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ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

HALOTTAINKRA
EMLÉKEZÜNK
TISZTELGÉS ’56 HÔSEI ELÔTT
KÖZGYÛLÉS: PUSKAPOROS HANGULAT DÉLELÔTT
FALCO KC: BORÚRA DERÛ

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
SZOMBATHELY
Király u. 15.

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Kiszállítás megoldható.

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

Megérkeztek
a frissen kitermelt,
szabadgyökeres
gyümölcsfák,
rózsák, szôlôk,
bogyósgyümölcsûek!

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

Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–14 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

Költségvetési intézmény,
közalkalmazotti jogviszonyban
- munkájára igényes, precíz,
CT-EcoSTAT program ismerettel
rendelkezô Pénztárost,
• Diplomás ápolót, Szakápolót,
• Konyhai kisegítôt,
• Villanyszerelôt keres.

Keresek! 2%
Szombathelyen eladó
lakásokat, házakat,
lehet bontásra, felújításra
szoruló állapotú is.

jutalékért

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

e-mail: pajerjanos@gmail.com

EGY JÓ
LÉPÉS.

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

–
–
–
–
–
–

Többféle mûszakrendbôl választhatnak
Új bérezés 2017 szeptemberétôl
Jelenléti bónusz
Erzsébet-utalvány plusz
Patikapénztári befizetés
Utazási költségtérítés
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as telefonszámon,
e-mailben az info@villszov.hu
címen, személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3. szám alatt lehet.

A Sabina Zrt.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:
• betanított munkás (szabászat és
kárpitos üzemrész, két mûszak)
• varrónô (egy mûszak,
fél 8-as munkakezdés is lehetséges)
• raktáros (két mûszak,
targonca jogosítvány feltétel)
Érdeklôdni a 94/513-951-es
telefonszámon lehet.
FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
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• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010) • IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Grafirka Stúdió • NYOMDA: ISTER Trade Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA:
a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9789 Sé, Balassi Bálint u. 4/A. • FELELÔS KIADÓ:
Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
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FÓRUMBAN

Az utcán emlékeztek a fiatalok ’56-ra
Idén mozgalmas napokat élt át Szombathely az 1956-os forradalom kapcsán. Utcára vonultak a fiatalok. Az idôsebbek
viszont a Városházán ünnepeltek.
A 61 évvel ezelôtti Szombathely eseményeire emlékezve a Vasi Múzeumbarát
Egylet, a Berzsenyi Dániel Könyvtár és
a Savaria MHV Múzeum támogatásával
városi sétát szervezett a szombathelyi oktatási intézmények 7–12. évfolyamos, 5–6
fôs csapatai számára. A hét helyszínt érintô rendezvényen 13 iskola 15 csapata vett
részt – számol be az eseményrôl a szervezô egyesület honlapja.
A történelmi, városismereti séta résztvevôit Tóth Kálmán múzeumpedagógus
köszöntötte a Megyeházán, ahol Szôkéné Nagy Hilda (BDK) és Fülöp Gábor
(VMbE) vezetésével számítógépes feladatokat oldottak meg. A püspöki palotában Ágoston Eszter és Foki Éva (VMbE)
útmutatásait követve a város katolikus
társadalmának a forradalom napjaiban
megfogalmazott kívánságait elemezték.
A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban Tóth Róbert (SMHVM) és dr.
Major Gyöngyi (VMbE) jóvoltából átélhettek egy megtörtént eseményekre alapozott iskolai jelenetet, a TIT-székházban Tóth Kálmán (SMHVM) és Holzmann
Klára (VMbE) interpretálásában egy korabeli gyanúsított-kihallgatási jegyzôkönyv gépelésében vehettek részt a fiatalok és az ôket kísérô tanárok. A MÁV
Igazgatóság épületében Gerencsér
Ádám és Tóth Tamás (VMbE) a Magyar–Szovjet Társaság tevékenységét
ismertette az oda érkezôknek, a volt

ÁVH-székházban történt eseményekrôl Herteledyné Varró Ágnes és Hamza
István (VMbE) beszélt a diákoknak. Itt
megtekinthettek egy 1956 elôtti rendôr egyenruhát és egy karhatalmista
(pufajkás) öltözéket, amelyeket dr. Jónás Zsigmond ezredes adott kölcsön az
alkalomra saját gyûjteményébôl.
A séta utolsó állomása a Szent Márton
temetô volt, ahol két mártír nemzetôr sírján mécsest gyújtottak a diákok.
Az esemény – amelynek lebonyolításában a felsorolt közremûködôkön kívül
részt vett Szabóné Lesch Andrea és Kántor Orsolya (VMbE) is –, a Megyeházán
filmvetítéssel és az emléklapok átadásával zárult.
A NLG-sek se maradtak a négy fal között,
október 20-án a Nagy Lajos Gimnázium
rádiója szólalt meg, és ismertette az eseményeket, majd a fiatalok az iskolaudvarra vonultak, ahol felolvasták az 56-os
követeléseket, amely transzparenseken
is megjelentek. Innét sétáltak át az Ady
térre, ahol Szabó Róbert Endre, a Weöres Sándor Színház színésze mondta el
a Nemzeti dalt, aztán Timár Emese elôéneklésével elénekelték a Bródy János Ha
én rózsa volnék címû dalát.
A kámoni arborétumban október 23-án
az arborétum baráti köre és az ERTI a bolyaisok közremûködésével szervezett
megemlékezést a száz évvel ezelôtt
született Bánó Istvánról, aki Magyarország elsô 1956-os emlékmûvét hozta létre: 1957 tavaszán az új arborétumi terület sarkában malonyai oszlopos tujacsemetéket ültetett ki, 1-9-5-6-10-23
csoportosításban.

A Jáki úti temetôben dr. Torjay Valter
idézte fel Welther Károly ügyvéd, a Nemzeti Bizottság elnökének emlékét.
A rossz idô miatt a szokásosnál kevesebb
érdeklôdô jött össze az önkormányzat hivatalos ünnepségen, így ezt igen rövidre fogták, az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ünnepélyesen felvonta az országzászlót. Az 1956-osok terén Lechner
Ferenc, az 56-os Szövetség Országos Elnökségének tagja mondott beszédet,
majd megkoszorúzták az emlékmûvet.
A Városházán tartott ünnepi közgyûlésen a mûsor után dr. Puskás Tivadar emlékezett az 1956-os hôsökre, de felidézte azt is, hogy ezen a napon ünnepeljük
a köztársaság kikiáltásának 28., a szombathelyi önkormányzat megalakulásának 27. évfordulóját is, majd dr. Hende
Csaba, a parlament alelnöke, országgyûlési képviselô beszélt arról, hogy mi
magyarok 56-ban és most is a szabadság
népe vagyunk.

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!
A Király Sportcentrum környékén 798 m2-es közmûves építési telek eladó. Irányár: 8,9 M Ft.
Szombathelyen, a Külsô Nárai út környékén, 3 m
széles úton megközelíthetô, 1100 m2 beépíthetô
belsô telek eladó. Az utcában minden közmû megtalálható. Ár: 11,5 M Ft.
Torony központjában 1322 m2-es építési telek eladó. Irányár: 6 M Ft.

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

3

Safo_2017_10_28

17/10/27

11:31 AM

Page 4

VISSZAPILLANTÓ

Ünnepelt a Brenner iskola
Alapításának 145., újraindulásának 25.
éves évfordulóját ünnepelte október
20-án a Brenner János Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium. A Brenner János Általános Iskola 2008. szeptember 1-jétôl a Püspöki Általános Iskola jogutódjaként, többcélú intézményként
mûködik. Az iskola elôdjét – négy évfolyamos elemiként – Szabó Imre szombathelyi püspök alapította 1872-ben fiúk számára. Az intézményt 1948-ban államosították, majd a rendszerváltás után dr.
Konkoly István megyés püspök 1992-ben
indította újra az iskolát a nevelô-oktató
munkát az államtól visszakapott épületben, az új intézmény, amely Brenner János nevét vette fel, 600 növendéket
számlál. Az ünnepségen dr. Székely János szombathelyi megyés püspök és dr.
Veres András, korábbi szombathelyi, jelenlegi gyôri megyés püspök, az MKPK
elnöke, az egyházmegye papjainak koncelebrálásával. Köszöntôjében Székely János kiemelte: nem a fizika vagy a földrajz a legfontosabb tudomány, amit az
iskolában el kell sajátítaniuk a diákoknak.
Fontosabb, hogy megtanuljanak szeretni, becsületesnek, nagylelkûnek lenni és örülni. Találják meg azt a békét,
amit csak Isten adhat. Veres András
szentbeszédében arra biztatott mindenkit, hogy óvakodjanak a túlzásoktól,
a hamis látszattól. Mivel mindenkinek sok
értéke, amit Istentôl kapott, ezeket teljesítse ki, valósítsa meg és szolgálja
ezekkel a többi embert. Az ünnepi mûsorban az intézmény valamennyi tagozata, az óvodások, alsó és felsô tagozatos általános iskolások, gimnazisták és
egykori diákok is színpadra léptek.
Emlékezés Holdosi Józsefre
Holdosi József íróra, a Kanizsai Dorottya
Gimnázium egykori tanárára emlékeztek
a héten a KDG-ben. Emléke megôrzéséért konferenciát tartottak egykori diákjai, kollégái, ahol köszöntôt mondott dr.
Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Módos Tibor,
az intézmény igazgatója, majd megkoszorúzták Holdosi József egykori iskolájának folyosóján elhelyezett emléktáblát.

•

KULTÚRA

SPORT

Átadták a Nagy László utcai parkolót
Bôvült az Oladi lakótelepen a parkolóhelyek száma. A Nagy László utcai parkoló gyarapodott 63 új férôhellyel, me-

lyeket dr. Puskás Tivadar polgármester és
dr. Horváth Attila, a körzet önkormányzati képviselôje adtak át szerdán délelôtt.
Adományozás a Bokréta Bölcsôdében
A Joskar-Ola Alapítvány Elnöke, Bakos
Ildikó, Balogh Tibor kuratóriumi tag és
a Joskar-Ola lakótelep önkormányzati
képviselôje, Kelemen Krisztián tíz darab
udvari játékot, kismotort adományozott
a Bokréta Bölcsôde részére. A Bölcsôdébe 78 gyerek jár, és nem mindig jut minden gyereknek járgány, amivel játszhatnak, ezért a szülôk a képviselô és az alapítvány segítségét kérték. Az átadáson

részt vettek a gyerekek, szüleik és az intézmény dolgozói. Milkóné Fogl Anna
bölcsôdevezetô és Pósfainé Sebestyén
Bianka intézményvezetô köszönetüket fejezték ki, és mindenkit megvendégeltek egy kis teával, pogácsával.
A Joskar-Ola Alapítvány aktív szereplôje a lakótelepnek. Pár hete a Micimackó Óvoda kerítésének festését szervezete meg, így sikerült egy vállalkozó festék felajánlásával önkéntes munkában
lefesteniük az óvoda kerítését. Jelenleg
már a karácsonyi élelmiszeradományosztás megszervezésén dolgoznak a kuratórium tagjai.
Ivókút az evangélikus templom elôtt
A reformáció 500 éves évfordulója adott
alkalmat arra, hogy a nemrégiben az
evangélikus templom és az elôtte lévô tér

4

•

új elemmel, egy ivókúttal bôvüljön, melyet a múlt héten adtak át. Trieszti mészkôbôl épült nyolcszögletû kút, amelyre
a kereszténység történetével kapcsolatos ábrázolások kerültek. Módy Péter
szobrász, restaurátor kivitelezésében
készült el a hívek adományaiból és az önkormányzat támogatásából összejött
14 millió forintból.
A reformáció múltjából…
November 4-ig látogatható még a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a „…szól
néked az itt magyarul” címmel a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
nyílt kiállítás. A tárlat a könyvtár gyûjteményének értékes, régi dokumentumaiból mutat be néhány különleges példányt. Látható például Luther által fordított XVI. századi Biblia, XVII. században
megjelent Károli-fordítás, Reichard Károly által Kôszegen, az 1840-es években
kiadott Szentírás, zsoltároskönyv, valamint Sylvester János Újtestamentuma és
Szenczi Molnár Albert szótára. A kiállítás különlegessége az a XVIII. századi ôrségi daloskönyv, melyet a Rumi Rajki Mûpártoló Kör támogatásával ebben az évben restauráltattak.
Magyar siker a vb-n
Bánhidi Dániel és Czetl Fanni (edzôjük
Molnár Nóra), a Galaxy Akrobatikus
Rock and Roll klub felnôtt B kategóriás
párosa világbajnoki címet szerzett a hét
végén Belgiumban, Butgenbachban tartott tornán.
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Bûnbandát fogtak el a detektívek
Fényes nappal törtek be egy drogériába
kilencven esztendeje egy borongós
februári délutánon. A bnözôk még más
célpontot is feltérképeztek, de hála az
éber detektíveknek, a betörôk a rács
mögött végezték.
„Czégeres nemzetközi betörô-banda
garázdálkodott a héten városunkban.
Páratlan vakmerôséggel fosztották ki
Gelzch Vilmos drogériájának napi
pénztárát. A kifosztott üzlettôl 10 lépésnyire éjjel-nappal állandóan ott
posztol a sarki rendôr. És ebbe a zárt
üzletbe, mely a város teljes közepén,
a fôtéren, a legforgalmasabb ponton
fekszik, fényes nappal, délután fél
egy órakor 3 uriasan öltözött idegen,
fosztogatás czéljából behatolt.”

De miként sikerült bejutniuk az üzletbe?
Nos, a tulaj és az árusok épp ebédidôre
távoztak, így az épület üres volt…
„A betörôk félig felhuzták a vasredônyt, a belsô ajtót álkulcscsal kinyitották, mire az, aki az ajtót nyitotta, a másik kettô elött udvariasan meghajtotta
magát e szavakkal: ’Méltóztassanak
besétálni!’ És a betörô urak besétáltak.”
Nem várt események majdnem bezavartak az akcióban, de a bnözôknek
volt lélekjelenlétük… Miután magukhoz vették az 54 koronás bevételt, nyílt
az ajtó, és belépett egy diák, aki enyvmagot jött vásárolni.
„A ’pénztáros’ úr nem esett ki a szerepébôl, hanem röviden rárivalt az alkalmatlankodó kereskedelmistára: ’Most
nincs üzlet, jöjjön 2 órakor!’”

ÜGYELETES PATIKA

A három férfi gyorsan elhagyta a helyszínt, és irány a resti. Poharazgatni
kezdtek volna, de ezúttal kiszáradt
torokkal maradtak…
„Fél órával késôbb Sántoví rendôrfelügyelô és Laxander rendôrfôbiztos
mindhármukat Berzay vasúti vendéglôjében hoppon vették, abban a pillanatban, midôn gyanutlanul glü-waint
(forralt bort) rendeltek.”
A rendôrségen aztán kiderült, hogy
nemzetközi körözés alatt álló bandát
sikerült lekapcsolniuk a szombathelyi
detektíveknek. A tettesek nem elégedtek volna meg a drogéria kifosztásával, terveik között szerepelt
az ugyancsak Fô téri Kerner és Grábner
észkerészek üzletének kifosztása is.
A banda az éjszakát már a hvösön
töltötte, ahol aztán végképp nem
jutottak forralt borhoz…
SaFó

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Franciaország. A Savaria Szimfonikus
Zenekar hangversenyére szóló belépôket Molnár Márta, Suborits Imréné,
Godányi László és Zsankó Ferencé, a Mickey & Minnie House utalványát pedig
Ruborits Janka nyerte. E heti kérdésünk: Milyen üzletbe törtek be a bûnözôk?
A helyes megfejtést beküldôk között a Füstölgô Faloda utalványait sorsoljuk ki.
A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace
Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, november
1-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet október 28-tól
november 3-ig.
28., Szo – Margaréta, Margaréta u. 3.,
500-222 20.00–8.00; 29., V – Patikaplus
(Tesco), Zanati út 70., 501-607
19.00–08.00; 30., H – Rókus, Gábor Á. u.
12., 510-312 20.00–8.00; 31., K – Panacea,
Dolgozók útja 31., 324-500 20.00–8.00;
1., Sze – Benu Interspar, Újvilág u. 1., 324500 8.00–8.00; 2., Cs – Pelikán,
Semmelweis I. u. 4–6., 500-440
20.00–8.00, 3., P – Markusovszky,
Markusovszky L. u. 3., 506-112 20.00–8.00

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 28., szombat

Szeles idô várható

7˚C

12˚C

Október 29., vasárnap

Esô várható

5˚C

11˚C

Október 30., hétfô

Szitálás, gyengén
felhôs várható

4˚C

10˚C

Október 31., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

4˚C

12˚C

November 1., szerda

Gyengén felhôs
idô várható

3˚C

12˚C

November 2., csütörtök

Zápor várható

5˚C

13˚C

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. • Tel.: +3694/342-317
Sárga Zebra Szemüvegdiszkont

November 3., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

6˚C

12˚C

Az ajánlat nem teljes körû, részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben.
Az akció 2017. 11. 1-tôl 11. 30-ig érvényes!
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KÖZGYÛLÉS

Feszült politikai vita a közgyûlés délelôttjén
Az októberi közgyûlés délelôttje puskaporos hangulatban telt, pedig fontos
döntésekrôl volt szó, röpködtek a milliárdok, a város fejlôdik. Viszont nem
mindenki szerint jó irányba.

pott, mire a polgármester újabb, ezúttal ötperces szünetet rendelt el. A közgyûlés további módosítók javaslatával
folytatódott, ezek egyikét sem fogadták el.

Szarka Zoltán a családja nevében megköszönte a támogatását, amelyet édesapja, Szarka Zoltán volt kapus-edzô
temetéséhez és síremlékének felállításához nyújtott a város. Dr. Puskás Tivadar tájékoztatatta a közgyûlést, hogy
egy civil szervezettôl díszpolgári cím
adományozására kapott javaslatot. (A V,
mint Vas Egyesület javasolta Jordán
Tamást díszpolgárnak.)

Csillagászati látogatóközpont
Herényben
A Gotthard-kastély felújítása volt az elsô érdemi napirend, amire másfél órával a közgyûlés kezdete után tértek rá.
Nemény András úgy látja, hogy nincs
elôkészítve, nem lehet tudni, hogy az új

küliség 2 százalék, és az iparûzési adó
nôtt. A szombathelyiek megdolgoztak
ezért a beruházásért, de szóba került az
adósságkonszolidáció is, és sok minden
más, a napirendhez egyáltalán nem tartozó téma is, melyeket terjedelmi okokból most nem részletezünk.
A közgyûlés végül rábólintott arra,
hogy a herényi kastélyban 1,8 milliárd
forintos állami támogatásból „Csillagászati, természettudományi látogatóközpont, tudományos-látvány kutatómûhely és rendezvényközpont létesüljön. A baloldali frakció tartózkodott, mi-

Ötpercenként tíz perc szünet
Nemény András (MSZP), a baloldali
frakció megbízott frakcióvezetôje dr.
Hende Csaba ünnepi közgyûlésen tett
szónoklatára reagált volna, de dr. Puskás Tivadar megvonta a szót, mondván,
napirend tárgyalásakor nincs lehetôség
ilyenfajta megszólalásra, majd tíz perc
szünetet rendelt el. A szünet után Nemény András napirendi javaslatot tett,
amely az ünnepi közgyûlések rendjére
vonatkozna. Indoklásként azt hozta
fel, hogy Hende ünnepi beszédében
a frakciót és párttársaikat szidta, saját
magát dicsérte, és kampánybeszédet
tartott. Kérte a polgármestert, hogy vegye elejét annak, hogy Hende ilyenfajta megszólalásokat tegyen egy ünnepi
közgyûlésen. Lendvai Ferenc (Fidesz)
frakcióvezetô szerint nonszensz olyat
kérni, hogy a város országgyûlési képviselôjét cenzúrázzák a közgyûlésben.
Nemény megjegyezte, hogy szó sincs errôl, Hende akkor is megszólalhatott,
amikor ôk vezették a várost, de most
(nem idézzük szó szerint, hogy mit
mondott Nemény) nem helyénvaló dolgokat beszélt. Ez után újabb szünet következett, majd dr. Ipkovich György
kapott szót, aki megtette napirendipont-javaslatait, egyebek közt azt, hogy
a civil szervezet kezdeményezésére
Puskás Tivadarral együtt terjesszék
a közgyûlés elé Jordán Tamás díszpolgári címét.
A városvezetô frakció képviselôi többször hangos megjegyzéseket tettek az
ellenzéki megszólalások alatt, mondván,
hogy lejárt az hozzászólás ideje. Kelemen Krisztián viszont azzal kezdte,
hogy reméli, végighallgatják. Erre mindkét padsorból újabb megjegyzéseket ka-
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intézményt ki üzemelteti, ki fogja fenntartani, és mennyibe fog kerülni. Egyébként úgy gondolják, hogy nem a Gotthard-kastély felújítása a legfontosabb,
a Modern Városok programjában ennél
hasznosabb célra is kérhettek volna
pénzt. Dr. Puskás Tivadar polgármester
elmondta, hogy az utakra a város a saját költségvetésébôl költ. „Sok mindent
kellene fejlesztenünk, de ekkora lehetôségünk, amit a Modern Városok Program kínált, az elmúlt ötven évben nem
volt” – mondta a polgármester.
Utakra is költhetnénk
Tóth Kálmán soproni példát hozott,
hogy ott utakat és járdákat újítanak fel
a MVP keretbôl. Balassa Péter pedig egy
másik önkormányzatot hozott példaként, akik buszokat vettek a pénzbôl.
Rettegi Attila (Fidesz) úgy látja, hogy
Sopron azért kap mûködési feladatokra pénzt, mert kevés a saját adóbevétele. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) azt tette hozzá, hogy az illetékes
bizottság elnökeként is felelôsséget
érez a város épített öröksége, a mûemlékvédelem iránt. Horváth Attila arra
kérdezett rá, hogy veszélyben van-e az
útfelújítási program. Dr. Puskás Tivadar
azt válaszolta, hogy nem, a város virágzik. Szó szót követett, végül dr. Puskás
Tivadar ott kötött ki, hogy a munkanél-

vel nem értettek egyet azzal, hogy egy
ilyen bizonytalan fejlesztésre költsék
a közpénzt. Dr. Puskás Tivadar elmondta, hogy kellenek nagy célok, amelyek
végrehajtása vagy sikerül, vagy nem.
Húsvét után kezdôdhet
a Vásárcsarnok felújítás
A vásárcsarnok felújítása, amely 1,6
milliárd forintos fejlesztés lesz, szerencsére nem keltett ekkora vitát, Balassa
Péter arra kérdezett rá, hogy mikor kezdôdik, és mikor lesz vége. Illés Károlytól megtudtuk, a húsvét elôtt semmiképp nem kezdôdik el. A javaslatot egyhangú igennel fogadta el a közgyûlés.
Áttekintették a már elhatározott beruházásokat, és meghozták az ezzel kapcsolatos döntéseket. Így például a kisvállalkozásokat segítô inkubátorházra
szánt pénzt a Schrammel-gyûjtemény elhelyezésére fordítják, mivel inkubátorházra nem lesz pályázati kiírás az uniós finanszírozású TOP-os alapban. A Modern Városok Programba a helyi bérlakásfejlesztés nem fért bele, helyette
útépítés és felújítás lesz, és ebbôl finanszírozzák a TOP-ba be nem fért inkubátorház építését. Ebédszünetig eddig
jutottak el, a késôbb sorra kerülô napirendekrôl és a közgyûlés utáni sajtótájékoztatókról jövô heti számunkban
olvashatnak.
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Parkolóhelyek
a Kôszegi
utcában
A belváros parkolási gondjain segíthet
a Kôszegi utcában kialakított új parkoló, melyet a múlt héten adtak át dr. Puskás Tivadar polgármester és Molnár
Miklós alpolgármester jelenlétében.
Szombathelyen mintegy 3000 fizetô
parkolóhely áll az autósok rendelkezésére. A Berzsenyi tér átalakításával
megszûnt 56 darab, többek között ezeket a kiesô helyeket pótolja a Kôszegi utca 11–17. és 23. alatti ingatlanok tömbbelsôjében kialakított 46 db közforgalmú parkolóhely. A zárt parkoló sorompós beléptetô-rendszerrel mûködik,
térfigyelô kamerákkal is felszerelt, biztonságos, igényes parkolási lehetôséget
teremt a gépjármvezetôk számára.
Az újonnan létrehozott parkoló a Kôszegi utca 23. felôl, az „APEH-parkolón” keresztül, illetve a Kôszegi utca 11–17. felôl, a már meglévô parkolón áthaladva
közelíthetô meg. A díjfizetés sorompós

beléptetô rendszerrel biztosított, melynél kizárt a büntetés lehetôsége, hiszen
a sorompó kilépéskor csak a parkolt idô
alapján kiszámított díj megfizetése után
engedi távozni az autóst, aki akár papírpénzzel vagy paypassos bankkártyával is
rendezheti a parkolási díjat. A parkolóban egy óra tartózkodás hétfôtôl péntekig 8–18 óráig 240 forintba kerül,
az esti órákban, 18–08 óráig 20 forint,
ahogy hétvégén is. Tízezer forintért pedig havi bérletet is lehet venni, amely
nem rendszámhoz kötött, így egy csalá-

don belül több autóra is használható (egy
idôben ugyanakkor csak egy gépjármû
tud a bérlettel parkolni). A beruházás
55 millió forintba került, megvalósítása
a Szent Márton-emlékévhez kapcsolódó
fejlesztések keretében vált lehetségessé.
A közforgalmú parkolók kialakításával
egy idôben a területen a SZOVA Zrt. saját beruházásában 15 darab zárt parkolót épített, amely a NAV Vas Megyei Adóés Vámigazgatósága szolgálati gépjármûveinek elhelyezésére szolgál.
SaFó

ÚJ RÖNTGENKÉSZÜLÉKEK A KÓRHÁZBAN
Öt új digitális röntgenkészüléket szerzett be a Markusovszky
kórház, melyeket múlt pénteken adtak át. A Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház a „Fekvôbeteg szakellátó intézmények támogatása – a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy mûködési
koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására” (ÁEEK-OEP-EMMI 2016/1) pályázat kapcsán – öt különálló
elemmel összesen 986,6 millió Ft támogatást nyert el. Ebbôl az összegbôl olyan beruházások valósulnak meg, melyek csökkentik a kórház fenntartásának költségeit és javítják a betegellátáshoz tartozó infrastruktúra színvonalát. Az öt
nyertes elem egyike „A gazdaságilag hatékony struktúraátalakításhoz kapcsolódó fejlesztések a digitális diagnosztika területén a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban”
címû projekt, melynek köszönhetôen négy darab digitális
mobil röntgen és egy digitális panoráma röntgen beszerzése történt meg. Az új berendezések pontosabb képalkotásra képesek. A digitális technológiának köszönhetôen az elkészített felvételek a kórház központi képarchiváló rendszerébe kerülnek. A készülékek a Koraszülött Osztályon,
a Mellkas-sebészeti Osztályon, a Sürgôsségi Osztályon és
a Központi Intenzív Osztályon támogatják a betegellátásban dolgozók munkáját. A digitális panoráma röntgen készülék egyszerûen és gyorsan, azonnal értékelhetô képet mutat az alsó- és felsô állcsontról. A projekt megvalósításával
nagymértékben csökkenek a mûködési, fenntartási költségek és javul az üzembiztonság. Az elôzetes számítások alapján az öt darab röntgengép cseréjével évente több millió forint üzemeltetési költségcsökkentés érhetô el.
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Mindenszentek, halottak napja, halloween
Jövô héten mindenszentek, de elôtte
még halottak napja. Ja, és halloween,
amirôl annak ellenére, hogy többen
azt állítják, hogy „Magyarországon
nincs”, mégis van. Sôt az ehhez a naphoz fûzôdô – hazánkban új – „hagyomány” Magyarországon is a múltban
gyökerezik. Bálint Sándor néprajztudós
gyûjtését tanulmányozva legalábbis erre jutottunk.
De melyik ünnep mirôl szól?
Mindenszentek napja mindazon megdicsôült lelkek ünnepe, akikrôl megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg – írja Bálint Sándor Ünnepi
kalendárium címû könyvében. November 1-én tartják a keresztény közösségek.
Ahogy Bálint Sándor említi, az ünnep valódi tartalmát erôsen befolyásolta a más-

Halloweent kelta hagyományok alapján
úgyszintén október 31-én tartják, ma már
nem csak az angolszász országokban.
A pogány kelta boszorkányok, kísértetek
és egyéb démonok ünnepe, a samhain,
amely egy kelta halálisten, a druidák istene, Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik. Halloween ünnepben idôvel
összemosódott a római Pomona, a gyümölcsfák és kertek istennôjének ünnepe;
a Parentalia, a holtak tiszteletének szánt
nap és a Lemuralia, amelynek során
az ókori rómaiak ördögûzési rítusokat
hajtottak végre, hogy kiûzzék a halottak
rosszakaratú szellemeit a házaikból. A kereszténység elterjedésével annak szellemében, hogy amit megakadályozni nem
tudsz, annak állj élére, az ôskeresztény
szokásokat a pogány ünnepekhez igazították. Így az egykori kelta halottkultuszhoz kapcsolódó téli napforduló idôpont-

annyi verset, ahány halottja van. A harangláb körül ilyenkor összesereglenek,
és várakoznak, hogy mikor kerül rájuk
a sor. Más göcseji helyeken e napon sütnek-fôznek, nagy lakomát csapnak.
Egész éjfélig szól a muzsika. Ez talán a régi engesztelô toroknak csökevénye. A vidám hangulattal nyilván a hazajáró lelkeket akarják megtéveszteni.”
A baranyai Hegyhátszentmártonban
a harangláb körül gyülekezô férfiak tüzet gyújtottak, majd harangozás és
imádság után járták végig a házakat, és
babot, krumplit, kukoricát gyûjtöttek, késôbb áldomást ittak, tort ülnek, majd
a haranglábnál a még mindég lobogó
tûznél ismét eszegettek, iszogattak, a begyûjtött javakat pedig az egyház szegényeinek javára elárverezték. Hercegszántón a legények, fiúgyermekek kértek az ablakokon beszólva a holt lelkek

napi, november 2-ai halottak napja,
amely a küzdô egyház ünnepélyes megemlékezése a szenvedô egyházról (a még
tisztítótûzben lévô lelkekrôl). Így a mindenszentekbôl is gyakorlatban halottak
napjának vigíliája, elôestéje lett.
A mindenszentek megünneplésérôl már
a 12. századból vannak magyar írásos emlékek, így azoknak nagyon is igazuk
van, akik azt mondják, ez az ünnep mélyen beágyazott a magyar hagyományokba, a katolikusokéba mindenképpen.
A protestáns egyházak, így az unitáriusok, evangélikusok késôbb fogadták el az
ünnepet, míg a reformátusok csak
a templomon kívül ünneplik, ôk korábban a reformáció emléknapján, október
31-én mentek ki a temetôbe. (Ma már
persze nem ragaszkodnak ehhez a hagyományhoz, némi képzavarral szólva: nem
szentségtörés a szentekben nem hívô reformátusoknál, ha valaki november elején teszi tiszteletét elhunytjainál.)

jában megtartott pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepévé vált.
Sokan kárhoztatják a halloweent, mert
hogy nem magyar. Ám ha Bálint Sándor
írásának segítségével mélyen magunkba
nézünk, akkor azt látjuk, egyáltalán
nem idegen tôlünk sem a gyerekek csokigyûjtése, sem pedig a holtak ártó szellemeinek elûzése baráti összejövetelekkel: „A szegedi tájon egészen a legújabb
idôkig a hagyományôrzô családok már
Mindenszentek ünnepén fehér üres kalácsot szoktak sütni. (…) Ez a Mindönszentök kalácsa, másként kúdúskalács,
amelyet délután sírjaikhoz igyekezve,
a temetô kapujában várakozó koldusoknak osztogattak azzal a kéréssel, hogy ôk
is emlékezzenek meg a család halottairól. A koldusnak szánt kalács, alamizsna
a halott megvendégelésének módosult,
keresztényi változata. (…) A göcseji Pórszombat faluban a halottért mindenki
maga szokott harangozni, mégpedig

számára pogácsát, amire bort ittak – tudjuk meg Bálint Sándortól.
Tehát ha mélyen belenézünk, a halloweeni
házalás, gyûjtögetés, közös evészet-ivászat
egyáltalán nem új szokás a Kárpát-medencében. Csak valamiért kiveszett. Illetve olyan nagyon talán nem: ma is van sok
család, ahol összejönnek ezeken a napokon, és a temetôlátogatás után fél órával már nagyon is az élôk teljesen hétköznapi dolgairól esik szó, vendégváró
falatok és vigasztaló borocska mellett.
Ugyanakkor az 1977-ben kiadott mûvében Bálint Sándor megjegyzi, hogy
a sírok díszítése katolikus népünk körében aligha több másfél századosnál.
Kováts István szegedi kômûves mester
önéletrajzában elmondja, hogy a szokás a szegedi magyarság körében
a múlt század elsô felében vált a bevándorolt német polgárság hatására mind
általánosabbá.
K. Gy.

8

Safo_2017_10_28

17/10/27

11:31 AM

Page 9

2017. OKTÓBER 28.

PROGRAMAJÁNLÓ • KULTÚRA • KÖZÉRDEKÛ

FOGADÓÓRA
Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október
30-án (hétfôn) 16.30 órakor a Szombathelyi Mûvészeti
Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Ú J R A R A J Z F I L M Ü N N E P S Z O M B AT H E LY E N !
November 1-je és 5-e között újra megrendezésre kerül a rajzfilmünnep, ahol
minden korosztály megtalálhatja számára a legjobb szórakozást.
A legkisebbeket a Kockásfülû nyúl fogadja szeretettel egy színes kuckóban, ahol
Fáncsi Kíváncsi, A nagy ho-ho-ho-horgász kifogja a partot, Kukori és Kotkoda
kapirgálja a jókedvet és a szemfüles Pityke ôrmester fogja el a rosszkedvet és az
álmosságot. De ha ez mind nem lenne elég, akkor Dr. Bubó fogja lázban tartani
a csemetéket és Mézgáék hívnak meg magukhoz, ahol a rántott hús helyett egy
ûrhajót és idôutazást kaphatunk ebédre. Mézga Aladár pedig elrepítene minket
az ebéd utáni alvás bolygóra, ahol mindig ebéd után van és alvás. Gyermeklelkû
felnôtteknek pedig olyan egész estés nosztalgiafilmeket csomagolunk lelki
útravalónak, mint méltán klasszikus Szaffi, Ludas Matyi és a megkerülhetetlen
János vitéz. Ám ha valaki eme alapmûvek mellett kortárs animációk képi
gondolatiságára is fogékony, az a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetem a Metropolitan
Egyetem animációs-tanszékének vizsga- és diplomafilmjeibôl, valamint a Primanima
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál alkotásaiból szemezgethet, ha elfogyott a szôlô.
Vetítési programunk a következôképpen alakul:
Helyszín: AGORA-Savaria Filmszínház nagyterem:
November 3. Összeállítás klasszikus mesesorozatokból I: A kockásfülû nyúl, Mikrobi,
Kíváncsi Fáncsi, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Vízipók-csodapók 11.00.
Összeállítás a magyar animáció aranykorának három alkotójától: Romhányi, Nepp,
Ternovszky: Dr. Bubó: Kérem a következôt! Mézga család: Mézga Aladár
különös kalandjai 12.20. Lúdas Matyi.14.00.
November 4. Összeállítás klasszikus mesesorozatokból II. A nagy ho-ho-ho-horgász,
Kukori és Kotkoda, Pityke, Pom Pom meséi, Két bors ökröcske, Egér és Oroszlán
11.00. Mesék Mátyás királyról 12.20. Szaffi 14.00.
November 5. 1. Összeállítás gyerekeknek a KAFF (Kecskeméti Animációs
FilmFesztivál) 2017-es díjnyertes filmjeibôl 11.00. Vízipók-csodapók (egész estés
verzió) 12.00. János Vitéz 14.00.
AGORA-Savaria Filmszínház kamaraterem:
November 3. Összeállítás az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál
rövidfilmjeibôl 14.00. Összeállítás a Busho Filmfesztivál 2017-es animációs
rövidfilmjeibôl 15.20.
November 4. Összeállítások a Primanima Filmfesztivál filmjeibôl 14.00. Összeállítás
rövidfilmekbôl a mûfaj kedvelôinek 15.20.
November 5. Összeállítás a Metropolitan Egyetem animációs-tanszékének
vizsga- és diplomafilmjeibôl 14.00. Összeállítás a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem animációs tanszékének vizsga- és diplomafilmjeibôl 15.20. Jegyek 500
Ft-os áron kaphatók. Jegyfoglalás: jegyfoglalas.savariamozi.hu – Rajzfilmre fel!

H A L O T TA K N A P I E M L É K E Z É S
2017. november 1-én 17.00 órai kezdettel a Jáki úti temetôben, a ravatalozó elôtt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei
Temetkezési Kft. közösen irodalmi mûsorral adózik az elhunytak emlékének.
Az emlékmûsort a történelmi egyházak képviselôinek közremûködésével ökumenikus ima követi.
Ezt megelôzôen dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere megkoszorúzza a Jászai Mari utcai roma holokauszt emlékmûvet, majd
a Kálvária domb alatti 83. gyalogezred emlékére emelt elsô világháborús szoborkompozíciót, a Jáki úti temetôben a ’Kürtös szobra’ elsô világháborús emlékmûvet, valamint ’A második világháború szombathelyi áldozatainak emlékére’ és ’Az embertelenség áldozatainak emlékére’ készült emlékmûvet.

KÖZLEMÉNY
Gépkocsi-behajtás a Jáki úti temetôbe:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Temetkezési Kft. a Jáki úti központi temetôbe gépkocsival történô behajtást az
alábbiak szerint engedélyezi: 2017.
október 28-án és 29-én 7 órától
18 óráig, 2017. október 30-án és
31-én 7-10 óráig valamint 16–18 óráig, 2017. november 1-jén de. 6 órától
12 óráig. A gépkocsival közlekedôktôl kellô türelmet, toleranciát kérünk.
A fent közölt napokon gépkocsival
behajthatnak mindazok, akik erre jogosító engedéllyel rendelkeznek,
illetve nem rendelkeznek, de életkoruk és fizikai állapotuk, mozgáskorlátozottságuk azt indokolttá és szükségessé teszi. Fentiek betartását
a rendôrséggel együttmûködve a Temetkezési Kft. dolgozói a fôbejáratnál szigorúan ellenôrzik. November
1-jén behajtani csak a Fô kapun, távozni viszont a Ravatali, illetve a Perinti kapunál lehet. Kapuk nyitvatartási ideje: 2017. október 28-29. Fô kapu: 6 órától 20 óráig, 2017. október
28-29. Ravatali, Perinti kapu: 8 órától
18 óráig, 2017. október 30-31. és november 1-jén mindhárom kapu 6 órától 20 óráig, 2017. október 31-én 16
órától 2017. november 2-án 8 óráig
forgalomkorlátozás, illetve forgalmirend-változás lesz a Jáki út Alsóhegyi út, Brenner T. körút közötti útvonalakon. Az Alsóhegyi úton lakókat arra kérjük, hogy a fent nevezett napokon az utat teljes szélességében
szíveskedjenek szabadon hagyni
a buszjáratok közlekedésének megkönnyítése érdekében. 2017. november 1-jén a következô forgalmi rend
lép érvénybe: A Jáki úti temetôhöz
bejövô forgalom: Jáki út. A Jáki úti temetôbôl kimenô forgalom: buszok,
taxik számára: Alsóhegyi út. Egyéb
jármûvek részére: Ferenczy I. utca,
Hajnóczy J. utca. Felhívjuk a közlekedôk figyelmét a megváltozott közlekedési rend betartására. November
1-jén az ingyenes temetôi járat balesetveszély elkerülése miatt nem
közlekedik!
Kiskós Ferenc ügyvezetô

LAKOSSÁGI FÓRUM
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata elkészíttette
Szombathely Településképi Arculati Kézikönyvét. Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város
polgármestere 2017. november
9-én 16 órakor a Polgármesteri
Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3.) I. emeleti nagytermében lakossági fórumot tart, amelyen ismerteti az elkészült Kézikönyvet, továbbá tájékoztatást ad
a településképi rendelet elkészítésének megkezdésérôl. A véleményezésre bocsátott Kézikönyv
az alábbi helyen tekinthetô meg:
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika/muszakiterinformatikai-rendszer.2630/.
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KÉPGALÉRIA

FALCO: BORÚRA DERÛ
A múlt hét végén rendezték a honi kosárlabda-bajnokság vasi rangadóját: ezúttal
a kisvárosban találkoztak a felek, és végül a piros-feketék örülhettek.
A végeredmény: Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 91–76.
A Szekulovics-legénység viszont máris javított, a nemzetközi kupában szerda este
a Szolnoki Olaj ellen nyertek Govensék 87–74 arányban. Fotóskollégánk
a körmendi ütközeten járt…

10
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PROGRAMAJÁNLÓ

• Ö N K O R M Á N Y Z AT

Október 28 – november 5.
KIÁLLÍTÁS
október 7–november 4.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
„…szól néked az itt magyarul” –
válogatás a BDK reformációhoz
kapcsolódó könyvkincseibôl
október 13–november 26.
Szombathelyi Képtár
Ezer szállal – textilkiállítás
október 25–december 15.
Vas Megyei Levéltár
(Hefele M. u. 1.)
Ágostai és helvét. A reformáció
története Vas vármegyében

ELTE-SEK-csarnok
18.00 Swietelsky-Szombathelyi
KKA–Kozármisleny
NB/I B-s nôi kézilabda mérkôzés
október 30. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár 4. em.)
17.00 Hogyan történt a Biblia
fordítása az európai nemzeteknél?
Elôadó: Szilvási Csaba
Agora – MSH
19.00 Borsodi homályos – Aranyosi
Péter önálló estje

november 3. (péntek)
Savaria Múzeum
17.00 Dr. Illés Péter: Tájfenntartó
szôlôhegyi gazdaközösségek –
könyvbemutató
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.30 Gondolatok az októberi
forradalom kapcsán, elôadó: prof.
dr. Széll Kálmán
Végállomás
19.00 Depresszió

október 28. (szombat)
Agora – MSH
20.00 Edda Mûvek-koncert

október 31. (kedd)
Végállomás
20.00 Halloween party

Végállomás
20.00 Rómeó vérzik

november 2. (csütörtök)
Vas Megyei TIT (Kôszegi u. 2.)
14.30 Szenior Klub: Barangolások
Vas megyében, elôadó: Kozma
Gábor

október 28–november 3.
Weöres Sándor Színház
október 28. (szombat)
19.00 Oblom-off
október 30. (hétfô)
19.00 A jó pálinka itassa magát
október 31. (kedd)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 2. (csütörtök)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 3. (péntek)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off

Bernstein Béla Kulturális Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.00 Ôszi Zsidó Esték, vendég:
Darvas István fôrabbi

november 4–5. (szombat–vasárnap)
Vasi Skanzen
Szent Márton-napi országos
nagyvásár

••••••••••••••••

október 29. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Vitéz László és Vas Juliska
Bartók Terem
18.00 Az izraeli Ramat Gan város
kamarakórusának koncertje

MMIK (Ady E. tér 5.)
19.00 Elfogadni a tested és
önmagad, elôadó: dr. Lukács Liza

KÖZMEGHALLGATÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 54. §-a, illetve Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló
34/2014. (XI.3.) rendelete
84.§-ában meghatározott szabályoknak megfelelôen SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÛLÉSE 2017. november
6-án (hétfô) 16.00 órai kezdettel
a Városháza I. emeleti nagytermében (Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3.) KÖZMEGHALLGATÁST
tart. A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselôi a helyi
közügyeket érintô kérdéseket
és javaslatot tehetnek.
Szombathely, 2017. október 26.
Dr. Puskás Tivadar
polgármester

Szombathely Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
2017. november 3-án (pénteken)
11.00 órakor
a roma holokauszt áldozatainak
Jászai Mari utcai emlékmûvénél
megemlékezést tart
a 73 éve elhurcolt áldozatokról,
amelyre tisztelettel vár
minden megemlékezôt.
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HIRDETÉS • CIVIL

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

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

A Váci Mihály
utcában 1+2
félszobás, igényes
lakás eladó.
Irányár: 14,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
12

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Toki Tamás Krisztián és Nyári Nikoletta fia: Zalán Tamás, Nagy János Norbert
és Kósa Zsanett Ilona leánya: Boglárka, Kónya Dániel Zsolt és Fehér Dzsenifer Vanda leánya:
Lia Zamira, Kovács Szilveszter és Urbán Adrienn fia: Mór, Gáncs Attila Béla és Jakab Eszter
fia: Attila, Nagy Péter és Tar Enikô leánya: Evelin, Berecz Mihály és Gazdag Bernadett
Noémi leánya: Linda, Kosztolánczi Gábor és Simon Kitti Mária fia: Barnabás, Tóth Krisztián
és Pungor Melinda Mária fia: Krisztián Attila, Horváth András és Siket Renáta fia: Lénárd,
Vidra József és Bakonyi Barbara fia: Marcell, Varga Gábor és Nyirvári Adrienn leánya:
Elena, Greszler Zsolt és dr. Nagy Noémi fia: Marcell, Farkas Gábor és Herczeg Krisztina
fia: Zalán, Kozma Roland Péter és Horváth Judit leánya: Petra, Drimmer Gábor és dr. György
Judit Ilona leánya: Adél, Varga Zoltán József és Kiss Judit leánya: Petra
H Á Z A S S Á G : Szijártó Kornél és Szemes Ildikó Evelin, Gálos Dániel és Nagy Gabriella,
Horváth Roland József és Kislaki Orsolya, Vincze Balázs és Andor Eszter
HALÁLESET: Hodossy Károlyné Kraller Terézia, Grebenár Alajos, Török Józsefné Lôrincz
Mária Magdolna, Tóth Ferenc, Kupi Zoltánné Czenki Paula, Jánny József, Baracskai Jenô,
Horváth Antal, Szalai Ferenc, Hompasz Ottó, Takács Ferenc, Csorba Tibor Jánosné Haragos
Mária Magdolna, Varga Miklós, Hajszán István, Hernádi Ferenc Antal, Németh Károly
József, Bruckner Tibor, Vincze Sándor

AKCIÓS HASZNÁLT AUTÓK!
Tipus
RENAULT GRAND ESPACE 2.0 dCi Celsium
RENAULT GRAND SCENIC Scénic 1.6 dCi Dynamique (7 személyes)

Évjárat

Futott km

Ár

2013. április

133 200 km

3.980.000 Ft

2012. április

157 658 km

2.590.000 Ft

RENAULT SCENIC 1.5 dCi Expression

2013. február

130 341 km

2.490.000 Ft

RENAULT MEGANE Grandtour 1.9 dCi Dynamique EURO5

2012. február

136 541 km

2.350.000 Ft

RENAULT CLIO 1.5 dCi Expression

2013. február

106 890 km

2.190.000 Ft

RENAULT TRAFIC 1.9 dCi L1H1 Komfort 5 személyes

2005. március

301 394 km

1.575.000 Ft+ ÁFA

RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi Expression

2014. január

138 705 km

1.770.000 Ft+ ÁFA

2015. augusztus

38 740 km

2.150.000 Ft+ ÁFA

FORD FIESTA 1.25 Fresh Plus

2009. február

132 610 km

1.250.000 Ft

HYUNDAI I20 1.25 Go! Brasil Plus

2014. március

32 213 km

2.690.000 Ft

RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi Expression 3 személyes

Hitelügyintézés helyben 30% önerôtôl!
Minden használt autóhoz ajándék téligumit adunk!
Érvényes 2017. 11. 15-ig vagy a készlet erejéig!

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba út • Tel.: 94/508-511, 0630/3357173 • www.autobaumgartner.hu
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Szombathely, Rumi út 181.
(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!
A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti
a fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.

Dr. Ipkovichné
Szakály Ildikó
lakberendezô

Kinek ajánlott? Korhatár nélkül bárkinek:
• aki szépülni, fogyni, fiatalodni szeretne
• fájdalom- és gyulladáscsökkentô hatása miatt ízületi és
izomfájdalmakban, reumás megbetegedésben
szenvedôknek
• teljesítményfokozás vagy sérülésekbôl való gyorsabb
felépülés céljából sportolóknak
• általános közérzetjavító hatása miatt ajánlott
stresszoldásra, depresszió, alvászavar kezelésére,
immunrendszer erôsítésére
• alkalmazható bôrgyógyászati kezelések kiegészítôjeként

9700 Szombathely
Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438
E-mail:
i.szakalyildiko@gmail.com

Hotel Bassiana**** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana
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SPORT

RECEPT

BORKRÉMES, SZÔLÔS SZELET

Legendák a stadionban
Tesztüzemmel indult el a Haladás Sportkomplexuma: a stadionban ránézésre 6000 nézô foglalt helyet a Szombathelyi Haladás Legendák–Magyar Öregfiúk Válogatott mérkôzésen. A hivatalos megnyitó november 8-án lesz.

14

Hozzávalók a tésztához: 4 tojás, 10 ek. hideg víz, 5-5 ek. kristálycukor és finomliszt, 2 púpozott ek. porcukor. A krémhez:
3 dl félédes fehérbor, fahéj, szegfûszeg, 4 tojássárgája, 1 cs.
(40 g) vaníliaízû pudingpor, 1 dl tej, 5-6 ek. kristálycukor, fél
cs. (1,25 dkg) zselatinpor, 4 dl habtejszín, 40 dkg mag nélküli piros és zöld szôlô. A tészta megkenéséhez: 4-5 ek. sárgabarack vagy eperlekvár.
Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját a vízzel habosra keverjük, majd a cukorral addig keverjük, míg az fel nem olvad
benne, és az egész kissé kifehéredik, tejföl sûrûségû lesz. A lisztet beleszórjuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a porcukrot is beleszórjuk. Óvatos mozdulatokkal az
elôzôekbe forgatjuk. Kivajazott, belisztezett tepsibe simítjuk,
és elômelegített sütôben, közepes lángon 16–17 percig sütjük. Amikor már langyos, a szôlôt is beleforgatjuk a krémbe.
A kihûlt tésztát akkorára vágjuk, hogy az ôzgerincformát kibélelhessük vele, és szabunk egy lapot a tetejére is, majd megkenjük felforrósított lekvárral. A gyümölcsös krémet egyenletesen belesimítjuk. A lekváros oldalával lefelé a másik piskótalapot ráillesztjük, majd letakarva éjszakára a hûtôszekrénybe tesszük, hogy megdermedjen.
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A Vakok és
Gyengénlátók Vas
Megyei Egyesülete
köszöni, hogy adójuk
1%-ával támogatták
a megyében élô
látássérült emberek
életvitelének segítését!
Adószám:
18895038-1-18

Az Isis Big Band
Egyesület
köszöni a tisztelt adózóknak,
hogy SZJA-juk 1%-ának
felajánlásával támogatták
az egyesület
tevékenységét.
Adószám:

18886511-1-18

Az UNICORNIS Egészségforrás
Alapítvány köszöni mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták lovasterápiás
foglalkozásait. Fejlesztô
foglalkozásainkra egyre
nagyobb az igény, ezért segítségükre továbbra is számítunk!
Adószámunk: 18886250-1-18

A Vas Megyei
LISZTÉRZÉKENYEK
Érdekvédelmi Egyesülete
köszöni
az eddigi támogatást és
tisztelettel kéri az olvasókat,
hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák
az egyesület munkáját!
Adószámunk:

18888702-1-18

1 %

F Ó R U M B A N

A Ferences kulturális
Örökségért Alapítvány

köszöni a tisztelt
Adózóknak, hogy
az adójuk 1%-ával
támogatták az
alapítványunkat!

Adószámunk:
18888087-1-18

ISIS

TÁNCKLUB
Társastánc
felnôtteknek
Szombathelyen
Felajánlásaikat
köszönjük!
Adószámunk: 18894305-1-18

1%

A Brenner János Óvodában
mûködô Szentjánosbogár
Alapítvány
nevében köszönetet
mondunk midazoknak,
akik a 2016. évi
SZJA 1%-ával támogatták
terveink megvalósítását.
Kérjük jövôbeni támogatásukat!
Adószámunk: 18895014-1-18

A PARKERDEI
KERTBARÁT
EGYESÜLET

köszöni mindazoknak,
akik adójuk 1%-át
felajánlották.
A befolyt összeget az utak
javítására használtuk fel.
Adószám: 18882593-1-18

A Dr. Tiborcz Sándor
Alapítvány

ADÓ

Ezúton köszöni meg
támogatóinak a 2016. évi
SZJA 1%-át, melyet
az egészségügyi szakdolgozók
szakmai fejlesztésére fordított.
Kérjük, támogassák a jövôben
is tevékenységünket!
Adószámunk: 19245742-1-18

1%
A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
EGYESÜLETE

A Szombathelyi Ifjú Sólymok
Kosárlabda Sportegyesület

köszöni támogatóinak
a 2016. évi SZJA 1%-át.
Egyúttal kéri további segítségüket!

tisztelettel és szeretettel köszöni a Kosárlabdabarátoknak,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogatták Szombathely fiú kosárlabda-utánpótlását!

Adószám: 18887275-1-18

Köszönjük! • Hajrá Szombathely!

Az Oladi Általános Iskola

REMÉNY
Alapítványa

köszöni támogatóinak
a 2016. évi SZJA 1%-át.
Segítségükre továbbra is számítunk!

Adószámunk:
18884409-1-18

Adószámunk: 18889167-1-18

A VAS MEGYEI
MENTÉSÜGYI ALAPÍTVÁNY
köszöni a Tisztelt Olvasóknak, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták az alapítványt.
A támogatás összegét egészségügyi és oktatási eszközök
beszerzésére, szakdolgozóink továbbképzésére és
ismeretterjesztô anyagok megjelentetésére fordítja.
Adószámunk: 19246121-1-18

Köszönjük támogatásukat!
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HOTEL-PENSION

CONTINENTAL
BÉCS – WIEN

Száraz Sóterápiás eljárás
(asztma, allergia, hörghurut,
megfázás-nátha, dohányosoknak,
egészségmegôrzés)

Albérletek
30.000 Ft-tól /fô kiadók!
Céges támogatással is.

Szombathely,
Dr. Pável Ágoston sétány 2.
Facebook: @sohajsopince
Bejelentkezés H–P.: 9–18 óra
között: 0620/937-6746
SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES VENDÉGEINKET!
• Központi fekvés, közvetlenül
az U3 metró Neubaugasse megállójánál
• Szobák: 2-3 fô részére
• 4-5 fôs apartmanok családok részére
• Parkolóház
• Magyarul is beszélünk

Telefon: (+431) 523-24-18
Fax: (+431) 523-26-30
A-1070 Wien, Kirchengasse 1 /
Mariahilferstr. 50 sarok
www.hotel-continental.at
E-mail: hotel.continental@chello.at

A

ZRT.

felvételre keres munkatársat az alábbi feladatkörbe:

mûszakvezetô (varroda)
Feladatok:
• varrodai részleg irányítása
• a gyártási terv alapján a napi termelés meghatározása, elosztása
• a mûszakban dolgozók koordinálása, ellenôrzése
• folyamatos üzemmenet biztosítása
Elvárások:
• középfokú szakirányú végzettség
• termelésirányítás területét szerzett tapasztalat
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• béren kívüli juttatási csomag
• egymûszakos munkarend
Jelentkezését az alábbi elérhetôségeken várjuk:
Telefon: + 3694/513-951, E-mail: sabina.job@sabinart.hu

A jövô évi megrendeléseket az idei áron:
50.000 Ft elôleggel vesszük fel!

