–8.00; 26., Cs –
Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242
20.00–8.00, 27., P – Kígyó, Fô tér 31.,
312-583 20.00–8.00

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

HIRDETÉSI
TANÁCSADÓK:
Stukics Lajosné
(Tel.: 20/463-0213)
Sütô Ágnes
(Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária
(Tel.: 20/921-5010)
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Október 21–27.
KIÁLLÍTÁS

Agora – MSH
17.00 Alma-koncert

október 13–nov. 26-ig
Szombathelyi Képtár
Ezer szállal – textilkiállítás

Arena Savaria
19.00 Rapülôkkoncert

október 25. (szerda)
Vas Megyei Levéltár
(Hefele M. u. 1.)
17.00 Ágostai és
helvét. A reformáció
története Vas
vármegyében –
kiállítás-megnyitó

október 24. (kedd)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
17.00 Tea és
Tudomány, vendég:
dr. Kapitány Ágnes,
szociológus, kulturális
antropológus

••••••••••••••
október 21. (szombat)
Agora – MSH
Isis Dance Open
Végállomás
20.00 Pokolgép
Agora – Savaria
Filmszínház
21.00 Hiperkarma:
Délibáb – lemezbemutató
október 22. (V)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Rumcájsz

Vas Megyei TIT
(ELTE–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Dél-India
és Srí Lanka, elôadó:
Németh László Ferenc
Magyar Földrajzi
Társaság (ELTE–SEK
„C” elôadó, Károlyi G.
tér 4.)
18.00 Magyarjárás
Tatárországban, elôadó: Horváth László
Martineum Felnôttképzô Akadémia

(Karmelita u. 1.)
18.00 Gyászon innen,
gyászon túl, elôadó:
Törôcsik Júlia
Sarlós Boldogasszony
Székesegyház
19.30 Martinus Exclusive koncertek: Francia líra – Vörös Szilvia,
Razvaljajeva Anasztázia és Duleba Lívia
október 25.
(szerda)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
9.30 Holdosi József
emlékkonferencia
VII. sz. Idôsek Klubja
(Váci M. u. 1–3.)
13.30 A búzafû jótékony hatásairól, elôadó: Tóth László
október 26.
(csütörtök)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub:
Sorvezetô nélkül
– szépirodalmi

üzenetek, elôadó:
Pallósiné dr. Toldi
Márta
Bernstein Béla
Kulturális Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.00 Ôszi Zsidó Esték,
vendég: dr. Katona
Attila történész
Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Épített szépség
2.: Palmyra, elôadó:
Vásáros Zsolt építész
október 27.
(péntek)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Erdély-járók:
vetített-képes elôadás
az idei kirándulásról,
elôadó: dr. Szarka
György
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
17.00 Párbeszéd
az idôrôl – író-olvasó
találkozó, vendég:
Rakovszky Zsuzsa

Agora – Savaria
Filmszínház
20.00 Budapest Noir
– díszbemutató és
közönségtalálkozó,
vendég: Gárdos Éva
filmrendezô
Végállomás
20.00 Fankadeli
október 21–27.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor
Színház
október 21.
(szombat)
15.00 Oblom-off
19.00 A Grönholmmódszer
október 24. (kedd)
17.00 Vôlegény
október 25. (szerda)
19.00 Vôlegény
október 26.
(csütörtök)
15.00 Vôlegény
október 27. (péntek)
19.00 Vôlegény
20.00 Lamantin
Klub: Az év
fiatal jazzzenészei 2017
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25 éves az izraeli Ramat-Gan és
Szombathely testvérvárosi kapcsolata
A Ramat-Gani Kamarakórus 2017. 10.
29-én, vasárnap 18.00 órakor koncertet
ad a Bartók Teremben.
Köszöntôt mond: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Az 1993-ban, Hanna Tzur által alapított
Ramat-Gani Kamarakórust az izraeli RamatGan város Kulturális és Mûvészeti Hatósága mûködteti és támogatja. A kórusban
éneklôk többsége professzionális zenész és
zenei oktató, számos tagja önálló szólista,
aki több helyen is elôadott már.
A kórus széles repertoárral rendelkezik,
a legnagyobb zeneszerzôk fôbb a capella
darabjaitól kezdve az izraeli zenén át a híresebb zenekari mûvekig. Sok kórusmûvük-

nek bibliai témája van, mint Pablo Casals,
Leonard Bernstein és mások által megzenésített zsoltárok. A kórus számos nyelven
ad elô, többek között latin, német, olasz,
angol, héber, cseh és görög nyelven. A Ramat-Gani Kamarakórus Izrael legnevesebb hangversenytermeiben lép fel, és
rendszeres résztvevôje az országszerte
megrendezésre kerülô zenei fesztiváloknak.
Sok fellépésüket élôben közvetítette az Izraeli Rádió és Televízió. Sikeres koncertturnén jártak Spanyolországban, valamint
Steven Spielberg „Schindler listája” filmzenéjén is hallhatóak. Szombathelyen imákat,
dalokat adnak elô. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak! A belépés ingyenes.

Üveghegy-díjas
a Kirikou és a boszorkány
Az ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Szövetsége)
Magyar Központja 2001 óta minden évben kiadja a legjobb magyar gyermek- és ifjúsági színházi elôadásnak járó Üveghegy-díjat. Ez az elismerés a színházi szakma,
a közönség, a gyermekelôadások fogadásával, forgalmazásával foglalkozó szervezetek és a pedagógusok számára is mértékadó, hiszen a sok-sok magyar nyelvû elôadás
közül csak egy kaphatja meg.
Ez a legrangosabb díj, melyet gyermekelôadás kaphat, és
ezt az elismerést az idén a Mesebolt Bábszínház Kirikou
és a boszorkány címû elôadása nyerte el, melyet október
14-én mutatott be a társulat Budapesten, a 9. Gyermekés Ifjúsági Színházi Szemle versenyprogramjában.
A szakmai zsûri (Herczog Noémi, Perényi Balázs, Pilári Gábor) döntése értelmében az elôadás kapta a Nemzetgazdasági Minisztérium díját is, különösen gyönyörû képi világáért, lenyûgözô és egyedi bábhasználatáért, az irodalmi alapanyag megválasztásáért, a kiemelkedô dramaturgi munkáért, a játék sallangmentes letisztultságáért.
A darab rendezôje Kovács Géza (Blattner-díjas), író, dramaturg: Khaled-Abdo Szaida, tervezô: Trifusz Péter, zeneszerzô: Takács Dániel.
Szereplôk: Császár Erika, Lehöcz Zsuzsa mv., Gyurkovics Zsófia, Takács Dániel mv., Kovács Bálint, Maronics Ferenc mv.
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SZÓRÓLAPTERJESZTÉS,
SZÓRÓLAPMARKETING
Aktuális akcióinkról értesülhet
a www.savariapost.hu honlapon.

A Festékbolt a város 4 pontján

Szombathely
Vépi út 27.
Szûrcsapó u. 23.
Farkas Károly u. 2/a
Szabadságharcos u. 8.

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A Váci Mihály
utcában 1+2
igényes
Neczpál Kati félszobás,
lakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés, Irányár: 14,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Marton Péter és dr. Csire Judit leánya: Mária
Klára, Kopácsi Miklós és Szigeti Julianna Erzsébet leánya: Leila,
Czetter Gábor és Ujvári Tímea leánya: Csenge, Pekker Áron
és dr. Tóth Veronika leánya: Boglárka, Könczöl Zoltán és Kanti
Alexandra leánya: Kinga, Keresztes Gábor és Horváth
Bernadett fia: Levente, Nyári Csaba Roland és Ankus Eszter
Anna leánya: Laura, Kupi Attila és Berkovics Kaludia Viktória
fia: Benedek, Závár Jácint és Lóránth Anikó leánya: Anna,
Orosz László és Kovács Réka fia: Simon Zsombor, Hajdú András
József és Szigeti Veronika Eszter fia: Gergô Zoltán, Varga István
és Rozmán Mónika Bernadett leánya: Lara, Szeles Lajos és Toldi
Judit fia: Dávid, Mesics Zoltán és Horváth Viktória leánya: Léna,
Gancz Péter és Németh Renáta Eszter leánya: Regina, Smelka
Zoltán és Számedli Szabina fia: Botond, dr. Nagy Tamás és dr.
Zsirai Adrienn leánya: Emília Léna, Lázár Péter és Polgár Dorina
Erzsébet leánya: Luca, Tompa Mihály és Tömô Annamária fia:
Ádám, Bor Milán és Dávid Viktória Dóra leánya: Zorka, Vas
Zoltán és Horváth Anett Mária fia: András, Bokor Dávid Péter
és Illés Vivien leánya: Dóra, Samu Olivér János és Pothárn
Viktória leánya: Viola, Németh Róbert és Tóth Krisztina
Kornélia fia: Zalán István, Klé Gergely Barna és Mersich Mónika
fia: Levente, Boda Gábor és Zátonyi Dóra leánya: Léna
H Á Z A S S Á G : Kapitány Balázs és Ilyés Petra, Horváth Péter
József és Pál Krisztina, Demeter Richárd és Csatlós Szabina
Piroska
H A L Á L E S E T: Lengl Dezsô István, Szabó József, Koroknai
Rezsô, Török Istvánné Lôdör Erzsébet, Poócza Jenô József,
Némethné Koltay Klára Éva, Németh László Csaba, Pintér
Ferenc, Kovács Ferenc Máté, Tompa Endréné Vadász Klára,
Boda Jánosné Tóth Mária Éva, Mihályka Gyula, Tóth László,
Zsoldos Béláné Schütz Klára Margit, Nemesi Gábor Ernôné
Földvári Ilona Mária, Kazári Lászlóné Horváth Mária
Magdolna, Gál László, Orsós József, Móricz Jenô, dr. Schrôter
Elemér, Csonka Jánosné Rozmán Ilona, Fatalin István
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Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata +++ 35 országban
+++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövônkért

A SCHOTT a világ egyik vezetô speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója.
A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán.

Csapatunk erôsítésére munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

GÉPKEZELÔ

VIZUÁLIS ELLENÔR

Feladat:
• Termelôgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
• középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 mûszakos munkarend vállalása

Feladat:
• Termékek vizuális ellenôrzése
• Elsôdleges csomagolási feladatok ellátása
Elvárás:
• középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 mûszakos munkarend vállalása

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:
• Versenyképes alapbér
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
• Törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Éves szinten tervezhetô, kiszámítható munkarend
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés

•
•
•
•
•

Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes céges buszjáratok számos településrôl
Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Barátságos csapat és tiszta, rendezett munkakörnyezet
Vállalati rendezvények, egészség- és családi
programok, sportolási támogatások

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!
Idôpont egyeztetés miatt keressen minket a +3694/568-411 vagy a +3620/8527-939 telefonszámon
(H–P 8.00–16.00) vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre.

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1. • www.schott.com
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Á L L Á S K E R E S ÔF Ó R U M B A N

2017. OKTÓBER 21.

A Pradalits és Társa Kft. meglévô csapatának bôvítéséshez
az alábbi munkakörökbe keres új munkatársakat:

A Sabina Zrt.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:
• betanított munkás (szabászat és
kárpitos üzemrész, két mûszak)

Pályakezdôket is várunk!
Amennyiben szeretne egy jó csapatban, családias légkörben dolgozni és
áruismerettel rendelkezik, jelentkezzen az alábbi telefonszámon:

06/30/901-6002

• varrónô (egy mûszak,
fél 8-as munkakezdés is lehetséges)
• raktáros (két mûszak,
targonca jogosítvány feltétel)
Érdeklôdni a 94/513-951-es
telefonszámon lehet.

ÜZLETKÖTÔ
Piacvezetô acéltermék-feldolgozó és kereskedô cég keres
munkatársat szombathelyi telephelyére

Fôbb feladatok, munkák:
•
•
•
•
•
•

Acéltermékek értékesítése
Meglévô vevôkkel való kapcsolattartás
Új vevôk felkutatása, hosszú távú ügyfélkör bôvítése
Értékesítéssel összefüggô tranzakciók figyelése
Reklamációk kezelése, ügyintézése
Értékesítéshez kapcsolódó adminisztráció vezetése

Az álláshoz tartozó elvárások:

A SZOVA Zrt. felvételt hirdet

gépkocsivezetô
munkakörbe.
Elvárás: C, E kategóriás jogosítvány, GKI.
Elôny: gépkezelôi jogosítvány.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette
érdeklôdését, kérjük, hívja
az alábbi telefonszámot: 20/529-7240!
KÖSZÖNJÜK!

•
•
•
•
•
•
•

Minimum középfokú mûszaki végzettség
Értékesítés, kereskedelem területén szerzett 3–5 éves tapasztalat
„B” kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat
Felhasználói szintû számítógépes ismeretek
Megbízható MS Office ismeretek
Önálló, vevôorientált munkavégzés
Csapatszellem, nyílt kommunikáció

Elônyt jelent:
• Angol/német nyelv ismerete, esetleg több nyelv ismerete
• Nagyvállalati ügyviteli rendszerek és folyamatok ismerete
• Felsôfokú mûszaki végzettség

Amit kínálunk:
• Fix, versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatások
• Céges gépkocsi használat a munkavégzéssel összefüggôen
• Teljes munkaidôs foglalkoztatás
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklôdését, kérjük,
fényképes szakmai önéletrajzát, esetleges motivációs levelét és
ajánlását, elérhetôségét küldje el a 2017. október 27-ig
az info@hrtrans.hu email címre.
Kérjük, hogy jelentkezésében a bérigényét mindenképpen tüntesse fel!
Jelentkezésében tüntesse fel a hirdetés referencia számát: HrtD17/12Ü.
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RUHÁZATI
KERESKEDELEM

Vásároljon nôi- férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!

ÔSZI KÍNÁLATUNKBÓL:

Page 16

9700 Szombathely,
Aréna u. 4.

Eladó házakat,
lakásokat keresek
Szombathelyen.

Tel.: 06/30-267-9339

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

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

GYÜMÖLCSFÁK,
bogyós
gyümölcsök
széles
választékban.

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

