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Kinyitott
a jégpálya

60 éves az Ungaresca
Programok
a Szent Márton-évben
Horvát oktatási központ

Önkormányz ati hírek
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FOGADÓÓRA
» » RETTEGI ATTILA önkormányzati
képviselő december 14-én (hétfőn) 15.00–16.00 óráig a Városháza I. emeleti kistermében fogadóórát tart.
» » HORVÁTH SOMA, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője december 14-én (hétfőn)
16.00–17.15 óráig a Váci Mihály
Általános Iskolában (Váci Mihály
u. 11.) fogadóórát tart.
» » KELEMEN KRISZTIÁN, a 9. számú
választókerület önkormányzati
képviselője december 14-én (hétfőn) 16.00–17.00 óráig a Napsugár Óvodában (Pázmány P. körút
26/a.) fogadóórát tart.
» » CZEGLÉDY CSABA, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője december 16-án (szerdán)
17.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra
napján 13.00 órától az ügyfélszolgálattól kérhető.

FELAJÁNLÁSOKAT VÁRUNK
Szombathely a segítés városa – legyen ez igaz, és
ne csak jól hangzó szlogen. Sajnos mindenkin
egyszerre nem lehet segíteni, de tenni kell azért,
hogy egy jobb világban éljünk! A Szombathelyi
Televízió munkatársai idén annak a harminc embernek szeretnék szebbé tenni a karácsonyát, akik
fedél nélkül élnek városunkban. Ha Önnek van
lehetősége segíteni, kérjük, adományait – élelmiszert, meleg ruhát, takarót – hozza be szerkesztőségünkbe, a Géfin Gyula utca 22. szám alá, hogy
aztán közösen adhassuk át még az ünnepek előtt.

OLVASSON QR-KÓDDAL!

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Boros Péter és Unger Petra fia: Milán, Kiss
Attila Tamás és Danka Gabriella fia: Nimród József,
Tolnai Ádám István és Márok Alexandra leánya: Liliána, Pákozdi Szabolcs és Bokor Mária fia: Martin
Szabolcs, Kardos Zoltán és Kató Szilvia leánya: Liza,
Lintner Dénes és Neisz Edit leánya: Ivett, Sákovics Árpád és Horváth Gabriella fia: Ákos, Horváth Krisztián és Gárdos Viktória leánya: Noémi, Szamkó Márió
és Bernáth Nikoletta Tünde fia: Milán, Alföldi Balázs
és Tóth Nikoletta fia: Ádám, Bolfán Péter és Hajdó
Vivien fia: Benjámin, Tóth László Gergely és dr. Nagy
Eleonóra fia: László, Toldy József és Farkas Petra leánya: Zoé, Kecskés János Gábor és Gaál Sarolta leánya:
Zsófia Júlia, Hompasz Roland és Giczi Rita Anita leánya: Anna Luca, Urbán Péter és Horváth Renáta fia:
Áron, Puskás Norbert és Pehm Anikó leánya: Borbála, Varga Péter és Novák Zsuzsanna leánya: Natália,
Jámbor Szabolcs és Agg Adél leánya: Anna, Molnár
Károly és Sustyák Alexandra fia: Marcell

HÁZASSÁG: Dr. Kiss Péter és Séllei Enikő, Papp Dáni-

el és Paizer Aliz Erika

HALÁLESET: Pintér Kálmánné Farkas Ilona, Tanka

Gábor, Türk Ödönné Polákovics Mária, Bogáti
Györgyné Nagy Gizella Magdolna, Viszkeleti Józsefné Baranyai Irén, Buzits Károlyné Kardos Rozália, Páli Péter Ödön, Rétfalvi Gyula, Bódis István
Imre, Hajas Endréné Séfer Gizella, Szélesy Jenő, Sebők Józsefné Kása Sarolta, Terjéki Györgyné Trencsényi Mária, Bolla Zoltán Árpád, Schlaffer Ferenc,
Nárai Attila, Házi Györgyné Pozsonyi Mária, Tóth
Lászlóné Kalmár Ilona Éva, Bodorkós Dezsőné Szij
Aranka, Tóth Tiborné Bisztriczki Gizella Margit,
Czvitkovocs Ferencné Szabó Julianna, Kázár Ferenc, Illés Csabáné Galántai Katalin Ágnes, Jánosi
Ottó Flórián, Óhidi Péter Lászlóné Kondits Éva Erzsébet, Bódis János, Ambrus Jánosné Czeglédi Rozália, Buús László, Sztojka Rudolf, Szij József, Kiss
Mihály István, Bogár Kálmán

NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT
Az Oladi Általános Iskola és a SZOSZSZC Oladi
Szakképző Iskolája meghirdeti a XXII. Országos
József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.
A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő, általános és középiskolás gyermek és fiatal részt vehet a következő
kategóriákban:
– I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére (I/A
mese, I/2 vers)
– II. kategória: 5-8. osztályos diákok (II/A mese,
II/B vers, II/C novella)
– III. kategória: 9-12. osztályos diákok (III/A mese,
III/B vers, III/C novella)
– IV. kategória: műfaji megkötés nélkül a Szent Márton Emlékév tiszteletére. Szent Márton köpenye: a
szeretet, a megértés, a segítség szereoe életünkben.
A beküldött pályaműveken csak a jelige és a kategória megjelölése szerepeljen. Minden pályázó
mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban

– egy adatlapot, amelyen feltünteti a következő
adatokat: név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail
cím, iskolája neve, címe, osztálya, pályaművének
kategóriája, címe, jeligéje.
TERJEDELEM: legfeljebb három gépelt oldal (10 – 12es betűméret), amelyet hét példányban postai úton
kell beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben!
A pályázók e-mailben is juttassák el a következő
címre pályázatukat és adatlapjukat: jozsefapalyazat2016@gmail.com.
Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének és a
legértékesebb műveket tartalmazó antológia könyvbemutatójának tervezett időpontja: 2016. április 15.
A PÁLYÁZAT POSTÁRA ADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016.
január 15.

Okostelefonjával próbálja ki a cikkeink melletti QR-kódokat. A megjelenő linkre kattintva bővebben
olvashat témáinkról lapunk online
szombathelyi7.hu
változatán.
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800 MILLIÓ FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

Steindl-Papp Judit

A Szent Márton Év programjai

ADVENTI
GONDOLATOK

FOTÓ: CSEH GÁBOR

A Modern Városok Program keretében Orbán Viktor miniszterelnök
a magyar kormány nevében együttműködési megállapodást kötött
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A megállapodás
egyik pontja szerint „a Szent Márton Év programjainak megrendezését
a kormány 800 millió forinttal támogatja”. A közgyűlés csütörtöki ülésén
elfogadta a „Szent Márton 2016” nevet viselő programsorozatot.

A KÖZGYŰLÉS ELSŐ NAPIRENDI PONTJA A SZENT MÁRTON-PROGRAMOKRÓL SZÓLT

Puskás Tivadar polgármester lapunknak elmond- kiállítás nyílik. „Én hogyan segíthetek?” elneveta: a városvezetés régóta dolgozik azért, hogy ha zéssel Szent Márton szellemi hagyatéka jegyében
valahol Európában elhangzik Szent Márton neve, novellapályázatot hirdetnek. Márciusban a Weöres
akkor mindenkinek Szombathely jusson eszébe, s Sándor Színházban lesz a Szent Márton Drámaugyanakkor minden szombathelyi is tudja, hogy pályázat kiválasztott mű ősbemutatója. Áprilisban
Európa legnépszerűbb szentje városunkban, az bemutatják a Szent Márton életéről készült dokumentumfilmet az alkotók közreműködésével a
egykori Savariában született.
„2016-ban ünnepeljük Szent Márton születésének Savaria moziban. Májusban és novemberben egy1700. évfordulóját. A jubileum jó alkalom arra, egy hónapon át hang- és fényjáték díszíti a város két
hogy városunk ápolja Szent Márton szellemi örök- emblematikus épületét, a székesegyházat és a Szent
ségét. Ebben segít a kormányzat jelentős anyagi Márton-templomot. Szintén májusban Szombattámogatása is. A Szent Márton Terv keretében 2,5 helyen tartják a bélyeggyűjtők nemzetközi találkomilliárd forintból megújulnak az épített öröksége- zóját, Szent Márton tematikájú bélyegkiállítással.
ink, ám a szombathelyiek számára a programok Júniusban a Kárpát-medence Szent Márton nevét
során megtapasztalt élmények jelentik majd Szent viselő településeinek találkozóját rendezik meg,
Márton szellemi örökségét. Bízom abban, hogy amely kapcsolódik a Szent Márton-ereklye haza2016-ban Szombathely hírét a Szent Márton Év hozatalának évfordulójához.
Egész nyáron Szent Márton jegyében zajlanak majd
programjai messzire viszik.”
A programsorozat a város életében meghatározó a „Miénk itt a tér” kulturális és művészeti prograjelentőségű lesz. Az év szinte minden hetében lesz mok a Fő téren. Júliusban a Csónakázó-tavon a
olyan esemény, amely valamilyen módon felidézi Sárkányhajó Fesztiválon, az evezős bajnokság során
a város színjátszói megemlékeznek Szent Márton
Szent Márton emlékét.
Januárban nagyszabású gálaműsor keretében, álla- haláláról. Augusztusban lesz a Szent Márton-musimi és egyházi vezetők részvételével ünnepélyesen cal ősbemutatója az Iseumi Nyári Játékok keretében.
megnyílik a Szent Márton Emlékév. Ezt követően 2016-ban novemberben 4-25. között szervezik meg
lesznek olyan események, amelyek egész évben zaj- a Szent Márton Ünnep programsorozatát.
lanak. A Szent Márton-templomban 12 előadásból A képviselők döntöttek arról is, hogy az emlék
álló koncertsorozat lesz. A Savaria moziban a segí- év során a város civil szervezetei pályázhatnak
tés szellemében filmklub indul. Kortársunk Szent a jubileumhoz kapcsolódó ötleteikkel, amelyek
Márton címmel nemzetközi képző- és iparművé- megvalósítását az önkormányzat anyagilag is tászeti pályázatot hirdetnek, a beérkező művekből mogatja.
» szmk

„Jöjj népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj,
lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!” –
csendül fel az ádventi időszak nyitányán évről-évre a jól ismert ősi himnusz, és felragyog
az első, majd vasárnapról-vasárnapra eggyel
több, végül négy gyertya az ádventi koszorún.
Ahogyan az ősi ének sorai, úgy a gyertyák növekvő fénye is a világ Világosságára, a nagybetűs Reményre, az Úr Jézusra irányítja a figyelmünket. Ő az a reménysugár, aki ígéretként
már az Ószövetség népének az életében, annak
minden mélységében, sötétségében pislákolt.
Ő az a reménysugár, akit Betlehem ege alatt,
mint jászolban fekvő kisdedet szemlélve, fényesség ragyogott fel a pásztorok és a napkeleti
bölcsek szívében.
Ádventben egyrészt Isten beteljesült ígéreteit
ünnepeljük – Jézusban eljött, megszületett a
Megváltó –, másrészt pedig komolyan vesszük
a figyelmeztetést: az Úr a történelem végén
újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége. Visszajövetelekor
azonban már késő keresni Őt. „Jöjj …” – hangzik fel az ősi kérés, és az Úrra figyelő csendben
megtapasztalhatjuk, Ő jön felénk. Szentlelke
által az igében, a szentségben jelen van és életünk mélységeibe bevilágítva, eloszlatva a bűn
sötétségét új kezdetre, reményteljes új életre hív.
Pilinszky János szerint ádvent a várakozás
megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”. Ősi énekeink, imádságaink, a Szentírás igéi, az ádventi koszorú
gyertyáinak a fénye állítsanak meg mindannyiunkat a rohanó időben, és tanítsanak meg vágyakozni a hozzánk érkezett, érkező és egykor
újra megjelenő Úr után. Addig kiáltsunk, míg
tart a kegyelem ideje: Jöjj, Uram Jézus.
„Jöjj, népek Megváltója. Jöjj, Urunk Jézus, és
örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel.
Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat. Jöjj,
és segíts minket emberi gyengeségünkben.
Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje
és bölcsessége, világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől, gyógyítsd vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess
bennünket kézen fogva, akaratod szerint földi
vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket
az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk.” (Evangélikus Énekeskönyv imádsága)
(A szerző evangélikus lelkész)
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ADÓMENTESSÉG
AZ ORVOSOKNAK
Döntött a közgyűlés, 2016. január 1-től hatályba lép a helyi adókról szóló rendelet módosítása, mely szerint bővül a helyi iparűzési adómentességre illetve kedvezményre jogosultak
köre. 2015 óta 1,2 millió helyett a 2,5 millió
forint vállalkozási szintű adóalap alatti vállalkozásoknak biztosítható kedvezmény.
Emellett az önkormányzat megállapíthat mentességet illetve kedvezményt háziorvos, házi
gyermekorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó
számára, erre az évről évre növekedő iparűzési
adóbevétel teremt lehetőséget.
A mentesség, kedvezmény igénybevételére az
a vállalkozás jogosult, amelynek nettó árbevétele legalább 80 százalékban alapellátási vagy
védőnői tevékenységből, az egészségbiztosítási pénztárral megkötött szerződés alapján
az Egészségbiztosítási Alapból származik, és
iparűzési adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.
Az önkormányzat ily módon is támogatja a
praxisok működését, az adóterhek mérséklődése által tovább javulnak az egészségügyi
alapellátás körülményei.
Szombathelyen 66 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis működik, közülük a
2014. évi adóbevallási adatok alapján 54 vállalkozás mentesül az iparűzési adó megfizetése alól. A becsült bevételkiesés 12 millió forint
lehet, ami a költségvetésre csak kis mértékben
lesz hatással, és a fejlesztésekből, beruházásokból eredő iparűzési adó emelkedése kompenzálja.
A jogosult vállalkozásoknak egy nyilatkozatot
» kzs
kell kitöltetniük.

FŐ A BIZTONSÁG
Immár 46 térfigyelő kamera vigyázza a város forgalmas, vagy valamilyen
szempontból problémás területeit. Legutóbb a Váci utcai szolgáltatóház
és a Paragvári utca 86. szám alatti Családok Átmeneti Otthona
közelébe szereltek kamerákat. Legfőbb cél a megelőzés, s ezáltal
a lakosság biztonságérzetének növelése.

„Örömmel jelenthetem, hogy a 2015-ös év sikertörténet volt abból a szempontból, hogy város
szerte már harminc helyszínen összesen negyvenhat kamera üzemel. Ezek védik értékeinket
és jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosság
biztonságérzetének növekedéséhez” – tájékoztatott Ágh Ernő önkormányzati képviselő, a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi
Bizottság elnöke a Szombathelyi Televízió közéleti magazinműsorában. A politikus hozzátette:
november 18-án újabb két helyszínen bővült a
városi kamerarendszer. A Derkovits-városrészen
korábban már telepítettek kamerákat a Szűrcsapó utcába, mivel innen számos lakossági panasz érkezett. Most már a Váci Mihály utcában
is hat forgókamera őrzi az állampolgárok biztonságát. A Paragvári utca 86. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület környékéről is több
bejelentés érkezett, ezért itt is elhelyeztek egy
forgókamerát. A város frekventált, eddig kritikus területeit lefedi és védi a rendszer. A kamerás
biztonságvédelem mellett a közterület-felügyelet
munkatársainak lehetőségük van hangszórókon
keresztül is figyelmeztetni azokat a személyeket,
akik szabályszegést követnek el. Az irányítási
központban szolgálatot teljesítő operátorok mellett működik egy gyors reagálású egység, amely
a kamerán észlelt helyszínekre perceken belül
kivonul, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
A rendszer előnye az is, hogy rögzíti a bűnelkö-

vetőket, tehát képi bizonyítékot rendel a bűncselekmény mellé, a másik fontos szempont pedig a
megelőzés, hiszen a tapasztalatok szerint a kameráknak visszatartó ereje van.
A 2016-os esztendő kiemelt feladatai közé tartozik, hogy minden kamera mellé hangszórót
szereljenek. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia harmadik ütemének részeként megújult
Csónakázó-tó és környéke is védelemre szorul,
így a jövő évi célok közé tartozik egy ottani kamerarendszer kiépítése.
Ágh Ernő, a 12. számú választókerület képviselőjeként emlékeztetett a Szombathely déli városrészén megépült új kerékpárútra, és a mintegy 300
méteres járdára, amely a gyalogosok biztonságos haladását teszi lehetővé. A nagyrészt uniós
forrásból megvalósult 145 millió forint értékű
beruházás célja a kerékpárút-hálózat bővítése,
valamint a kerékpáros balesetek megelőzése volt.
Kitért arra is, hogy a Ferenczy utca Körmendi
útra történő bekötésének tervei elkészültek, ezáltal könnyebben megközelíthető lesz a városi
köztemető. A rövid útszakasz jelentős mértékben tehermentesítené a Jáki és az Alsóhegyi utat.
Jövőre az önkormányzati költségvetésből várhatóan több pénz jut a városszéli választókörzetek
infrastrukturális fejlesztéseire. Ez alapján Ágh
Ernő ígéretet tett a sorokmajoriaknak, hogy a
buszfordulóban évek óta gondot okozó közvilágítási problémák is megoldódnak. 
» sd
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HERÉNY, BÉKE TÉR – SZOMBATHELY ÉSZAKI KAPUJA

A SZOMBATHELYIEK
TISZTA LEVEGŐT AKARNAK

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

A Gothard-kastély rekonstrukciója és az egykori herényi iskola helyén
zarándokszállás létrehozása – a többi közt ezek a fejlesztési tervek
is szerepelnek a Modern Város Programban. Koczka Tibor, a választókörzet
önkormányzati képviselője szerint e nagyszabású beruházások hosszú távon
alapozhatják meg Szombathely északi kapuja, Herény jövőjét.

KOCZKA TIBOR A MINERVÁN ÉLŐK GONDJAIVAL IS FOGLALKOZOTT

„Közös sikerünk, hogy a Gothard-kastély felújítása és egy zarándokszállás létrehozása bekerült
a Modern Város Programba. Épített kulturális
örökségünk védelmét megkerülhetetlen és fontos feladatnak tartom” – húzta alá Koczka Tibor.
Majd így folytatta: „Az elmúlt egy évben széles
körben folytattam egyeztetéseket annak érdekében, hogy rendezni lehessen a Gothard-kastély
sorsát. Úgy gondolom, most egy igen jelentős
lépést tettünk, hiszen sikerült forrást szerezni a
teljes körű rekonstrukcióhoz. A következő lépés
pedig az lesz, hogy a barokk kori kastélyműemléket olyan minőségi tartalommal töltsük meg, ami
hosszútávon garantálja az épület megóvását.”
Szombathely alpolgármestere kérdésünkre szólt
a régi herényi iskola helyén kialakítandó zarándokszállás fontosságáról is. Amellett, hogy a város
szálláskínálata ennek köszönhetően tovább szélesedik, a Szent Márton-kultusz ápolásában ugyancsak fontos szerepe lehet a komplexumnak.
„A herényiek az elmúlt években többször bizonyították már összetartásukat, pezsgő kulturális és civil életükkel pedig példát mutatnak Szombathely
más városrészeinek. Elég csak a Herényi Virágút
rendezvényét kiemelni. A Herényiek Háza mellett az új zarándokházban egy olyan közösségi tér
alakulhat ki, ami a városrész eseményeinek újabb
fontos színhelyévé válhat. Ráadásul a beruházások megvalósulását követően a Gothard-kastély,
a zarándokszállás és a Béke téren nemrég felújított

I. világháborús hősi emlékmű jelentősen javítja itt
a városképet” – tette hozzá Koczka Tibor.
A választókerület önkormányzati képviselője az
elmúlt hónapok fontos eredményeként értékelte a
herényi temető több mint tízezer négyzetméterrel
történt bővítését. Kiemelte még a választókerület
óvodáiban és a Gothard Jenő Általános Iskolában
megvalósított infrastrukturális fejlesztéseket is.
„A Maros Óvodában szeptemberben adtuk át
Szombathely első ovi-foci pályáját, emellett itt
és a Benczúr Gyula Utcai Óvodában több mint
tízmillió forintot fordított az önkormányzat javítási munkákra, eszköz- és játékbeszerzésekre.
A Gothard-iskolában ugyancsak önkormányzati
forrásból 11,5 millió forint értékben valósult meg
mosdófelújítás, festés, eszközvásárlás” – mondta el
Koczka Tibor, aki szólt a Minerva városrészről is.
„A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetőivel június végén helyszíni bejárást
tartottunk. Kerestük annak a lehetőségét, hogy a
Minerván élők parkolási gondjait hogyan tudjuk
megoldani önkormányzati segítséggel. Egyelőre 30
km/h-s sebességkorlátozó táblákkal és a parkolás
rendjének szabályozásával segítettünk a lakók problémáján” – tájékoztatott az alpolgármester. Kiemelte
még, hogy a Modern Városok Programban megépül 2x2 sávon a 87-es főút Kőszeg irányába, ezzel
teljes lesz a várost elkerülő út, így csökken az autós
forgalom a Minerva-lakótelep, Kámon és Herény
» szmk
városrészek útjain. 

Október 9-én hirdette meg Hende Csaba,
Szombathely országgyűlési képviselője a „Tiszta levegőt!” mottójú petíciós kampányt, mellyel
a helyi Falco-gyár levegő- és zajterhelése ellen
kívántak tiltakozni. Az akció zárásaként sajtótájékoztató keretében Hende Csaba jelképesen
átadta Puskás Tivadar polgármesternek azt
a több mint nyolcezer aláírást, melyet hat hét
alatt gyűjtöttek össze az aktivisták. Az eseményen részt vett Kántás Zoltán önkormányzati
képviselő, Barók Andrea, a Szülőföld Egyesület
környezetvédelmi referense, Rozsenich Bence,
a szombathelyi Fidelitas elnöke, valamint Horváth Vilmos, korábbi parlamenti képviselő is.
„A petíciós kampány lehetőséget adott a szombathelyieknek arra, hogy egy a vasi megyeszékhely valamennyi lakosát érintő, húsbavágó
problémával kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak. A polgárok éltek demokratikus jogukkal, és aláírásukkal azt bizonyították, hogy
egyetértenek az akcióval. Mások mellett Puskás Tivadar, Ipkovich György és Balassa Péter
is aláírta az ívet, de Szombathely közgyűlése
is csatlakozott kampányhoz. Most annak kellene következnie, hogy a Falco-gyár a lehető
legrövidebb időn belül hajtsa végre a nép akaratát, és hatékony szűrőberendezést szerel fel,
valamint biztosítja a károsanyag-kibocsátás és
zajterhelés folyamatos mérését. Amennyiben
ezt maguktól nem tennék meg, úgy az illetékes
hatóságoknak kell ezt a jog erejével kikényszeríteniük. Nekünk politikusoknak pedig azt kell
elősegítenünk, hogy a szombathelyiek akarata
érvényre juthasson. Köszönöm a petíciós kampányt segítő aktivisták munkáját és a szombathelyieknek a támogató aláírásokat” – fogalmazott Hende Csaba a Városházán megtartott
» hz
sajtótájékoztatón. 
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MEGYEI FEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK
A Magyar Államkincstár országszerte Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Információs Napokat szervez. A program elsődleges célja, hogy a közeljövőben megjelenő
pályázati felhívásokat minél szélesebb körben
megismertesse a lehetséges kedvezményezettekkel. Szombathelyen december 9-én tartottak tájékoztatót az érintetteknek.
A TOP megyei szinten határozza meg a fejlesztési kereteket, melynek tervezésébe bevonják
a helyi területi szereplőket. Az operatív program elsősorban az önkormányzatok számára
biztosít forrásokat gazdaságfejlesztési és azzal
összefüggő város- és településfejlesztési akciók keretein belül. Ezt mutatta be a Magyar
Államkincstár megyei igazgatóságainak közreműködésével szervezett esemény, melynek
elsődleges célja a pályázati felhívások megismertetése. "Hároméves folyamat végére értünk,
befejeződött a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programok pályázatainak előkészítése. Elmondhatjuk, hogy végleges szövegezésű pályázatok állnak rendelkezésre, amelyek
várhatóan decemberben írásos formában is
megjelennek, januárban pedig már pályázni
is lehet" – mondta el Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke. A szombathelyi
programot az irányító hatóság, a közreműködő
szervezet, a Vas Megyei Közgyűlés képviselői,
a kedvezményezettek, valamint Ágh Péter miniszteri biztos részvételével tartották meg.
A szervezők célja, hogy az érintettek közösen
tekintsék át az elkövetkező programozási időszak lehetőségeit és a közös feladatokat annak
érdekében, hogy a projektötletekből sikeres
» bb
fejlesztések valósulhassanak meg.

EGY HELYEN A VÁROSÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK
Szombathely közgyűlése áprilisi ülésén fogadta el a SZOVA Zrt. 2015. évi
üzleti tervét, melynek önálló részét képezte a cég Stratégiai Terve. Ennek
egyik legfontosabb eleme a Sárdi-ér utcai ipari parki területek hasznosítása,
a területen egy multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakítása.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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A SZOVA IS AZ ÚJ, SÁRDI-ÉR UTCAI TELEPHELYRE KÖLTÖZHET

A 2007. évi kötvénykibocsátás egyik célja az volt,
hogy szerezzen meg a SZOVA Zrt. a Claudius Ipari park bővítésére alkalmas területeket. Ennek jegyében a cég a Sárdi-ér utcában több tulajdonostól
14,7 hektárnyi területet vásárolt meg, összesen 883
millió forintért.
Az ingatlanok megszerzését követően 16 telket alakítottak ki. Ezek közül négy – az utak és a
szennyvízátemelő területe – korlátozottan forgalomképes. Az értékesíthető telkek területe 7 ezer
és 15 ezer négyzetméter között változik, összesen
129 ezer 974 négyzetméter a hasznosítható terület
nagysága. A területen a közművesítés elkezdődött,
a tervezések, engedélyezések megtörténtek, azonban befektetői érdeklődés hiánya, illetve a társaság
előrelátható likviditási problémái miatt a kivitelezés nem valósult meg.
Az elmúlt években a Sárdi-ér utcai ipari területek értékesítésére tett kísérletek nem vezettek
eredményre. A likviditás megőrzése érdekében
azonban kulcskérdés az ingatlanokba fektetett
összeg felszabadítása, mobilizálása. Az elképzelés
alapja az, hogy az infrastruktúra kiépítése és az
első betelepülők megjelenése felkeltheti további
befektetők érdeklődését és értékesebbé, piacképesebbé teheti a szabadon maradó területeket.
Külső érdeklődők hiányában az első betelepülő
maga a SZOVA Zrt., illetve további önkormányzati cégek lehetnének.

A várost elkerülő 86-os főút közelében található,
zöldmezős beruházásra alkalmas ingatlanok ideális helyszínt jelenthetnek egy korszerű, műszaki
és gazdasági szempontból is hatékonyan üzemeltethető központi telephely kialakításához, amely
integrált elhelyezést biztosíthat Szombathely városüzemeltető társaságai számára.
Ezek a cégek – SZOVA Zrt., a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., a Szombathelyi Parkfenntartási
és Temetkezési Kft., a SZOMHULL Nonprofit Kft.,
a Városfejlesztési Kft. és a VASIVÍZ Zrt. – jelenleg a
város több pontján rendelkeznek telephellyel, amelyek egy része a városközpontban, másik része lakóövezetekben helyezkedik el. A városüzemeltetési
tevékenység ellátásához szükséges géppark, műhelyek és egyéb infrastruktúra jelenlegi elhelyezkedése nem illeszthető bele a mai modern, élhető városról alkotott elképzelésekbe, jelentős környezeti
terhelést jelentenek a szomszédos lakóterületekre.
Emellett a telephelyek többsége elavult, jelentős
korszerűsítésre szorul, ezért üzemeltetésük gazdaságossági kérdéseket is felvet.
A közgyűlés legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy
megkezdődhetnek a multifunkcionális közszolgáltatási telephely kialakításával kapcsolatos beruházás előkészítő munkálatai. A testület felkérte a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 1,5 milliárd
forint összegű állami támogatás biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, » edz
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EGYSÉGES OKTATÁS HORVÁTOKNAK

SZOMBATHELY
VISSZAVÁRJA A DIÁKOKAT

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Oktatási központ létrehozásán fáradozik a szombathelyi és az Országos
Horvát Önkormányzat közösen. Óvoda, általános- és középiskola egy helyen,
a volt Szent-Györgyi-iskola épületében működne a tervek szerint.
Ennek teljes felújításáig ideiglenes helyszínen kezdik az oktatómunkát
2016. szeptember elsején.

A VOLT SZENT-GYÖRGYI-ISKOLA ÉPÜLETÉBEN NYÍLNA MEG A KÖZPONT 2018-BAN

A horvátoktatás óvodai és általános iskolai szin- az Európai Parlament képviselőivel, illetve a
ten már régóta jól működik Szombathelyen. központi költségvetésből és az anyaországtól,
A nemzetiségi önkormányzat terve, hogy ezt a a horvát kormánytól várnak támogatást. Erre
képzési rendszert kibővítse és egy helyre kon- a hármas struktúrára egy hercegszántói és egy
centrálja. Elképzeléseik összehangban vannak az pécsi iskola ad jó példát. A felújítási munkák
Országos Horvát Önkormányzat céljaival, amely előkészítő szakasza, a tervező kiválasztása folyik
regionális nemzetiségi oktatási központok létre- most, várhatóan 2018-ban vehetik birtokba az
hozásán fáradozik. Nyugat-Dunántúlon valósul- épületet. Az oktatómunka azonban már a jövő
na meg az első, amelynek az is különös jelentő- tanévben elkezdődne. Az átmeneti időszakra
séget ad, hogy itt a gradistyei nyelvjárást beszélik, ideiglenes helyet biztosít a város a volt Gyermeígy a képzési központ ennek fennmaradásában, kek Háza Jászai Mari utcai épületében – erről
döntött a csütörtöki közgyűlés.
terjesztésében is fontos szerepet játszhat.
A Mesevár Óvodában 1998 óta működik egy Az oktatási központ egy óvodai csoporttal, egy
horvát-magyar vegyes csoport, ahol jelenleg 18 általános iskolai és egy gimnáziumi osztállyal
kisgyermek ismerkedik a nemzetiségi nyelvvel kezdi meg működését. Felmenő rendszerben
és kultúrával. A Váci Mihály Általános Iskolában nyolc év alatt népesül majd be teljesen az intézpedig nemzetiségi horvát nyelvoktatás folyik. Az mény. Kétnyelvű nemzetiségi oktatás valósul
új központban egy helyen történik majd a hor- meg, ennek megfelelően készül a pedagógiai
vátoktatás, amely középiskolai profillal bővül. program és a helyi tanterv. A horvát nyelvet heti
Az intézmény alapító okiratát várhatóan még öt órában oktatják majd, és nemzetiségi népisebben a hónapban elfogadja az országos önkor- meret is szerepel az órarendben. Továbbá az inmányzat.
tézmény saját döntése alapján egyes tantárgyak
A szombathelyi közgyűlés a volt Szent-Györgyi oktatása két nyelven történhet. Szombathelyen a
Albert Középiskola épületét adta használatba legutóbbi népszámláláskor 441-en vallották maaz Országos Horvát Önkormányzatnak, amely gukat horvátnak, de becslések szerint 1500 fős
az intézmény fenntartója lesz. Ám előbb fel kell közösség él a városban. Az igényfelmérés alapján
újítani, a költségkalkuláció most készül. A rend- lesz elég jelentkező az oktatási központba. Nem
behozatalhoz brüsszeli forrásokra számítanak, feltétel, hogy valaki a horvát nemzetiséghez tar» kzs
ennek érdekében már felvették a kapcsolatot tozónak vallja magát.

Hat felsőfokú oktatásban résztvevő hallgató
vette át a Városházán Puskás Tivadar polgármestertől a „Szombathely visszavár” ösztöndíjról szóló tanulmányi szerződését.
A közgyűlés 2013. április 25-én tartott ülésén
alkotta meg a „Szombathely visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletet.
Az ösztöndíjra azok a szombathelyi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik a pályázati felhívásban meghatározott hiányszakmákban az első diploma
megszerzése érdekében kezdik meg, vagy folytatják tanulmányaikat. Az Oktatási és Szociális
Bizottság az önkormányzattal együttműködő
cégek javaslatát figyelembe véve az óvodapedagógus, a nemzetiségi óvodapedagógus, a
tanító, a felnőtt és gyermek háziorvos, a gépészmérnök, a villamosmérnök, a logopédus, a
gyógypedagógus és a diplomás ápoló szakmákat nevesítette hiányszakmaként.
A hallgatók felsőfokú tanulmányaik alatt havi
ötvenezer forint ösztöndíjban részesülnek. Ennek fejében kötelesek a felsőoktatásról szóló
törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és a hiányszakmában Szombathelyen elhelyezkedni,
továbbá az ösztöndíj folyósítás időtartamának
» szmk
megfelelő ideig dolgozni.

KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYŰJTÉSEK
A Fidelitas szombathelyi szervezete adománygyűjtést szervez a gencsapáti Ernuszt Kelemen
Gyermekvédelmi Intézmény javára. A felajánlásokat a szombathelyi Fidesz irodába (Szent
Márton utca 10.) várják, naponta 10.00 és16.00
között. A gyermekeknek leginkább ruhákra és
játékokra van szükségük, de bármilyen felajánlást szívesen fogadnak.
Az MSZP Ifjúsági Tagozatának Vas megyei
szervezete karácsonyi adománygyűjtést szervez rászoruló családok segítésére. A felajánlásokat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz juttatják el.
Tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodó szereket, játékot, pelenkát, takarót várnak. A gyűjtés
ideje: december 14–15–16. 16.00–18.00 óra,
helyszíne: MSZP szombathelyi iroda (Berzsenyi Dániel tér 2/b.).
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Jubilál a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Erzsébet-napkor – védőszentjének ünnepén – működésének 25. esztendejét
kezdte meg a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Az elmúlt évek alatt számos
önkéntes csatlakozott a segítő szervezethez, mely Vas és Zala megyében jelentős
intézményhálózatot is kiépített. Az elért eredményekről Tuczainé Régvári Marietta
karitászigazgatót kérdeztük.

1991 novemberében szerveztük újjá az egyházmegyei karitászt dr. Konkoly István megyéspüspök atya kezdeményezésére. Győrvári Edithtel jártuk végig a településeket, és biztattuk a
plébánosokat, hogy szólítsák meg mindazokat,
akik önkéntes munkájuk felajánlásával segíthetnek az ott élő rászoruló időseknek, betegeknek,
gyermekeiket egyedül nevelőknek vagy éppen
nagycsaládosoknak.
Az Eölbey-házban berendezhettük a központunkat. A plébániai karitászcsoportok segítő tevékenységét kezdetben az általunk működtetett
használtruha-bolt bevételéből, valamint az egyre
gyarapodó támogatók, hazai és külföldi adakozók jóvoltából mozdíthattuk elő.
Felbecsülhetetlen érték annak a nyolcszáz önkéntesnek a munkája, aki időközben csatlakozott hozzánk. Segítségükkel 1998–99-ben több
kamionnyi adományt indíthattunk Kárpátaljára
és a Felső-Tisza vidékére, ahol a megáradt folyók

okoztak krízishelyzetet; és ők álltak helyt legutóbb éjjel-nappal, hogy a határra érkező migránsoknak élelmet juttassanak.
Az önkéntesek szembesültek azokkal a problémákkal is, amelyek több családot is érintettek.
A szenvedélybetegség volt az egyik ilyen gond,

amin a RÉV Ambulancia létrehozásával igyekeztünk enyhíteni 1996-ban. Itt találkoztunk
olyan emberekkel, akik fedél nélkül maradtak.
Átmeneti elhelyezésükre 1999-ben alapítottuk a
Hársfa-házat, ahol pszichiátriai betegek nappali
ellátóját is működtettünk. Idővel ez utóbbi funkció átkerült a Szikla szociális központba, ahol
korábban kizárólag közösségi ellátással foglalkoztunk. Az intézmények kialakítását az egyházmegye támogatta, de pályázati forrásokat is
felhasználtunk, emellett sok vállalkozás nyújtott
felénk segítő kezet.
Dr. Veres András megyéspüspök atya szorgalmazta, hogy ne csupán Szombathelyre fókuszáljunk. Ekkor találtunk rá arra vásárosmiskei plébániaépületre, amelyben létrehoztuk a
Levendula házat 2010-ben, majd ezt követte a
nagylengyeli Szent Család Szociális Központ,
illetve a kemenespálfai Szent Pál Szociális Központ kiépítése. Ezekben az intézményeinkben
(akárcsak a szombathelyiekben) nappali ellátás
keretében megváltozott munkaképességű emberek dolgozhatnak, akik a munkájukért járó fizetést az őket foglalkoztató vállalattól kapják. Ezzel
mintegy háromszáz embernek, illetve a családtagjainak biztosítunk lehetőséget a jobb életre.
Ölbőn, a Szent Miklós Gyógyfüves Házban,
mostanra a munkatársaink hetvenféle gyógynövényt szárítanak, csomagolnak. Az egykori
szombathelyi ruhabolt helyén áll a Castellum
Teaházunk, itt a gyógynövényeket, limonádékat,
továbbá a klienseink által az intézményeinkben

készített kézműves termékeket meg is vásárolhatják az érdeklődők.
Tíz éve a nardai plébánia épületében és hatalmas
udvarán szervezzük meg a nyári táborokat, ahol
több héten át próbáljuk élménytelivé varázsolni
a gyerekek szünidejét.
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BŐVÜLT A MŰSZERPARK
Új CT és MRI készülékkel gazdagodott a Markusovszky Kórház. A több mint egymilliárd
forint értékű műszereket uniós és kormányzati támogatással egy sikeres KEOP pályázat keretében szerezték be. „Az új 1,5 Teslás MR és
a 64 szeletes CT a régi gépek mellett működik
majd. Ezekkel olyan vizsgálatokat is el tudunk
végezni, amelyeket korábban nem, például
emlő MR-t. További vizsgálattípusok bevezetését is tervezzük” – mondta el Király István,
a Radiológiai Osztály vezetője. Az átadó ünnepségen Nagy Lajos főigazgató kiemelte: az
elmúlt években 13,5 milliárd forint értékű
fejlesztés valósult meg az intézményben. Ezek
a most beszerzett, nagy értékű képalkotói diagnosztikai eszközök nélkülözhetetlenek a
gyógyító munkában, minden osztály élvezi az
előnyüket – tette hozzá.
A CT (komputertomográf) röntgensugárral
dolgozik, ám a hagyományos röntgengépeknél
részletesebb, információgazdagabb képet nyújt
a vizsgált szervről harántmetszeti formában.
Kimutatható vele például egyes szervek daganatos, gyulladásos betegsége, vérzése. Az MRI
mágneses rezonanciával dolgozik, előnye a
CT-hez képest, hogy jobb a kontrasztfelbontó
képessége a lágy szövetek, például az agy esetében.
Puskás Tivadar polgármester az átadó ünnepségen arról beszélt: Szombathely fejlődésének fontos elemei a kórházi beruházások.
„A műszerezettség 21. századi színvonalú, és
az itt dolgozók a sokszor nehéz körülmények
ellenére is tudásuk legjavát nyújtják, és magas
színvonalon végzik a munkájukat” – mondta.
MR-vizsgálatra jelenleg 6-8 hetet, CT-re 3-4
hetet kell várni, amely országos átlag alatti. Az
új készülékeknek köszönhetően ez a várólista
csökkenhet, amely 3-4 hónap múlva lesz érezhető. Naponta 40 beteg érkezik MR-re, és 8590 beteget vizsgálatnak CT-vel, utóbbi a nap
» kzs
24 órájában üzemel.

ÉLETMENTŐ GÉPEK VÁROSSZERTE
A Segítés városa program keretében Szombathely hét pontján helyeznek el
félautomata defibrillátort, amely hirtelen keringésleállás esetén lehet hasznos
segítség. Az első a Vásárcsarnok főbejáratánál, a gombaszakértői helyiség
mellé került, de hamarosan a moziban, a Polgármesteri Hivatalban
és a sportházban is elérhető lesz az életmentő készülék.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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KÖCSE TAMÁS, PUSKÁS TIVADAR ÉS TÓTH IMRE, A VÁSÁRCSARNOK VEZETŐJE AZ ÁTADÓN

A defibrillátor használata egyszerű: bekapcsolást következtében, az aktív korú férfiak körében ez
követően az elektródapárt a beteg mellkasára a halálozások legfőbb oka. Minden percben tíz
kell helyezni, majd a a géphang utasításait kell százalékkal csökken a túlélés esélye. A mentő
követni. Ugyanezt a típust használják a men- átlagosan nyolc és fél perc alatt érkezik a helytők, és ezzel tréningeznek a reanimációs képzés színre, három perc után azonban már meginrésztvevői is, tehát sokaknak ismerős lehet a ke- dul az agykárosodás. A program célja, hogy
zelőfelület. A piacon naponta több ezren fordul- minden harmadik szombathelyi megismerje az
nak meg, köztük sok időskorú és labilis egészségi újraélesztés helyes technikáját, és kialakuljon az
állapotú ember is. „Az elmúlt fél évben kétszer egymásra figyelés, a segítés szellemisége. Cégek
hívták ide a mentőket keringésleállás miatt, támogatásával 120 reanimációs bábut vásárolmindkét esetben laikusok kezdték meg az újra- tak, és megkezdődött a tömeges képzés, amelyen
élesztést, sikeresen” – tájékoztatott Köcse Tamás iskolások, a közhivatalok munkatársai, mentők,
vezető mentőtiszt az átadón.
rendőrök, tűzoltók, sportolók és ipari üzemek
Puskás Tivadar polgármester elmondta: fontos dolgozói vettek részt. A Szombathelyi Televízió
állomásához érkezett a 2013-ben indult prog- oktatófilmet készített, amit a képzést megelőzőram. A félautomata defibrillátorokat az önkor- en mindenkinek levetítenek. Október 16-án a
mányzat vásárolta, a város frekventált, forgalmas sportházban sikeres rekordkísérlet valósult meg,
pontjaira helyezik őket. Lesz továbbá egy „mo- hatszázan gyakorolták az újraélesztést egyszerre,
bil” defibrillátor, amit rendezvényeken használ- ezzel megdőlt a korábban Dunaújvárosban felálhatnak majd. Eddig több mint 27 ezren tanulták lított csúcs, így ismét Szombathely lett a tömeges
meg a reanimáció helyes módszerét és már 12 újraélesztés rekordere. A Segítés városa program
ezren vettek részt továbbképzésen. Ezen a héten iránt nagy az érdeklődés, a tervek szerint hamaa Vásárcsarnok munkatársai is oktatásban része- rosan a környező településekre, majd egész Vas
sültek, hogy szakszerűen segíthessenek a bajban. megyére kiterjesztik, a későbbiekben pedig akár
A polgármester eredményesnek nevezte a Segí- országossá is válhat. Ennek érdekében Puskás
tés városa programot, amit sikeres újraélesztések Tivadar polgármester munkacsoport létrehozáis bizonyítanak. Magyarországon évente több sát javasolta Balog Zoltánnak, az emberi erőfor» kzs
mint 26 ezer ember hal meg hirtelen szívhalál rások miniszterének.

közélet
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RENDELŐK, PARKOLÓK A VÁROSI STRAND HELYÉN

FŐORVOSI CÍMET KAPTAK

Korszerűbb egészségügyi ellátás, javuló közlekedés várható

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Régi vágya a szombathelyi városvezetésnek, hogy hasznosítsa
az egykori városi strand Markusovszky utcai területét.
Egészségügyi központot és új parkolókat alakítanának ki rajta.

AZ ÉRTÉKES BELVÁROSI INGATLAN ÉVTIZEDEK ÓTA KIHASZNÁLATLANUL ÁLL

A közgyűlés ez év nyarán hagyta jóvá a város Integrált
Területfeljesztési Programját (ITP-jét), amely több
mint 14 és fél milliárd forint elköltésének szab irányt
2020-ig. Az ebben megfogalmazott elképzelések
a Terület- és településfejlesztési Operatív Program
(azaz a TOP) most megnyíló pályázatai révén válhatnak valós beruházásokká, ám mire ezek elérhetővé
válnak, kész dokumentumokkal érdemes rendelkezni, tekintve, hogy a beadási határidő várhatóan rövid
lesz. Ezért a testület úgy döntött, hogy előkészítteti
a későbbi fejlesztéseket, köztük a volt strandterület,
vagyis a Markusovszky utca, Horváth Boldizsár körút, Esterházy utca és Késmárk utca által határolt, több
mint 17 ezer négyzetméteres terület hasznosítását.
Megbízták a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t,
hogy dolgozza ki egy új egészségügyi alapellátó központ megvalósíthatósági tanulmányát úgy, hogy a
telken parkolóhelyek is helyet kaphassanak. Az anyag
november végére elkészült, és ez alapján a pályázat
már benyújtható a megnyíló forrásokra.
Ami a dokumentum tartalmát illeti, fő eleme egy
olyan egészségügyi létesítmény felépítése a Markusovszky Kórház főbejáratával szemben, amelybe beköltözhetnének a Március 15. téren működő háziorvosok, felnőtt- és gyermekfogorvosok, a Kiskar utcai
rendelő orvosai, illetve a Wesselényi utcai fogászati
ügyelet. Az SZTK épületének kiürítése egyébként is
aktuális. Januárra az utolsó, még bent működő szakrendelések is átköltöznek a vérellátóba, és ezzel együtt
a város által bérelt rendelőket is ki kell üríteni. A másik két régi rendelő berendezése ugyancsak elavult,
gépészetük korszerűtlen, tehát ezek áttelepítése is in-

dokolt. Az új, emeletes központ akadálymentes lenne,
helyet kaphatnának benne oktató és prevenciós termek, valamint gyógytornahelyiség is. Szintén elvárás
az új ingatlannal szemben, hogy energiatakarékosan
legyen üzemeltethető, ezért a homlokzat kellően szigetelt lenne, a nyugati oldalon árnyékolókat szerelnének fel, az ablaküvegek háromrétegűek lennének, a
tetőn pedig fotovoltatikus napelemeket helyeznének
el. A hozzá tartozó parkolóhelyeket – legalább 69-et
– a kerítésen belül alakítanák ki.
A leromlott állapotú telken – amelyen sokáig strand,
majd napközis tábor volt – jelenleg egy kétszintes,
lapos tetős irodaház áll, amelyben a Szombathelyi
Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működik. Ők várhatóan az Aréna Savaria épületébe költöznének át, az irodaházat ugyanis érdemesebb lebontani, mint felújítani. Van a telken még egy szivattyúház
is, amelynek későbbi sorsa még bizonytalan, elképzelhető, hogy újra üzembe helyezik.
Nem mindegy, hogy hogyan lesz megközelíthető ez
az új rendelőközpont. A Markusovszky utca megnövekvő forgalma indokolja, hogy a Horváth Boldizsár
körút és a Sugár út kereszteződésénél körforgalom létesüljön, amely a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is könnyebbé tenné a haladást.
A decemberi közgyűlésen megtárgyalták a képviselők a tervezett beruházást előkészítő anyagot. A pályázat sikeressége esetén leghamarabb 2017-ben kezdődhet meg a becslések szerint 660 millió forintba
kerülő építkezés.
A közgyűlés kisebb módosításokkal ugyan, de konszenzussal fogadta el az erről szóló előterjesztést.» há

Címzetes főorvosi kinevezéseket adott át a héten a Városházán Puskás Tivadar polgármester
és Kecskés László, az egészségügyi bizottság
elnöke. Ünnepnapnak nevezte az eseményt a
szombathelyi polgármester, aki utalt rá: élete,
orvosi pályája nagy részét a jelenlévőkkel töltötte el, együtt tevékenykedett velük. Segíteni
másokon életformát jelent, és erre minden most
kitüntetett személy példája bizonyíték – hangzott el a ceremónián, amelyen a városvezetés köszönetet mondott munkájukért a szombathelyi
orvosoknak.
Az alapellátás biztosítása a mindenkori önkormányzat feladata. Az elismerés odaítéléséről a
4./2000. (II. 25.) egészségügyi minisztériumi
rendelet 11./A paragrafusa rendelkezik, amely
kimondja, hogy az a háziorvos, aki húsz éven
keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve
házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki húsz
éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím
használatára jogosult.
A fogorvosok közül Bognár Melinda, Kiss-Mihály Ilona, Mokos Klára, Szende Gábor és Ávár
Krisztina vehette át a kinevezést. A házi gyermekorvosok közül Sóla Gyöngyi, Gyüre Zsuzsanna,
Scherer Erzsébet, Milisits Éva, Lábdy András,
Somorjai László, Kovács Éva és Balogh Edit lett
most címzetes főorvos. Felnőtt háziorvosok is
megkapták a címet, ők Mugits Károly, Németh
Erzsébet, Krakomperger Anna, Nagy-Varga
Julianna, Birosz Béla, Varga István, Mugitsné
Szatmári Éva, Rózsás László, Varga Lívia, Török
Ilona, Mikó Katalin, Prugberger László, Széles
Alice, Tarnai Ete, Horváth Judit, Kövecses Éva,
Legli Veronika, Horváth Zsuzsanna, Rőthy István, Péter László János, Nagy Éva, Altai Éva, Kéri
» há
Ilona, valamint Ruzsa Erzsébet.
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UNGARESCA 60
BENKŐ SÁNDOR ÉS CSEH GÁBOR
KÉPRIPORTJA
Mosolygós arcok, izgatott nyüzsgés töltötte
be a sportház auláját szombat este.
Az apropó az Ungaresca Táncegyüttes születésnapja volt. Fennállásuk 60. évfordulóját látványos gálaműsorral ünnepelték meg, amelyben a Kárpát-medence táncaiból válogattak.
Az ünnepi alkalmat az elmúlt évtizedek produkcióit bemutató fotókiállítással fűszerezték. A meghívottak között voltak egykori ta-

képriport
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gok, táncosok, akik ugyanúgy izgultak most
is, akár a fellépők. Mert egy táncos, mindig
táncos marad... Felejthetetlen élményt nyújt
egy olyan csapat tagjának lenni, ami bejárja
a világot, és előadásaival a magyar tánckultúrát és hagyományt élteti. Nemhiába egyike az
együttes azon öt magyarországi tánccsoportnak, akik ilyen hosszú ideje tevékenykednek.
1955-ben a kőszegi Jurisich-gimnázium
diákjai alapították a tánccsoportot, amely
legnagyobb sikereit Pesovár Ernő művészeti
vezető irányítása alatt érte el. Most a sokak
által csak „ifjabb Gediként” ismert Horváth
Győző vezeti a táncosokat. A gálán – ahogy
mindig – a Boglya Népzenei Együttes húzta
» nm
a talpalávalót. 
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A VÖRÖSKERESZT
PÁLYAUDVARI ÜDÍTÉSI
SZOLGÁLATÁNAK
JELVÉNYE
A hadisebesüléstől a gyógyulásig című időszaki kiállításon az apró emléktárgyak vitrinében
látható a fémből készült, négyszögletes alakú,
5,5 x 3,5 cm méretű jelvény, amelyet egyetlen
színfoltként a jobb alsó sarokban egy pici, vörös kereszt díszít. A szélek mentén futó felirata: 1914 A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK VÖRÖSKERESZT EGYLETE
/ PÁLYAUDVARI ÜDÍTÉSI SZOLGÁLAT.
A jelvényt megfigyelve egy gőzmozdony vontatta vöröskeresztes vasúti kocsin érkező sebesültek jelenetébe csöppen a szemlélő, amint
hordágyak segítségével szállítják ki a vonatból
a fekvőbetegeket. Az előtérben mindeközben
egy vöröskeresztes ápolónő hajol a sebesült
fölé, meleg italt kínálva neki.
Eredeti tulajdonosa a jelvényt valószínűleg
Szombathelyen, a vasúti vöröskeresztes üdítő
állomáson viselte, amely egyben betegnyugvó
állomásként is működött 1914 és 1918 között.
Szombathelyen, az észak-déli és kelet-nyugati
vasútvonal csomópontjában, a Sághy Istvánné
és Ernuszt Gézáné vezette üdítő állomáson a
hetente háromszázasával érkező sebesültek és
lábadozók mindannyian számíthattak a háborús hiánygazdálkodás szűkös éveiben is arra,
hogy meleg teát, tejes kávét, kenyeret, dohányt,
gyümölcsöt, aszalványokat és kulacsaikba
friss vizet kapnak. Városunkban a háború alatt
mindvégig egyszerre kétezer sebesültet ápoltak, akiknek a tartalékkórházakba történő szállításáról az Önkéntes Tűzoltó és Mentőegylet
gondoskodott. A szombathelyi sebesültellátás
érdekes részleteiről az időszaki tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon
és egyénileg is igényelhető tárlatvezetéseken
tudhatnak meg többet a múzeumlátogatók.
» Keppel Csilla

történész-muzeológus
Smidt Múzeum

„SZOMBATHELYEZÉS” – JÁTÉK
Kedves Olvasóink!
Tudják-e hol találhatók a montázson látható szombathelyi helyszínek?
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Az öt helyszín leírását a szombathelyezes.sztv@ Előző játékunk megfejtése: 1. Fő tér 27., 2. Fő
gmail.com e-mail címre vagy a szerkesztőség tér 7., 3. Megyeháza, 4. rendelőintézet, 5. vascímére (9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.) útállomás. Előző játékunk nyertesei: Francsics
várjuk december 31-ig. A helyes megfejtők kö- Péterné, Lang Júlia, Reszneki Zsuzsanna, Semei
zött a Genius Savariensis Szabadegyetem által Ferenc, Wittinger József.
biztosított könyvjutalmat sorsolunk ki.
Gratulálunk!

MOZGALMAS MÚZEUMI ÉV JÖN
Május végén nyílik meg az Iseumban az a nemzetközi kiállítás, amely a Szent Márton-év alkalmából
a kereszténység korai időszakának legfontosabb
leleteit mutatja be a 3. század végétől az 5. századig.
A Nemzeti Múzeumból, Pécsről, Ausztriából és
Horvátországból is érkeznek történelmi emlékek a
nagyszabású tárlatra, amely a pannonhalmi bencés apátsággal együttműködésben valósul meg.
A novemberig nyitva álló kiállítás feltárja a látogató előtt, hogyan nőtt ki a római vallásokból és a
különböző kultuszokból a kereszténység.
Jövőre folytatódik a MűTárgyEsetek sorozat. A Savaria Múzeum minden tagintézménye bemutatja
gyűjteményének értékes és érdekes darabjait. A látogatók ehhez kapcsolódó előadásokat hallhatnak,
tárgyalkotó foglalkozásokon és vetélkedőn vehetnek részt. Társulnak majd programok a nemrégiben megnyílt plakátkiállításhoz, a Smidt Múzeum

világkörüli útra invitálja az érdeklődőket – elsőként Krétára -, a képtárban kortárs képzőművészeti alkotásokhoz kötődnek majd a rendezvények, a
természettudományos sorozatban a hermelin lesz
az első téma. Az eddigi hónap műtárgyairól kiadvány jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, amelyben többek között római császári
koszorútöredékekről, Nagy Mariann korcsolyázó
kűrruháiról, Hegedüs Csaba birkózó olimpiai
aranyérméről, ókori malomtöredékről is olvashatnak az érdeklődők.
Bemutatták a frissen megjelent múzeumi évkönyvet is. A 37. Savaria kötetben 15 tanulmány olvasható természet- és történettudomány, néprajz,
régészet, műtárgyvédelem témakörben.
A múzeumi belépőjegyek ára nem változik, a tárlatvezetések díja azonban csökken: a tíz fő alatti
csoportok részére tizedannyiba kerül majd.  » kzs
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80 ÉVE SZÜLETETT SALAMON NÁNDOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
(1935. december 10. – 2014. július 23.)

DEDIKÁLÁS A „KISALFÖLDI MŰVÉSZETI LEXIKON” BEMUTATÓJA UTÁN (GYŐR, 2012)

Két évvel volt fiatalabb a Vasi Szemlénél, a vidék
legrégebbi működő folyóiratánál. 2008 végén,
amikor a szerkesztőbizottság a rendszeresen
megjelent, fontos tanulmányaiért nívódíjat ítélt
meg számára, s azt a lap 75. születésnapi rendezvényén ünnepélyesen átvette a Savaria Múzeumban – azt mondta nekem: sosem díjakért dolgozott, de ez a nívódíj most különösen sokat jelent
számára. Miért? Mert ez az első elismerés, amit
azóta kapott, hogy 1984-ben meghívták a Szombathelyi Képtár első igazgatójának, s odahagyva a szívének mindig kedves Győrt, családjával
hozzánk költözött. Utánanéztem: korábban is
csupán egyetlen jegyzett elismerést kapott, s azt
sem helyi testületektől, pedig a rá mindig jellemző szorgalommal, évtizedekig szolgálta Győr és
a Kisalföld képzőművészeti kultúráját. 15 évig tanár volt Pápán majd Győrben. Festményeivel kiállításokon szerepelt, de egyre inkább a művészetkritika és a művészettörténet felé fordult. Győrben,
már muzeológusként, részt vett a Kovács Margit
Múzeum valamint a Borsos Miklós Gyűjtemény
új állandó kiállításainak megvalósításában. Nevéhez köthető a pápai A. Tóth Sándor-kiállítás létrehozása (a művészről szóló írásait külön kötetben
jelentette meg). Rendszeresen publikált szakmai és
regionális folyóiratokban. Élete végéig lankadatlanul dolgozott, írásainak címleírása már 60 éves
korában megtöltött egy egész kis kötetet.
A képtár arculatának kialakítása, gyűjteményeinek
létrehozása, a hazai és külföldi figyelem idevonzása az ő idejében történt. Ezek méltatása ugyanúgy
meghaladná e megemlékezés illetékességét, mint

írásainak áttekintése vagy a művészeti közéletben
aktív szakember portréjának felvillantása.
Ehelyett inkább arra a megható barátságra emlékezem, melynek jeleivel kivált az utolsó esztendőkben, elhalmozta a Vasi Szemlét és a Magyar
Nyugat Könyvkiadót, s persze szerény személyemet is. Nem múlt el év, hogy a lapnak nélkülöznie
kellett volna írásait, amelyek mind az anyagismeret, a tárgyszerűség, a megfontolt véleménymondás szép példái. Végig ifjonti hévvel lobogó szakmai lelkesedése élete utolsó öt évében hozta meg
életművének csúcsteljesítményeit: a Szent Márton-szobor szombathelyi szobrászáról, Rumi Rajki Istvánról szóló monográfiát (2009) és a hatalmas
tudástárat, a Kisalföldi művészeti lexikont (2012).
Nem nehéz megjósolni, hogy egyik sem süllyed el
az időben, s nem csak a helyi szakemberek forgatják haszonnal őket. Utolsó jelentős könyvét a sárvári Gottesmann Alfréd festőművészről írta, s épp
saját képtári éveinek megörökítése foglalkoztatta,
amidőn rátört a végzetes betegség.
Az állandóan és igényesen olvasó értelmiségiek ritkuló fajtájához tartozott, de talán nem csak ez volt
az oka, hogy az általam kiadott összes könyvet elolvasta, s véleményt is mondott róluk beszélgetéseink
alkalmával. Nemzetről, morálról, s persze a művészetről is időtálló, divat-hóbortokra fittyet hányó
nézeteket vallott, noha tájékozódása mindvégig
friss és olyan fiatalos volt, mint külső megjelenése.
Halála előtt pár nappal, illetve valamivel utána végül elérte mind a megye, mind a város elismerése.
Számunkra, ideig-óráig még itt maradók számára
» Gyurácz Ferenc
a méltó emlékezés marad.

KALENDÁRIUM
DECEMBER 12.
1899.12.12. kedd – Tóth János (Zalai Tóth János) építész, festő, Született: Zalaegerszeg
1925.12.12. szombat (90 éve) – megnyílt az átépített Sabaria Szálló
1970.12.12. szombat (45 éve) – átadták az új
megyei könyvtárat (Petőfi Sándor u.)
DECEMBER 13.
1925.12.13. vasárnap (90 éve) – a Kultúregyesület centenáriumi Széchenyi-ünnepélyt tartott
1955.12.13. kedd (60 éve) – kínai fametszet-kiállítás nyílt a Vasas Művelődési Házban
DECEMBER 14.
1935.12.14. szombat (80 éve) – Beethoven-hangversenyt rendeztek a kultúrházban Ferencsik János operaházi karmester vezénylésével
1985.12.14. szombat (30 éve) – Eddy Grand
reggae-zenész lépett fel a Sportházban
1985.12.14. szombat (30 éve) – Hans Heinrich
Thyssen-Bornemissza báró magángyűjteményéből nyílt tárlat a Képtárban (az iparmágnás
műgyűjtő 1986. október 16-án személyesen is
ellátogatott a városba)
DECEMBER 15.
1975.12.15. hétfő (40 éve) – megnyílt a Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé a múzeumban
DECEMBER 16.
1906.12.16. vasárnap – megalakult a Filharmonikus Egylet
1933.12.16. szombat – megalakult a Vasvármegyei Múzeumok Baráti Egyesülete
DECEMBER 17.
1888.12.17. hétfő – megnyílt a Szombathely-Rohonc-Felsőőr-Pinkafő vasútvonal
1921.12.17. szombat – megalakult a Dunántúli
Erdőipari Rt. Szombathelyen, elnök: Erdődy
Sándor
1940.12.17. kedd (75 éve) – megnyílt a Haladás
korszerűsített jégpályája
1945.12.17. hétfő (70 éve) – világnézet-átképző
tanfolyam indult
DECEMBER 18.
1841.12.18. szombat – Kunc Adolf premontrei
tanár, igazgató, Szombathely történetírója Született: Hegyhátsál
1921.12.18. vasárnap – Bárdos Alice hegedűművész első hangversenye Szombathelyen
1960.12.18. vasárnap (55 éve) – Márkus Emília
emlékünnepséget rendeztek a Tanítóképzőben,
ill. elhelyezték a színésznő emléktábláját a Köztársaság tér (ma: Fő tér) 25. sz. házon
1960.12.18. vasárnap (55 éve) – kiállítás nyílt
Domanovszky Endre festőművész feljegyzéseiből és vázlataiból a Tanítóképzőben
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu
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A PADLÁS
Ég és föld között, ahol kelet és nyugat összeér, áll
egy padlás, amely első látásra átlagosnak tűnik.
Egy este azonban furcsa vendégek érkeznek:
több száz esztendős bolyongásukat követően
négy szellem pottyan ide. Lámpás, a nyolcadik
törpe, Meglökő, a néma hóhér, a finomlelkű
herceg, akinek nem sikerült Csipkerózsikát felébresztenie és Kölyök, aki kimondta, hogy a király meztelen – mindannyian elfeledett mesehősök. Arra várnak, hogy a Révész elvigye őket
a Földről. Csak az láthatja őket, akinek olyan
tiszta a lelke, mint a gyerekeké. A szellemeknek
Rádiós, a fiatal tudós segít hazajutni saját maga
építette, szuper intelligens számítógépe segítségével. Közben pedig kibontakozik a szerelem
közte és Süni, a szomszédlány között.
A próbafolyamat jó hangulatban telt, fiatal
csapat dolgozik a darabban Horgas Ádám irányításával. „Ez egy mese, aminek csodálatos,
örökzöld zenéje van. Olyan szépen beszél tisztaságról, a tisztaság iránti vágyról, ami minden
időben megérinti az embert” – fogalmazott a
rendező. Több klasszikus dal is elhangzik benne mint a Fényév távolság vagy a Szilvásgombóc. A főbb szerepekben Kenderes Csaba, Fekete Linda, Vass Szilárd és Sodró Eliza látható,
de feltűnik a színpadon Németh Judit, Szabó
Tibor és Kelemen Zoltán is. Szórakoztató karakterek egész sorát vonultatja fel az előadás: a
tarantellát járó nagymama, az örök elégedetlen
Témüller és Üteg, a kétbalkezes detektív nevetteti a nézőt.
Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth
Péter 1986 nyarán éppen itt Vas megyében,
Zsennyén írták A padlást, amely 9-től 99 éves
korig mindenkinek szól. Az 1988-as vígszínházi bemutató óta az ország számos színpadán
sikerrel játszották. Látványos díszletekre, jelmezekre, felhőtlen szórakozásra számíthat a
közönség.

AGORA – Savaria Filmszínház
Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/312-280
Részletes moziműsor: www.savariamozi.hu

DECEMBER 13–14. ÉS 16. 16.00 Dínó tesó (6)
100’ amerikai animációs film

játékok. Kézműves foglalkozások: mézeskalácssütés, díszek gyöngyből és posztóból, tobozangyalka. 10.00–10.45 és 12.00–12.45 Táncház a
Boglya Zenekarral. 11.00-11.45 Ziránó Színház: Karácsonyi csillag – bábjáték.

Bartók Terem
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 3. Tel.: 94/313-747

DECEMBER 13. 19.00 A Capella Savaria kamarazenekar adventi hangversenye. Műsor: Sammartini: Karácsonyi concerto grosso, Telemann: F-dúr versenymű három hegedűre, Bach:
IV. Brandenburgi verseny, Telemann: e-moll
fuvola-furulya kettősverseny.
DECEMBER 15. 17.30 Karácsonyi hangverseny
a Bartók Béla Zeneiskola tanárai, növendékei,
kórusa és vonószenekara közreműködésével.
A belépés díjtalan!
DECEMBER 13–14. ÉS 16. 18.00 és 20.30; DE- DECEMBER 18. 20.00 Shalom – az Anima Sound
CEMBER 15-ÉN 19.15 és 21.30 A tenger szívé- System koncertje.
ben (12) 122’ amerikai kalandfilm
DECEMBER 13–16. 14.15 és 15.45 és 21.00
Rendkívüli mesék (12) 73’ feliratos luxemburgi–belga–spanyol–amerikai misztikus film
DECEMBER 13. ÉS 16. 14.00 és 17.15; 14-15.
17.15 A kis herceg (6) 108’ francia animációs
film

Baptista Imaház
Szombathely, Szent Márton u. 38.

DECEMBER 13–16. 19.15 Szerdai gyerek (16) 93’
magyar filmdráma

DECEMBER 18. 17.00 A Joskar-Ola Lakótelepért
Alapítvány karácsonyi ünnepsége, melynek keretében az alapítvány élelmiszer-adománycsomagokkal segíti a lakótelepen élő rászorulókat.

DECEMBER 14. 14.00 Én, Earl és a csaj, aki meg
fog halni (12) 105’ feliratos amerikai filmdráma

Genius Savariensis Szabadegyetem

FILMKLUB PEDAGÓGUSOKNAK

Szombathely, SEK D épület Berzsenyi Dániel tér 2.

DECEMBER 14. 17.30 Arany János, a „nyelvrontó”. Előadó: Fűzfa Balázs. Helyszín: NYME-BDSzombathely, Március 15. tér 5. www.agorasavaria.hu
PK D épület (Berzsenyi tér 2.).
DECEMBER 15. 19.00 Koncz Zsuzsa-koncert.
DECEMBER 17. 17.00 A 12 legszebb magyar vers.
DECEMBER 16. 20.00 Bohémok a télben: De- Előadó: Lutor Katalin egyetemi hallgató.
cemberi Elefánt-koncert Szombathelyen.
Helyszín: Egyházmegyei Könyvtár.
DECEMBER 19. 9.00–12.00 Kézműves kuckó: DECEMBER 17. 18.15 Az első világháború nagy
karácsonyfadísz gyöngyből.
csatái Galíciában 1. Előadó: Bedécs Gyula. HelyDECEMBER 19. 18.00 A Westside TSE karácso- szín: NYME-BDPK D épület (Berzsenyi tér 2.).
nyi gálaműsora.
DECEMBER 20. 10.00–13.00 Karácsonyi játszóház. 10.00–13.00 Furfangos Csudavilág – inter- Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathely, Aréna u. 10.
aktív játszóház: tudományos játékok, ügyességi
szerkezetek, óvodás építő- és logikai játékok, DECEMBER 15. 17.00 Tea és Tudomány esték.
zsonglőr szeglet, ördögi lakatok, népi ügyességi Vendég: Asbóth Mária, a Máltai Szeretetszol-

AGORA – MSH
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gálat szombathelyi csoportjának vezetője, a Ka- DECEMBER 17. 14.00 Karácsony a szeretet ünnizsai Dorottya Gimnázium „A Jövőért Alapít- nepe – Zrínyi Ilona Általános Iskola 4. b osztály.
vány” alapító tagja, a kuratóriumának elnöke.
15.00 Betlehemes pásztorjáték – Brenner János
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1.a osztály. 17.00 Nagyapám Betleheme.
Premontrei Gimnázium
A Kákics és a Los Andinos zenekarok ádvenSzombathely, Széchenyi u. 2.
ti műsora. 18.00 Karácsonyi egyveleg – Vépi
DECEMBER 18. 18.00 Magyar Ádvent – verses Weeb Színpad.
– zenés pódiumest. Fellép: Csurka László Jászai DECEMBER 18. 10.30 Pásztorjáték – SzombatMari-díjas, Érdemes Művész és Sárdy Barbara helyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
énekes, dalszerző. Szervező: Polgári Egyesület (Puskás). 16.00 Mosolymaraton segélykoncert.
17.00 Repeta együttes.
Szombathelyért. A belépés díjtalan!
DECEMBER 19. 11.00 Szlovén nemzetiségi nap
ételkóstolóval, zenével és tánccal. 16.40 „Ó, jöjj
Advent 2015
el áldott karácsony!” – Szombathely Megyei
Szombathely
Jogú Város Önkormányzatának karácsonyi
DECEMBER 13. 15.30 Blue Faces örömjátéka. műsora. 17.00 Az adventi koszorú negyedik
17.00 Magma Tűzszínház.
gyertyájának meggyújtása ünnepi liturgia keDECEMBER14. 16.30 West Dance Tánciskola ka- retében. 18.00 Karácsonyi ünnepvárás – Gyönrácsonyi műsora.
gyöshermán Szentkirályi Polgári Kör Népdal és
DECEMBER 15. 10.00 „Jöjj el szép karácsony!” – Nótaköre. 18.30 Szlovén ének/zenés produkció.
Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú DECEMBER 20. 16.00 Gospel Kórus adventi
Nonprofit Kft. Fogyatékos Emberek Nappali koncertje. 18.15 Mokka Tribute koncertje.
Szolgálatának műsora. 13.30 Karácsonyi dallamok – Horváth Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Vas Megyei TIT
Kamarakórusa. 17.00 Kakaó együttes koncertje. Szombathely, Kőszegi u. 2. II. em. Tel.: 94/509-500
December 16. 10.30 Engeltanz – Napsugár vasitit@t-online.hu; www.vasitit.hu
Óvoda német nemzetiségi csoportja. 16.30 Ka- DECEMBER 15. 17.30 A zöld beruházások szerácsonyi várakozás – Kanizsai Dorottya Gim- repe az építészetben és a környezetvédelemben.
názium Kórusa. 18.00 Adventi muzsika – Ka- Előadó: Egri Balázs építészmérnök.
nizsai Dorottya Gimnázium Nosztalgia Kórusa. DECEMBER 18. 15.30 Hölgy Klub: karácsonyvárás.
18.30 „Ha eljönnek az angyalok…” – BioRitmus DECEMBER 18. 17.00 óra Francia Klub Párizs
nagy fejlődési állomásai.
zenekar koncertje.

A BÜKKI FÜVESEMBER SZOMBATHELYRE LÁTOGAT
Szabó Gyuri bácsi, a legendás bükki füvesember
neve hazánkban ma már szinte egyet jelent a gyógynövényes gyógyítással. Egyedi receptúra alapján készült teáit egyre többen fogyasztják. Nagyanyjától,
Bori nénitől, a tapasztalt sajókazinci javasasszonytól
már gyerekkorában megtanulta a gyógynövények
ismeretét, a természet feltétlen tiszteletét, mely egész
életfelfogását meghatározta. 150 féle gyógynövényt
ismer és alkalmaz. Figyelmesen vigyázza a generációk által felhalmozott ismereteket, és arra tette fel
az életét, hogy tovább is adja ezt a tengernyi tudást
és tapasztalatot. A 87 évesen is kiváló szellemi és
testi frissességben lévő Gyuri bácsival december 15én kedden 17.00 órakor Szombathelyen, az Agora
Savaria Filmszínházban találkozhatnak az érdeklődők. Az előadás ingyenes, de – a helyek korlátozott száma miatt – előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés telefonon: hétköznapokon 9.00–17.00
között a 06 30/756-9783 számon, illetve e-mailen
az eloadas@gyorgytea.hu címen. A regisztrációnál
adja meg e-mail címét és telefonszámát.

MAGYAR ADVENT

Szokatlan megközelítésben, de felemelő élményt
ígérve dolgozza fel az adventi várakozáshoz kapcsolódó irodalmi műveket Csurka László és Sárdy Barbara pódiumelőadása. A Bocskai Színpad
társulata a Polgári Egyesület Szombathelyért meghívására érkezik a vasi megyeszékhelyre, és december 18-án, pénteken 18 órakor adnak műsort
a Premontrei Gimnázium dísztermében. „Tematikus előadással készülünk, amelyben olyan szerzőket idézünk meg, mint Ady Endre, Wass Albert,
Márai Sándor vagy Csurka István. Mindannyian
fantasztikusan szólaltak meg a maguk korában.
Segítségükkel végigjárhatjuk a magyar történelmet
Trianontól napjainkig, és a műveikből kiderül, hogyan is élte meg adventet az utóbbi évszázadban a
magyarság. Verseik bárhol és bármikor szólalnak
meg, mindig nagy hatást, felemelő érzést váltanak
ki a közönségből” – mondta érdeklődésünkre
Csurka László Jászai Mari-díjas, érdemes művész,
aki példaként azt a pillanatot említette, amikor
2012-ben a Kossuth téren 400 ezer ember előtt szavalhatta el Márai Mennyből az angyal című művét.
Szombathelyen az ő tolmácsolásában hallhatóak
majd a költemények. Az előadóknak nemcsak az
irodalom, hanem a zene is segítségére van: Mészáros Sándor narrációja, a versek, az énekszó és a zongora egységet alkot. Utóbbit Papp Gyula szólaltatja
meg, énekelni pedig Sárdy Barbara énekművész
fog. Népi és vallási ihletésű művek mellett modern
darabokat hallhat majd a közönség. „Szép feladat,
hogy nem a megszokott, szakrális megközelítésben dolgozzuk fel az ünnepi várakozáshoz kapcsolódó gondolatokat, hanem a magyar történelmet
helyezzük előtérbe” – fogalmazott Csurka László.
A művész azt ígéri: szokatlan, érdekes, de emészthető lesz a pódiumelőadásuk, amely a magyar
sorsdrámákat fejtegeti, és tanulságokkal is szolgál
majd. A közönség soraiban a gimnazistakortól
felfelé minden korosztályra számítanak. A Magyar
advent című esttel már több ízben felléptek a Bocskai Színpad művészei az Új Színházban, de elviszik
programjukat idén több budapesti teátrumba, valamint Pomázra, Vácra is.
» há
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Szombathelyi Műszaki Szakképző Centrum
Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolája
4+1 éves szakgimnáziumi képzéseket indít a régióban
nagyon keresett
középvezető műszaki szakemberek pótlására
a szakterületek vállalatainak támogatásával:
Vízügyi
Vízügyi
technikus
Vízügyi technikus.
technikus

Ugyanitt víziközmű-kezelő
szakember
Ugyanitt
és
Ugyanittvízvíz-képzés
és csatornaműkezelő
csatornaműkezelő
indul!

képzés
indul.
képzés
A felvételi
laponisaindul.
216-os kód,
víz- és csatornaműkezelő szakma megjelölésével.

Vasútépítőés
és -fenntartó
-fenntartó technikus
Vasútépítő
technikus

A 11. évfolyamtól lehetőség nyílhat ösztöndíjra is!
A sokféle kivitelezési- és tervezősegédi állásokra
keresett magasépítő technikus képzést folytatjuk
a faipari technikus és a dekoratőr szak mellett.
Kapcsolattartó: Takács Péter +36 70/381 2801

BPW-Hungária Kft.,
a nyugat-dunántúli régió járműiparának meghatározó szereplője, a német BPW-Bergische
Achsen KG szombathelyi leányvállalata az alábbi
munkakörökbe keres munkatársakat:

• hegesztő
• szerelő-lakatos
• szerszámlakatos
Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés, kiemelkedő műszakpótlék, juttatások
• kulturált munkakörnyezet
• folyamatos fejlődési lehetőség
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szakmai
önéletrajzát a pozíció megjelölésével az alábbi címre várjuk:

BPW-Hungária Kft.
Szombathely, Körmendi út 98.
E-mail: palyazat@bpw.hu
A BPW csoport a világ vezető futóműgyártója

Legyen Ön is a BPW csapat tagja!
Aktuális állásajánlataink és további információk a
www.bpw-hungaria.hu/karrier oldalon elérhetők.
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SZOMBATHELYEZÉS HATVANASOKKAL
Születésnaposokat, pontosabban a képviselőiket hívta beszélgetésre
Lovass Tibor a Szombathelyi Televízió Szombathely Ma című közéleti műsorába.
Hatvanéves a Savaria-iskola, a Szombathelyi Erkel Kórus, és hat évtizeddel
ezelőtt fedezték fel az Iseumot. Emlékek, élmények, eredmények sorát idézték
a vendégek december 7-én.

Csapláros Andrea múzeumigazgató gyerekként helyi Erkel Kórushoz akkor került, amikor megszombathelyi nagyszüleinél töltötte a szünidőket, ismerkedett későbbi feleségével, aki már kórusés olyankor gyakran járt koncertekre, akkoriban tag volt. Mindketten ének szakos pedagógusok,
hallotta először az Erkel-kórust. Simonné Sipos és gyermekeik is zenélnek. Nagyobb fiuk a Spóra
Andrea, a szakképző iskola igazgatóhelyettese a együttesben bontogatta rockzenészi szárnyait,
képtár avatásakor – az ünnepségen nála volt az leányuk musical- és operettszínész, az operaéneollótartó párna – csodálkozott rá az Iseum ro- kesnek készülő Dánielt pedig a komolyzenei temantikus környezetére. Foki Gábor még gimna- hetségkutatóban ismerte meg az ország.
zistaként kosárlabdázott, és mint ellenfél fordult Simonné Sipos Andrea elmesélte, hogy családjában generációkon ível át a művészet szeretete,
meg többször is a savariások tornatermében.
Lovass Tibor arra volt kíváncsi, hogy vendégei hisz édesanyja és fia is táncolt az ugyancsak idén
milyen régi emléket őriznek a nem általuk képvi- hatvanéves Ungarescában; maga pedig a kaniselt intézményről, művészeti csoportról.
zsais kórusban énekelt, és amatőr színjátszó volt.
A beszélgetés során szó esett arról, hogy bár a Csapláros Andrea is kipróbálta a színjátszást, vaneve és a képzési profilja időről időre változott, a lamint hegedülni tanult, és örömmel tölti el, hogy
Savaria megmaradt „márkanévnek”. Az iskola a gyermekei szívesen járnak kiállításokra, hangfennállása óta mindig igazodott a munkaerő-pi- versenyekre.
aci igényekhez. Simonné Sipos Andrea úgy fo- A múzeumigazgató jelentős eredménynek tartja,
galmazott: „1955-ben kiművelt emberfőkre volt hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egyre
szükség, ekkor gimnáziumként nyitottunk. Az- több diákot sikerül megszólítaniuk, és – személyes
tán változott a világ, és érettségizett szakembere- tapasztalata alapján – a gyerekek később szüleikkel
ket, technikusokat kerestek a cégek; így műszaki együtt térnek vissza a Savaria Múzeum valamelyik
középiskolaként főleg a közlekedési ágazatot tagintézményébe, például az Iseumba is.
szolgáltuk ki. Idővel a rendészeti szak és a logisz- Az osztályterem, a család és a számítástechnikai
tika iránt nőtt meg az érdeklődés, így ezeket is eszközök komfortzónájából élményekkel lehet kioktattuk. Összességében elmondható, hogy az ál- csalogatni a fiatalokat, ennek lehet eszköze például
landóság és a mindig megújulni készség egyaránt egy interaktív kiállításlátogatás – véli Simonné Sipos Andrea. Úgy látja: időnként érdemes turistajellemzi az intézményünket.”
Foki Gábor általános iskolás korától a főiskoláig ként végigjárni saját városunkat, így új benyomá» fgy
énekelt különböző vegyeskarokban. A Szombat- sokat, tapasztalatokat szerezhetünk.

Horváth Nikoletta

A CSENDBEN
SZÜLETŐ ÜNNEP
Ahogy végigmegyek a Fő téren, fülembe kiált
a karácsonyi zene. Pop, rock stílusban előadott
Jingle bells és White christmas. Az emberek
tolakodnak, nyomakodnak a pultoknál. Tejföl
csöppen a földre, pár méterre a kiloccsanó forralt bor mellett. Én pedig kerülgetem az illatés alkoholfelhőket, bolyhos plüss kesztyűket, s
a díszes standokat. Hazaérve almás-fahéjas illat fogad. Az aprócska mécses a tartójában vár
arra, hogy meggyújtsam. A fellobbanó szikra
elvakítana, ha látnám, de így csak tenyerembe zárom a lángocskát. Leülök a földre. A kemény parketta igaz töri csontos hátsó felemet,
de nem érdekel. Fejemet az ölembe hajtom, s
kezemet Lili fején nyugtatom. Halkan lépett
oda mellém, s kutyai nyugodtsággal vetette
le magát a térdem közelébe. Dúdolni kezdek.
A karácsonyi dallamok ringatnak, s gyermekkorom hófedte képeit kezdem el pergetni elmém vetítővásznán. A filmkockák évtizedek
távlatából villódznak előttem. A szememet elfutó könny az öröm tengere. Szívem csordultig
telik szeretettel.
Szeretem a vásárokat, tisztelem mindazokat,
akik kézműves, saját készítésű termékeikkel,
áruikkal próbálják megkönnyíteni az ajándékozás idejét. Kedvelem a zenét, amely a hangulatot megalapozza, hangolva ezzel a szíveket, lelkeket. Az emberekkel sincsen semmi
bajom, ahogy a lángos, langalló, forralt bor is
tökéletesen megfér egymás mellett. De az már
nem mindegy, hogy mindezt milyen érzelmek
lengik körbe. Számomra a türelmetlenség, az
egymás veséjében való tipródás, tülekedés,
nyomakodás, kiabálás nem tartozik hozzá az
ünnepi készülődéshez. Adni a világ legcsodálatosabb dolga, de az érték nem a mértéktelenség. Néha elég egy csendes sarok, egy őszinte,
szeretettel teli ölelés, vagy bármely kedves
gesztus, s az ünnep megszületik. Nem jár
dobpergéssel, kórusok zengésével, de igazibb,
mélyebb lesz bárminél. Csak engedjük, hogy
megszülethessen.
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ÚJABB KOMOLY SIKER
Idén Kistarcsán rendezték meg a darts steel
szakágbeli NB III-as bajnokságának nyolc�csapatos osztályozóját, melyen a Szombathelyi
Darts Club a Mányoki Krisztián, Kozmor József, Pósfai Miklós, Szűcs Károly és Horváth
Imre alkotta együttessel vett részt. A vasiak az
egész tornán remek játékot produkáltak és magabiztosan meneteltek egészen a döntőig, ahol
a Pécs gárdájával találkoztak. A fináléba kerülés már azt jelentette, hogy mindkét legénység
feljutott az NB II-be, de ettől függetlenül Kozmorék 9:7 arányban legyőzték a mecsekaljai
együttest, s így az első helyen kvalifikálták
magukat a másodosztályba. Ez pedig azt jelenti, hogy az idei esztendőben a tavaly alakult
szombathelyi egylet mindkét szakágbeli csapata egy osztállyal feljebb lépett. A soft csapat jövőre az élvonalban, míg a steel egy kategóriával
lejjebb szerepelhet. A klubnak már több mint
negyven tagja van. A nagy sikereknek köszönhetően 2016-ban az egyesület több csapatot is
indíthat majd a nemzeti bajnokság különböző
osztályaiban. Így pedig jóval több sportolójuknak biztosíthatnak rendszeres versenyzési
lehetőséget.

SIKERÜLT A VISSZAVÁGÁS
Az NB II-es női röplabda-bajnokság idei utolsó fordulójában Pécsre látogatott az éllovas
Haladás VSE-Vasi Sport Akadémia csapata.
A mérkőzésnek külön érdekességet adott az
a tény, hogy a Baranya megyei együttes még
a 2015-2016-os bajnoki szezon nyitófordulójában Szombathelyen is győzni tudott, igaz,
minimális arányban. Ettől függetlenül Mucsi
Péter együttese a visszavágás reményében utazott Pécsre. A derbi a várakozásoknak megfelelően óriási csatát hozott. A vasiak az első szettet 24-re, míg a másodikat 23-ra nyerték meg.
A harmadik játszmát viszont már könnyebben
gyűjtötték be a szombathelyiek, akik így 3:0
arányban nyerték meg a találkozót. Különösen
a csapatkapitány Tóth Zsuzsanna volt elemében, aki parádés megoldásaival rengeteget tett
a siker érdekében. Mellette Varga Nikolett és
Bokor Laura is átlag feletti teljesítménnyel rukkolt ki. Az újabb győzelemmel a HVSE-VSA
csapata megerősített pozícióját a tabella élén.
A folytatás jövő év tavaszán következik. Mucsi
Péter csapata a jelenlegi állás szerint eséllyel indulhat harcba az osztályozós helyezésért.

HELYTÁLLT A FALCO

A csapat játékosai sok tapasztalattal gazdagodtak
Befejezte szereplését a FIBA Európa Kupában a Falco-Trend Optika KC
kosárlabdacsapata. A szombathelyiek két győzelemmel és négy vereséggel
fejezték be a csoportkört, így elbúcsúztak a további küzdelmektől.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Ha röviden akarnám értékelni a szereplésünket mert a 3:3-as mérleg azért jobban hangzott vola nemzetközi kupában, akkor azt mondanám, na. De így sikerült.
hogy nagyon hasznos volt – kezdte a visszate- MIBEN KÜLÖNBÖZTEK EZEK AZ ELLENFELEK A MAGYAR
kintést Váradi Benedek, a Falco-Trend Optika BAJNOKSÁGBAN SZEREPLŐ CSAPATOKTÓL?
KC csapatkapitánya. – Sok olyan tapasztalattal Azt nem vettem észre, hogy a játékosaik nagyoblettünk gazdagabbak, melyeket majd fel tudunk bat ugranának vagy gyorsabban futnának, mint
használni annak érdekében, hogy sikerüljön fej- a magyar kosarasok. Gondolkodásban és játéklődnünk, több területen is előbbre lépnünk.
tudásban viszont lényegesen előbbre tartanak.
MILYEN EMLÉKEKET ŐRIZNEK AZ IDEGENBELI MECCSE- A legapróbb hibáinkat is azonnal megbüntették.
IKRŐL?

A TAPASZTALATOK ALAPJÁN A FALCO MEGÁLLHATNÁ

Már az első mérkőzés hatalmas élmény volt. A HELYÉT MONDJUK A BELGA, A SVÉD VAGY AZ OLASZ
Az, hogy sikerült idegenben legyőznünk a svéd BAJNOKSÁGBAN?
Södertälje együttesét egyértelmű bravúr. Azt a A belgáknál két csapat emelkedik ki a mezőnymeccset egyébként a jó védekezésünknek kö- ből, az Oostende és az Antwerpen. A többi gárda
szönhetően tudtuk megnyerni. Az olasz Varese nem olyan félelmetes. A svédeknél szerintem
és a belga Oostende otthonában pedig olyan egyértelműen megállná a Falco a helyét. Az
csapatokkal találkozhattunk, amelyek Európa olasz pontvadászat viszont nagyon erős. Perl
elitjébe tartoznak. Ez a körítésén is meglátszott. Zoli ott játszik, ennek köszönhetően figyelemMindent profi módon oldottak meg. Legyen szó mel követjük a talján bajnokságot. Ott a tabella
alsóbb régióiban is remek együttesek vannak.
akár az elhelyezésünkről, akár a mérkőzésekről.
EZEK A CSAPATOK AZTÁN ELLÁTOGATTAK SZOMBAT- Mi igazából a magyar pontvadászatban akarjuk
megállni a helyünket.
HELYRE IS...
Sajnos a Södertalje ellen egy már megnyertnek MILYEN REMÉNYEKET TÁPLÁLNAK A FOLYTATÁSBAN?
tűnő mérkőzést veszítettünk el. De abból a mec�- Szerintem a magyar bajnokságban minden csacsből is rengeteget tanultunk. A Varese legyőzé- pat verhető, így pedig minden meccsnek győse pedig egy feledhetetlen élmény a számunkra. zelmi reményekkel vághatunk neki. Legyen szó
Olaszország egyik legjobb csapatát sikerült két akár hazai, akár idegenbeli derbiről. A nemzetvállra fektetnünk. Az Oostende viszont túlságo- közi kupában szerzett tapasztalatainkat felhaszsan nagy falat volt számunkra.
nálva megpróbáljuk a jelenlegi előkelő pozíciónKÉT GYŐZELEM ÉS NÉGY VERESÉG A MÉRLEG. EZT HO- kat megtartani. Az alapszakaszt mindenképpen
az első ötben akarjuk zárni. Ehhez azonban az
GYAN LEHET ÉRTÉKELNI?
Szerintem ez egyértelműen pozitív mutatónak kell, hogy minden meccsen csapatként működtekinthető. Kár a svédek elleni hazai vereségért, jünk, mert csak úgy lehetünk sikeresek.  » hz
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HAJRÁJÁHOZ ÉRKEZETT AZ AKCIÓ

KÖZELEG A BÚCSÚ

Legendás sportolók relikviáira lehet licitálni

FOTÓ: VIZI LÁSZLÓ

A tervek szerint december 13-ig tart az a jótékonysági akció, melynek keretében
a Haladás legendás sportolói által felajánlott relikviákra lehet licitálni.
Többek között Illés Béla, Vörös Csaba és Veréb István is tett felajánlást.

Végéhez közeledik az a jótékonysági akció, melyet
a www.licit.haladas.hu oldalon követhetnek nyomon az érdeklődők. A kezdeményezés a Haladás
régi stadionjának, sporttelepének búcsúztatásához
kapcsolódik, így nem csoda, ha azok a sportolók is
felidézik emlékeiket, akik pályafutásukhoz kapcsolódó relikviákat ajánlottak fel.
„Rengeteg mérkőzést játszottam a Haladás színeiben, így igen sok pozitív élményem is van a Rohonci úti stadionnal kapcsolatban. Nagyon nehéz
egy konkrét dolgot kiemelni, de számomra talán
az a legkedvesebb emlék, amikor a válogatottban
bemutatkozhattam itt Szombathelyen 1991-ben a
norvégok ellen. Felejthetetlen érzés az, ahogyan a
szurkolók skandálták a nevemet. Nos, én azt a mezt
szerettem volna felajánlani a licitre, melyet az imént
említett meccsen viseltem, de sajnos nem találtam
meg. Így azt a mezt adtam bele az akcióba, amit a
Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptam akkor,
amikor elbúcsúztam a válogatottól. Ezen egy 64-es
szám szerepel, és talán mondanom sem kell, hogy
eddig óriási becsben tartottam” - mondta Illés Béla.
A Haladás egy másik egykori kitűnősége, Vörös
Csaba is fontosnak tartotta azt, hogy részt vegyen
a jótékonykodásban. Az egykori kitűnő hátvéd azt
a francia válogatott mezt ajánlotta fel, amit 1982.
október 6-án cserélt a gallok elleni derbit követően. A trikón a 18-as szám van és abban az időben
azt Jean Tigana viselte, akit talán nem is kell külön
bemutatni a magyar szurkolóknak.

„Ezen a bizonyos meccsen nem léptem pályára, de a
keret tagjaként részt vehettem abban a „csereakcióban”, melyet a derbi után tartottunk. Valamennyien
beadtuk a mezünket egy közös csomagba, a franciák pedig átküldték nekünk az öltözőbe az ő szerelésüket. Abban az időben még nem voltak jegyzőkönyvek, így pontosan nem is tudtam, hogy kinek
a mezét kaptam meg. De akkoriban az óriási sztár,
Jean Tigana viselte a 18-ast, így nem csoda, hogy
a mai napig is díszhelyen volt a vitrinemben. Ám
egy ilyen jótékonysági akció alkalmával hajlandó
vagyok megválni tőle” - fogalmazott Vörös Csaba.
Nemcsak labdarúgók ajánlottak fel relikviákat a
licitre, hanem például a birkózók is. A ma is aktív
versenyzők közül Csercsics Richárd, Hatos Gábor
és ifj. Veréb István is tett felajánlást, de a vezetőedző,
id. Veréb István sem maradhatott ki az akcióból.
„Mind versenyzőként, mind pedig edzőként megszámlálhatatlan emlék köt a Haladáshoz. Számomra mindig az összetartozás volt a legfontosabb. A
szakosztályunkat és a klubunkat amúgy is egy családias jelleg jellemezte minden időben. Talán ez
lehet annak a rengeteg sikernek a titka, amit én is
átélhettem a Haladás tagjaként. A licitálásra pedig
azt a válogatott nadrágot ajánlottam fel, melyet a
2010-es budapesti junior világbajnokságon viseltem.
Ezen a hazai világversenyen tanítványom, Csercsics
Richárd szerezte a zárónapon a magyar válogatott
egyetlen érmét” - méltatta id. Veréb István az a tárgyat, melyet a licitálásra ajánlott fel.» Horváth Zoltán

Lassan, de biztosan közeleg a pillanat, amikor
bezárja kapuit a Haladás VSE Rohonci úti sporttelepe. A labdarúgók már javában készülnek a
szombati, Puskás Akadémia elleni mérkőzésükre, melyen utolsó alkalommal lépnek a sok győzelmet és persze vereséget is megélt pálya gyepszőnyegére. Nemcsak a stadion búcsúzik, hanem
a többi létesítmény is: többek között a birkózóterem és a teniszpálya is.
„Akárcsak a legtöbb szombathelyi kis srác, én
is nagyon szerettem sportolni. Nekem a tenisz
volt a kedvenc sportágam, és óvodás koromtól
kezdődően jó hét éven keresztül látogattam a
Haladás edzéseit, melyeket akkoriban Szabó Éva
néni, Kupó Zoltán, Polgár Tibor és Bogár Szabó
Éva tartottak nekünk. A társaimmal hosszú órákat töltöttünk el a salakos és a műanyag pályán.
A stadion lelátóját túlzottan nem szerettük, mert
ott voltak az erőnléti foglalkozások és például a
lépcsőzés nem volt nagy élmény. Játszottam regionális és országos versenyeken is, de nem értem
el nagy sikereket. Talán picit lusta voltam, de a
közösség mindenért kárpótolt. Sok ma is élő barátság kezdődött akkor. A Haladás annak idején
is egy nagy család volt, amihez megtiszteltetés
és öröm volt tartozni” – emlékezett vissza Illés
Károly alpolgármester, aki sajnálkozását fejezte ki azokkal a különböző sajtóorgánumokban
megjelent híresztelésekkel kapcsolatban, melyek
negatív képet festettek a hamarosan megkezdődő építkezésekről. Illés Károly elmondása szerint a projekt az előre eltervezett ütemben halad.
A támogatási szerződéseket megkötötték, az engedélyek rendelkezésre állnak és a közbeszerzési eljárás is ott tart, ahol kell. Az alpolgármester
kihangsúlyozta, hogy 2017 nyarára nem stadion
épül, hanem sportkomplexum, melyben a Haladás VSE valamennyi szakosztálya otthonra talál
majd. „A közbeszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatokról nem mondhatok konkrétumot,
mivel ezeket kizárólag a vonatkozó kormányhatározat által kijelölt beruházás-lebonyolító és
közbeszerzési tanácsadó cég, az ajánlatkérő, a
pályázók, valamint a bizottság tagjai ismerhetik.
Őket pedig köti a titoktartási kötelezettség”– tette hozzá Illés Károly.
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„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria
Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 18 évben 85 millió darab kuplungtárcsát, 75 millió
darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik
új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2016-os évben újabb gyártó- és
összeszerelő-sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben, valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket. Ezek az új projektek további
400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk pályakezdők,
illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését (referenciakód: SZI):

•
•
•
•

Szerszámkarbantartó
Elektromos karbantartó
Gépkezelő
Anyagmozgató

Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés), fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály
9700 Szombathely, Zanati út 31. Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

AZ ÁLLAMI
ERDŐK
NYITVA ÁLLNAK
A TERMÉSZETSZERETŐK
ELŐTT

NYUGDÍJAS
KEDD!!!
Keddenként minden kedves
nyugdíjas vendégünk

10% kedvezményben részesül!
Érvényes: december 30-ig

ReVitzaaloln

Fodrászs

Szombathely
Akacs Mihály u. 71/B
(Derkovits lakótelep)

Tel.: 30-353-4033
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Elege van a TUTI AJÁNLATOKBÓL??

NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

NÉZZEN BE HOZZÁNK!!!
NK!!!

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat felhívást tesz közzé,

Multifokális
lencsék

nevelőszülői feladatok ellátására.

Várjuk azokat az érdeklődőket, akik
elhivatottságot éreznek az állami gondoskodás alatt álló
gyermekek gondozására, nevelésére. Az új program keretében – az arra alkalmas jelentkezők számára – a 60 órás felkészítő képzés ingyenes.
Jelentkezni személyesen: Vas Megyei GYVK
Szombathely, Vörösmarty u. 11. sz. alatt, vagy
tel.: 94/514-590, 0670/436-5972, e-mail: vasitegyesz@mail.datanet.hu

r

aká

–50%

engedménnyel!

OLVASÓSZEMÜVEG
EMÜVEG 8990 FT-TÓL!
FT TÓ
ÓL!

SZEMÜVEGKERETEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!!!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT DECEMBERBEN!
Az akciós ajánlatok nem összevonhatók,
és komplex szemüveg rendelése esetén
érvényesek 2015.12.31-ig.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓNKNAK!

Szombathely, Kossuth L. u. 22. Tel.: +36-94/342-317

Fiatal, érettségizett munkatársak jelentkezését várjuk!
ELVÁRÁSOK

MUNKAVÉGZÉS HELYE

• Érettségi
• Empatikus magatartás
• Elhivatottság

• Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Fekvőbeteg Osztályai
• Folyamatos munkarend

AMIT KÍNÁLUNK

JELENTKEZÉS MÓDJA

•
•
•
•

• E-mail: apolasiigazgato@markusovszky.hu
• Postai úton: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.

Biztos álláslehetőség
Beiskolázási lehetőség
OKJ végzettség megszerzése
Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége

Várjuk fényképes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét!
A betegség, a baleset nem válogat. Ezért nagy szükségünk van
rátok, akik vállaljátok a betegek gyógyítását!
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Mi ezzel
kívánunk
zombathely, FFőő ttér
ér 30.
30. Tel.:
T l 94/328-757
boldog SSzombathely,
karácsonyt!

–20%

Minden felsőruházatra!
Az akciós árúakra is!
: Hófehérke Divatáruház

VenToura Travel Utazási Iroda







Érvényes 2015.12.07–12.24-ig, ill. a készlet erejéig. Részletek az üzletben!

„Életre szóló élményekben utazunk!”

Szombathely, Kőszegi u. 19. • Tel.: 94/312-972 • www.ventouratravel.hu

ÉV ELEJI
AJÁNLATAINK
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További ajánlatainkat keresse honlapunkon, katalógusunkban vagy utazási irodánkban!

jan. 30–31. és febr. 6–7. Velencei karnevál (nonstop utazással) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500 Ft/fő
febr. 7.
Rijekai karnevál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 Ft/fő
febr. 7.
Mohácsi busójárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Ft/fő
febr. 12–14. Karnevál Milánóban és Valentin-nap Veronában (hotel***, busz, id.vez., reggeli) . . . . 44.900 Ft/fő
febr. 20.
Élményszánkózás a Semmeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.200 Ft/fő
febr. 27.
Orchideakiállítás Bécsben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500 Ft/fő

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen

VÉDJÜK MEG

AZ ORSZÁGOT!
Írja alá Ön is
a Fidesz petícióját!

ﬁdesz.hu

