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SEGÍTSÉG AZ ÜNNEPEK ELŐTT

Puskás Tivadar

TISZTELT
OLVASÓ!

Családok Karácsonya 2015

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

15 civil szervezet között összesen 742 tartósélelmiszer-csomagot
osztott szét a város Jóléti Alapítványa kedden a Városháza aulájában.
Az egyenként ötezer forint értékű adományt rászoruló családok kapták.
Harmadszor írták ki a pályázatot, ezúttal is nagy volt az érdeklődés.

AZ AULÁT MEGTÖLTÖTTÉK AZ ADOMÁNYOKKAL TELI CSOMAGOK

Szaloncukor, kakaópor, rizs, olaj, tej, száraztészta – 11-féle tartós élelmiszerből állították össze a
csomagot, amelynek elsősorban a karácsonyi sütés-főzésben vehetik hasznát a rászoruló családok.
A Városháza földszinti auláját teljesen megtöltötték az adományokkal teli táskák. Szombathely
Megyei Jogú Város Jóléti Alapítványa 1991-ben
jött létre azzal a céllal, hogy a nehéz helyzetben lévőket segítse. Először 2013-ban írtak ki pályázatot
szociális területen tevékenykedő civil szervezetek
számára karácsonyi élelmiszercsomagok kiosztására. A kiírást 2014-ben megismételték, akkor
13 szervezet pályázott, köztük összesen 549 csomagot osztottak szét. Idén Családok Karácsonya
2015 címmel jelent meg a pályázat, 15 egyesület,
alapítvány jelentkezett, 14 beadványt eredményesnek értékeltek, továbbá pályázaton kívül
az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület számára –
meggyőzően megindokolt kérelmükre – további
60 csomagot ítéltek meg. Így 15 civil szervezet
összesen 742 csomagot vehetett át. „Harmadik
éve hirdettük meg a Családok Karácsonya pályázatot. Tartós élelmiszerekből összeállított csomagokra lehetett pályázni, a civil szervezetek ezeket
osztják szét” – mondta el Hamza István, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
Tavalyhoz képest idén kétszázzal több csomagot
osztottak szét. A város fontosnak tartja a rászorulók segítését – mondta köszöntőjében Koczka Ti-

bor alpolgármester, aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy a nehéz helyzetben lévők nem csak ünnepek előtt szorulnak támogatásra. „Örömmel adjuk nem csak advent idején, máskor is azoknak a
rászorulóknak a segítséget, akik akár önhibájukból, akár nem, de mindenképpen a segítségünkre
szorulnak.” Az alpolgármester hozzátette: jövőre,
Szent Márton évében is számítanak az egyesületi
vezetők segítségére a rászoruló családok feltérképezésében. „Kérem, hogy ha a jövő esztendőben
sűrűbben tudunk valamilyen szociális segítséget
nyújtani a rászorultaknak, abban is vegyenek
részt, és segítsenek bennünket.”
A Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány és a
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató
Közhasznú Egyesület vehette át a legtöbb csomagot, 100-100 darabot. A Napház Alapítvány 73,
a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete
70, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 60,
az Olad Városrészért Egyesület és a Joskar-Ola
Lakótelepért Alapítvány 50, a Forrásközpont
Közhasznú Alapítvány 36, a Szűrcsapó Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány 31, a Nobilis Egyesület
és az Elmétől a Lélekig Alapítvány 30, a Boza Gáborné Alapítvány 25, a Zonta Club Szombathely
15, a Margaréta Óvodáért Egyesület 12 darab
csomagot kapott. A Családok Karácsonya 2015
pályázat keretében idén 3,5 millió forint értékű
» kzs
adomány talált gazdára.

Már csak néhány nap van karácsonyig. Az előző
heteket csendes várakozással töltöttük, az adventi koszorún minden vasárnap meggyújtottunk egy-egy gyertyát. Az év vége közeledtével
érdemes rövid számvetést készíteni.
Szombathely életében 2015 is jelentős esztendő
volt: újjáépült több városrész, teljesen megújult
a város zöld szíve, a Csónakázó-tó. Elbúcsúztattuk a Rohonci úti stadiont, mert elkezdődik
az új Haladás sportkomplexum építése. Ősszel
adtuk át a Művelődési és Sportház teljesen megújult épületét.
Eddig is, és ezután is számíthatunk a magyar
kormány segítségére. Immáron sokkal rövidebb
idő alatt juthatunk el a fővárosba, és 2016-ban
a menetidő tovább csökken, elkészül a kétszer
kétsávos M86-os gyorsforgalmi út. A Markusovszky Kórházat 14 milliárd forintból fejlesztették. Aláírtuk a Modern Városok Program
keretében született megállapodást. A szombathelyi, több tízmilliárdos lenyűgöző fejlesztési
program részleteit érdemes újra és újra felidézni. A Szent Márton Terv keretében megszépül
barokk belvárosunk. Szombathely a kétsávos
87-es úton kapcsolódik majd az ausztriai autópálya-hálózathoz, az M86-os gyorsforgalmi
út építése folytatódik déli irányba. Megépül a
dozmati árvíztározó, lakásépítési program indul, a buszpályaudvar az Éhen Gyula térre költözik, megújul a Gothard-kastély, mellette pedig
zarándokszállás is lesz. Közszolgálati centrum
épül az ipari parkban. Megújul a Képtár, és az alkotóval együtt keresünk városunkban megfelelő
helyet Schrammel Imre életművének. Újabb
sportberuházások is lesznek: a Fedett Uszoda
harmadik üteme, a Király Sportcentrum és az
Illés Akadémia fejlesztése. A kormány támogatásával 2016-ban rangos kulturális-művészeti
események sokaságával ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját.
Tisztelt Szombathelyiek!
Az adventi koszorún holnap meggyújtjuk a negyedik gyertyát. A négy gyertya lángja melegíti
lelkünket, fényük bearanyozza otthonainkat.
Közeleg a karácsony, a szeretet, a törődés ünnepe, a család ünnepnapja. Ezeken a napokon
együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk, tisztelünk. Nekem, nagypapaként unokáim öröme
a legszebb ajándék. Karácsony szentestéjén unokáim arcán láthatom az öröm, a megilletődöttség és a csodálat felejthetetlen pillanatait.
Áldott Karácsonyt Mindenkinek!
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AJÁNDÉK
INTÉZMÉNYEKNEK
Évek óta hagyomány, hogy karácsony előtt a polgármester végiglátogatja a város szociális intézményeit, és ajándékot oszt az előzetesen felmért igények alapján. Egyebek mellett háztartási kisgépek,
elektronikai eszközök, könyvek kerültek a karácsonyfa alá több mint négymillió forint értékben.
A Szombathelyi Egyházmegyei Papi Otthonban
kávéfőzőre, vasalóra, gyümölcscentrifugára és
ruhaszárítóra volt szükség, a Karitász a megváltozott munkaképességűek művészetterápiájához
és a szenvedélybetegek rehabilitációjához használható könyvcsomagokat vehetett át. A Markusovszky Kórház gyermekosztályára televízió, a
Zanati úti hajléktalanszállóra konyhai eszközök,
edények, a Paragvári utcai Családok Átmeneti
Otthonába villanyrezsó és porszívó, az evangélikus diakóniai központba mosogatógép, a szociális forrásközpontba fogyatékos gyermek szállítására alkalmas autósülés került az önkormányzat
jóvoltából. Idén 43 intézmény kapott kisebb-nagyobb ajándékot. „Mint minden évben, most
is azt a szeretetet és gondoskodást igyekszünk
megadni, ami egyébként kijár mindenkinek, és
különösen kijár ilyenkor karácsony tájékán. Karácsony a szeretet ünnepe, mindenkinek gondolni kell a másikra” – mondta el Puskás Tivadar.
Az ajándékozó körút háromnapos volt, a polgármester, Koczka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint Lendvai Ferenc tanácsnok 16
helyszínre – idősklubokba, bölcsődékbe, óvodákba – személyesen is ellátogattak. Előzetesen felmérték az intézmények igényeit. „Sokféle hasznos
dolog vásárlására lehetőség nyílt, ennek nagyon
örülünk. A tévétől a gáztűzhelyen át a mosógépig
sok mindent kaptunk. Szűkös a költségvetésünk,
a szükséges felszereléseket tudjuk megvenni, ez a
karácsonyi ajándék kiváló lehetőség, hogy kicsit
tovább fejlődjünk” – fogalmazott Kulcsár Lászlóné, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.
Idén 4,3 millió forintot költött az önkormányzat
az intézmények karácsonyi ajándékaira. » kzs

LÁTVÁNYOS FEJLESZTÉSEK A BELVÁROSBAN

Szívesen beszélget az emberekkel a képviselő

Takátsné Tenki Mária, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselője év végi mérleget vont a Szombathelyi Televízió közéleti műsorában,
amelyből kiderült, hogy bőven akadt tennivaló. Számos fejlesztés megvalósult
a város szívében, és nagyszabású beruházások várhatók a közeljövőben is.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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„Százötven hátrányos helyzetű gyermeket ajándékozott meg az önkormányzat a napokban; nagy
öröm számomra, hogy ez a korábban tett javaslatom értő fülekre talált, így idén nyolcvan család
ünnepét tehettük szebbé” – mondta el Takátsné
Tenki Mária. Hozzátette: ugyancsak az ő kezdeményezése volt, hogy a Jóléti Alapítvány forrására
évente pályázhatnak civil szervezetek, amelyek az
adventi időszakban élelmiszercsomagot adhatnak
át a látókörükbe került nehéz helyzetben élőknek.
Példának említette, hogy a Zonta Klub – amelynek
25 éve tagja – gyermeküket egyedül nevelő anyákat támogat.
A belváros önkormányzati képviselőjeként sikeresnek ítélte az elmúló évet. „Jelentős fejlesztés
indult el, amelynek már látszik az eredménye és a
jövőbeni folytatása. Az AGORA – Művelődési és
Sportház felújítása nyomán számos új funkcióval
bővült ez a közösségi tér, ide kerültek a Gyermekek
Háza foglalkozásai, rendezvényei is. A változás talán a Berzsenyi tér környékén a leglátványosabb:
itt a kormányhivatal épülete, a Smidt Múzeum, a
Székesegyház szépült meg, jelenleg a Püspöki Palota homlokzatának renoválása zajlik.
A Szent Márton Terv keretében maga a barokk tér,
a Szily János és a Hollán Ernő utca újulhat meg, a
romkerten pedig gyalogos sétány vezet majd keresztül. Elkészült a Savaria Múzeum és parkjának
felújítási terve is, hamarosan elkezdődhet a munka.
„Az elmúlt években folyamatosan korszerűsítettük
a Szivárvány óvodát, legutóbb a tetőzetét javították

a szakemberek, és az udvari játékokat is cserélték.
Az önkormányzat és a kormány közötti megállapodás értelmében elkészülhet az intermodális pályaudvar a vasútállomáson, ez a Modern Városok
Program keretében valósulhat meg. Jelentős változást hoz a belvárosban, ha az Ady téri buszpályaudvar elköltözik. Számomra fontos, hogy a város
egy idősek parkjának kialakítását tervezi a Gyöngyösparti sétány mentén, a Borostyánkő áruház
mögötti területen. Örülök annak is, hogy sok, a
választókerületemben élő, hatvan év feletti ember
vehetett részt az Aktív Időskor Szombathelyen
című programsorozatban. Nagy feladat ugyan, de
igyekszem naprakészen figyelemmel kísérni a tervezett fejlesztéseket, és azokról fogadóóráimon tájékoztatni az érdeklődőket. Ezen alkalmakkor számos felvetést is megfogalmaznak a lakók. Ilyen volt
például a Széll Kálmán utcai keresztirányú biciklis
forgalom veszélyessége, ezt jeleztem a városüzemeltetési osztály felé, és megoldották a problémát.
Az itt élők biztonságát szolgálják a térfigyelő kamerák is, amelyeket modernebbre cseréltettem, és
javasoltam újabbak kihelyezését. A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, amelynek vezetője
vagyok, kultúrával, sporttal és civil szervezetekkel
is foglalkozik. Ez a sokoldalú szervezet nemcsak a
közgyűlés elé kerülő napirendi pontokról tárgyal,
hanem egyes ügyekben önálló döntési jogkörrel is
rendelkezik. A bizottságnak szakmailag felkészült
tagjai vannak, így hatékony munkát végezhetünk”
» fgy
– fogalmazott a képviselő.
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2016 IS AZ ÉPÍTKEZÉSEK ÉVE LESZ

SPORTKARÁCSONY ÚJRA
A SPORTHÁZBAN

Illés Károly alpolgármester a fejlesztésekről

FOTÓ: CSEH GÁBOR

A Modern Városok Program, a Szent Márton Terv, valamint az uniós források
megnyitása új lehetőségeket kínál Szombathely fejlesztésére. Ezek részleteiről
beszélgettünk Illés Károly alpolgármesterrel a Szombathelyi Televízió stúdiójában.

„A Modern Városok Programban két, Szombathely szempontjából nagyon fontos útfejlesztés
szerepel” – tudtuk meg Illés Károly alpolgármestertől. „Az egyik az M86-os összekötése 2x2
sávon az osztrák S31-es gyorsforgalmi úttal. Ez
fontos északi összeköttetést jelent számunkra
Bécs irányába, ezáltal például a reptér bő egy
óra alatt elérhető lesz. A másik az M86-os déli
elkerülőjének 2x2 sávon történő folytatása. A miniszterelnök úr megerősítette, hogy ez 2x2 sávon
épülhet meg Egyházasrádócig. A programban 2,6
milliárd forint áll rendelkezésre az uszoda harmadik fejlesztési ütemére, amelynek eredménye
egy családbarát, wellness jellegű szolgáltatásokat
nyújtó élményfürdő lesz. Az ipari fejlesztés tekintetében fontosnak tartom azt a másfél milliárd
forintot, amelyet a közös szombathelyi szolgáltató
központ megvalósítására fordítunk. Puskás Tivadar polgármester a miniszterelnök úrral megállapodott arról is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal közös munkacsoportot hozunk létre
egy önkormányzati, illetve állami szerepvállalású
bérlakásprogram kidolgozására. A teljesség igénye nélkül: jó sok fejlesztésre jó sok pénzt kapott
Szombathely városa. Az én számításom szerint
ez az összeg úgy 120-130 milliárd forint lehet” –
fogalmazott az alpolgármester. A Haladás sportkomplexummal kapcsolatban elmondta: a közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása van
folyamatban. Amint ez lezárul, megkezdődhet a
tényleges munka is. A műszaki tartalomban és

egyéb tekintetben a közgyűlés által jóváhagyott
elképzelések valósulnak meg. Illés Károly beszélt
a 2. számú választókerületről is, amelynek képviselője. „Alpolgármesterként gyakran megkeresnek a választókörzetem lakói ügyes-bajos dolgaikkal. Így napi szinten tudjuk kezelni a felmerülő
problémákat. Ezek között vannak kisebb dolgok,
mint például a kutyafuttatónál szemétgyűjtő elhelyezése, vagy éppen padok áthelyezése, de volt
sportpályajavítás, egyes útszakaszok, illetve járdák aszfaltozása. Úgy gondolom, hogy az aprónak
tűnő fejlesztésekkel, de egy kicsit nagyobb odafigyeléssel is komoly eredményeket lehet elérni. Az
Éhen Gyula téren forgalmi rendet változtattunk,
parkolóhelyeket alakítottunk ki, ott is történt járdajavítás. Elkészültek a Stromfeld lakótelep és a
volt határőrlaktanya között a járda tervei, amely
várhatóan jövőre, a TOP-os források támogatásával meg is valósulhat” – fűzte hozzá. S hogy milyen volt alpolgármesterként az elmúlt esztendő?
„Nem mondom, hogy könnyű év volt, de mindenképpen sikeresnek gondolom. Felkészültünk
az európai uniós források megnyitására. A jövő
évben a Szent Márton Terv keretében is komoly
beruházások valósulnak majd meg. Nagyon sokat
fogunk építkezni. Ennyi nagyszabású, sok ponton történő beruházás még nem is nagyon volt
a városban. Ezek átmeneti kellemetlenségekkel
is járnak. Ehhez kérem a városlakók türelmét, az
eredmény azonban mindezért kárpótolja a szombathelyieket.
» edz

Tizenkét év után ismét az AGORA Művelődési
és Sportház adott otthont annak az év végi ünnepségnek, amelyet immár tizenkilencedik alkalommal rendezett meg a városi önkormányzat abból a célból, hogy köszöntse azokat a
sportolókat, edzőket, valamint sportvezetőket,
akik az adott évben kiemelkedő eredményeket értek el. A hagyományoknak megfelelően
ezúttal is néma főhajtással kezdődött a rendezvény. Azokra a sportnagyságokra emlékeztek
az egybegyűltek, akik 2015-ben hunytak el.
Ezt követően Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a közel kétszáz meghívott vendéget.
Szombathely első embere örömének adott hangot, ugyanis idén is kiemelkedő teljesítményt
produkáltak a megyeszékhely sportolói, akik
példaképül szolgálhatnak a felnövekvő generációk számára. A polgármester a labdarúgó
Király Gábort, a sakkozó Rapport Richárdot,
a birkózó ifjabb Veréb Istvánt és az atléta Pars
Krisztiánt külön is megemlítette, mivel őket
sportáguk országos szakszövetsége az esztendő legjobbjának választotta meg. A megnyitót
követően a város vezetőitől, Puskás Tivadartól,
Koczka Tibortól, Takátsné Tenki Máriától, valamint Lendvai Ferenctől összesen 123 díjazott
vehette át elismerését, ajándékát. Az ünnepség
végén adták át a város önkormányzata által
alapított sportkitüntetéseket. Idén a Pünkösty
Csaba-díjat Kívés István, a SZOESE atlétaedzője, míg az Unger József-díjat Grénus Gabriella, a
Bolyai-iskola testnevelő tanára kapta. A Szombathely Sportjáért Életműdíjat Halmosi Zoltán,
a Haladás egykori válogatott labdarúgója már
a Szent Márton-napi ünnepségen átvette, de a
Sportkarácsony keretein belül is megünnepelték. A Sport Támogatásáért díjjal Bánfi Péter
» hz
cégtulajdonost jutalmazták.
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„EMLÉKEIM PÜSPÖKI
SZOLGÁLATOM IDEJÉBŐL”
Közel két évtizedes megyéspüspöki szolgálatának legjelentősebb eseményeit, pillanatait
idézi fel most megjelent kötetében a Szombathelyi Egyházmegye egykori vezetője, Konkoly
István.
Konkoly Istvánt 1987. július 11-én szentelték a
Szombathelyi Egyházmegye püspökévé, amelyet egészen 2006-ig vezetett. Püspöki szolgálatának idején templomok épültek és újultak
meg, újraindított, illetve megalapított számos
oktató-nevelő intézményt, köztük elindult a
Martinuem Felnőttképző Akadémia. Egyházmegyei Zsinatot hívott össze, megemlékezéseket és egyházmegyei zarándoklatot szervezett
Szent Márton halálának évfordulója kapcsán.
Szolgálati ideje alatt köszönthette az egyházmegye II. János Pál pápát, a Szent Jobb ereklyét, a fatimai Szűzanya vándor kegyszobrát.
„Nem gondoltam egy ilyen témájú, vaskos kötet megjelentetésére” – mondta a bemutatón
Konkoly István. Eredetileg csak egy vasár- és
ünnepnapi homíliákat tartalmazó gyűjtemény
kiadását szerette volna. Ám nyugdíjba vonulása után több helyre is hívták, ahol 19 évi
püspöki szolgálatáról mesélt a hallgatóságnak.
Ezeken az alkalmakon merült fel, hogy könyvben is meg kellene jelentetni a közel két évtizedes püspöki szolgálatának összefoglalóját. Így
született meg a kötet, amelyet Horváth Lajos
kanonok és Perger Gyula plébános mutatott
be a megjelenteknek. A beszédek és prédikációk mellett fényképek segítik felidézni a 19
évnyi püspöki szolgálat legfontosabb, legjelentősebb pillanatait.
Veres András megyéspüspök köszöntőjében
utalt arra, hogy nagyon fontos kiadvány jelent
meg, hiszen Konkoly István révén első kézből,
és így hitelesen ismerhetjük meg püspöki szolgálata legfontosabb eseményeit.
» mp

MÉLTÓ EMLÉK A JUBILEUMNAK
Új bronzkapu került a Székesegyház bejáratára

A jubileumi Szent Márton-évre megújult a szombathelyi Székesegyház
főbejárata. Az új kaput Veres András megyéspüspök áldotta meg
december 13-án, az irgalmasság szentéve egyházmegyei megnyitása során.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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A SZENT MÁRTON-ÉV ÉS AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVE KEZDETÉRE HELYÉRE KERÜLT AZ ÚJ KAPU

Az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg
Ferenc pápa 2016-ra a március 13-i bűnbánati
szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában.
A pápa kiemelte, hogy azért szentel külön jubileumi évet az irgalmasságnak, mert az egyháznak a
korszakos változásokkal terhelt időszakban az a
feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten
jelenlétének és közelségének jeleit. A Szentatya az
irgalmasság évét meghirdető, Misericordiae vultus kezdetű bullájában rendelte el, hogy a vatikáni Szent Péter-bazilika szent kapujának december
8-i megnyitását követő vasárnap szerte a világon,
minden egyházmegyében nyissák meg az „irgalmasság kapuit”. A jubileumi Szent Márton-évre
megújult szombathelyi Székesegyház főbejárata
így nemcsak a savariai születésű Mártonnak állít
emléket, hanem a szentévben ez lesz az irgalmasság kapuja is a Szombathelyi Egyházmegyében,
amely a búcsúnyerésben segítheti a hívő embereket. Ferenc pápa rendelkezésének megfelelően
az irgalmasság szentéve folyamán – amely 2016.
november 20-án zárul – teljes búcsút nyerhetnek
azok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként
elzarándokolnak a szentévi kapuhoz.
A közel 3,5 méter magas, kétszárnyú kapura hat
dombormű került fel. A megújult bronzkaput
díszítő kazettákban Szent Márton életének egyegy epizódja látható születésétől haláláig. A bal
oldali domborművek – Szent Márton születése,

Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal,
Szent Márton megkereszteli édesanyját – életének Savariához kötődő eseményeit örökítik meg.
A kapu jobb oldalán található kazetták jelenetei
– Szent Mártont kiűzik Savariából az ariánusok,
Szent Márton albengai miséje, Szent Márton
halála – a későbbi évekből idéznek fel egy-egy
epizódot. A kapun latinul olvasható Veres András szombathelyi megyéspüspök és Ferenc pápa
neve, mint akiknek a szolgálata idején az alkotás
készült. „Veres Gábor alkotása művészeti értékében oly csodás, hogy akár a Vatikánban is megállná a helyét” – emelte ki a szombathelyi főpásztor.
Az új kaput Veres András megyéspüspök áldotta
meg december 13-án, az irgalmasság szentéve
egyházmegyei megnyitása során. A Szombathelyi Egyházmegye püspöke az ünnepi szertartáson
rámutatott, hogy nemcsak Szent Márton születésének évfordulóját ünnepeljük az idei évben,
hanem az irgalmasság jubileumi éve is ezen a vasárnapon veszi kezdetét. Ezt követően a főpásztor
megnyitotta a szent kaput, és belépett rajta, majd a
hívek is áthaladtak az irgalmasság kapuján.
Veres András megyéspüspök szentbeszédében
megköszönte a hívek összefogását és a különböző városi intézmények támogatását, amelyek
lehetővé tették, hogy a bronzkapuval maradandó emléket állíthassanak Szent Márton születése
» bb
1700. évfordulójának.
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IDŐSEN IS AKTÍVAN

DEFIBRILLÁTOR
A SZÍNHÁZBAN IS

Decemberben A padlás című darabot nézték meg
a színházban, novemberben Törőcsik Marival találkozhattak 80. születésnapja alkalmából a moziban,
és egészségműveltségi programon is részt vehettek a
jelentkezők. Egy hónappal korábban a szimfonikus
zenekar koncertjét hallgathatták végig, és kulturális estet is szerveztek számukra a szív világnapján.
A Püspöki Palotát közel hétszázan látogatták meg
nyáron, tavasszal pedig a Terror Házában és az
Operaházban járt ezer aktív idős ember egy budapesti kirándulás keretében. Volt még filmvetítés
a AGORA – Savaria Filmszínházban, kézműves
foglalkozás a képtárban, gasztroklub-foglalkozás,
továbbá sportolási lehetőség az oladi uszodában.
A rendezvényekre az önkormányzat idei költségvetésében több mint 13 millió forint előirányzat szerepelt, ebből egymillió forint a 2014-ben elnyert Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom volt.
A 2013-ban indult programsorozat tapasztalatait, a
résztvevők visszajelzéseit, valamint az Idősügyi Tanács javaslatait figyelembe véve elkészült a jövő évi
tervezet. Ebben mozi- és színházi előadás, a Smidt
Múzeum időszaki kiállításának megtekintése, őrségi kirándulás is szerepel, valamint Horváth Meggie
a táncdalfesztiválok slágereivel szórakoztatja majd

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Közel ötezren vettek részt az Aktív Időskor Szombathelyen programsorozat
idei eseményein. Az önkormányzat 2016-ban is hívja majd a hatvan év
felettieket az ingyenes rendezvényekre.

az érdeklődőket. Több, a Szent Márton-emlékévhez
kötődő program is lesz, így Savaria legismertebb
szülöttének nyomába eredhetnek majd a Székesegyháztól a Szent Márton-templomig, látogatást
tehetnek az Egyházmegyei Kollégium Szent Márton-kápolnájában, a Kontuly-kápolnában, valamint
a Herzan-könyvtárban. Folytatódnak a kézműves
és a gasztroklub-foglalkozások, valamint az uszoda
» fgy
is várja majd a hatvan év felettieket.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Horváth Gergő és Szitás Zsuzsanna
Zsanett fia: Gergő, Szerdahelyi Alex és Trittremmel
Nikoletta leánya: Larissza Rozalinda, Hőbör Krisztián és Boros Bernadett leánya: Titanilla, Tóth Roland és Rieger Hajnalka fia: Flórián, dr. Holler Attila
és Bordás Diána fia: Bercel, Horváth Imre és Monos
Szilvia leánya: Réka Olívia, Dienes Endre Szabolcs
és Bárdics Viktória leánya: Natasa, Kelemen Szabolcs és Verhás Nikoletta Bernadett leánya: Luca,
Horváth Péter és Mikics Erika fia: Ákos Bendegúz,
Kovács Zoltán és Kálai Éva fia: Zoltán Róbert, Parai Balázs és Kálovits Klaudia leánya: Polett, Vöcsei
István és Varga Ibolya leánya: Eszter Bíborka, Laczi
Zsolt és Szabó Tünde leánya: Liza, Subsics Patrik és
Pados Nikoletta leánya: Zoé, Szabó Zoltán és Udvardy Henrietta leánya: Zorka, Czinder Imre és Balogh Krisztina leánya: Léna Arina, Pálfi Jácint János
és Horváth Klaudia leánya: Lilien, Borsos László és
Németh Annamária Eszter fia: Gergő Áron, Rába
Norbert és Tasnádi Veronika fia: Kristóf, Szár László
és Gráczer Veronika leánya: Zselyke, Németh Kornél és Böröcz Júlia Veronika fia: Barnabás, Solymosi Tamás és Csuvár Katalin leánya: Panna, Mórocz

Zsolt és Kocsis Anita leánya: Karolina, Szomi Szilárd és Molnár Mónika fia: Máté, Bányai Tamás és
Vizi Erika fia: Nándor, Sándor Balázs és Horváth
Enikő Rozália fia: Brendon Balázs, Rábel Tamás és
Fábián Virág fia: Máté Tamás
HÁZASSÁG: Tóth András és Magyar Krisztina Éva,
Leszkóczy Gábor és Imre Lilla
HALÁLESET: Hegyháti László, Kiss Katalin, Forstóber
Erik Tibor, Holdosi József István, Orsós Sándorné
Orsós Ilona, Pandur Józsefné Bozsoki Mária, Szele Antal, Nagy Istvánné Járfás Ilona, Szentiványi
Gyuláné Kovács Boriska, Cserpnyák Tamás Lőrinc,
Ilyés Sándor, Szabó József Tamás, Herczeg Mária,
Herczeg Jánosné Bokányi Irma, Mihályfiné Szepes
Ottilia, Markó Angyalka Ibolya, Németh Miklós,
Dankovits Kitti Rita, Scheer Lajos, Deák Judit Erzsébet, Grabarics Antalné Németh Mária, Nagy Imre,
Póczek Ferenc, Mizda Imréné Bedics Mária, Tóth
József, Palotai Tibor, Kiss Sándor, Szijártó Ernőné
Sipos Katalin, Mérges János József, Móricz Antalné
Németh Mária, Kurcz Róbert, Dévai Ferenc, Hajmási Istvánné Kozó Mária, Jadán János, Vas János
Györgyné Varga Ilona Mária, Németh István Lajos

Félautomata újraélesztő készüléket helyeztek el
a Weöres Sándor Színház aulájában. A gép növeli azok túlélési esélyeit, akik hirtelen keringésleállás miatt kerülnek bajba. A tervek szerint a
későbbiek során a város más, frekventált helyein
is elhelyeznek defibrillátorokat. 2011-ben indult
útjára Puskás Tivadar polgármester kezdeményezésére a Segítés városa program, amelynek
célja, hogy legalább harmincezren megtanuljanak újraéleszteni. Erre azért is szükség van, mert
Magyarországon évente több mint 26 ezer ember
hal meg hirtelen szívleállás következtében, az aktív korú férfiak körében ez a halálozások legfőbb
oka. A kezdeményezés keretén belül ez idáig
több mint 27 ezren tanulták meg az újraélesztést,
de mostanra elérte a 12 ezret azoknak a száma is,
akik elsajátították a félautomata defibrillátor kezelését. Az újraélesztő készülék használata egyszerű: bekapcsolás után az elektródapárt a beteg
mellkasára kell helyezni, majd a géphang utasításainak megfelelően kell eljárni. A program
fő célja, hogy minden harmadik szombathelyi
megtanulja az újraélesztés helyes technikáját, de
emellett fontos az is, hogy erősítse az egymásra
figyelés és a segítés szellemiségét. „Ahhoz, hogy
ez az erőfeszítés eredményes legyen, szükség van
frekventált helyen elhelyezett újraélesztő készülékekre” – emelte ki Puskás Tivadar polgármester
a Weöres Sándor Színház aulájában elhelyezett
készülék ünnepélyes átadásán. Szombathely hét
pontján helyeznek el félautomata defibrillátort,
amelyek közül az első a Vásárcsarnok főbejáratához került, s most már a város színháza is rendelkezik egy ilyen életmentő készülékkel. A tervek
szerint további forgalmas helyekre – a Polgármesteri Hivatalba és a Sportház épületébe – is
» bb
kihelyeznek hasonló készülékeket.

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlési határozata alapján a Szombathelyi7 című hetilap kiadása
2016. január elsejétől szünetel.
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HAL AZ ASZTALON
A hal a megtért és megkeresztelt ember, egyúttal
a Krisztusban való hit szimbóluma a keresztény
vallásban. Ebből fakad, hogy Jézus születésének ünnepén szinte elképzelhetetlen a vacsora
halételek nélkül. Legtöbb helyen pontyhalászlé
szerepel a karácsonyi menüben, de a rántott
ponty, az afrikai harcsából készült paprikás vagy
pörkölt ugyancsak kedvelt, és egyre többen választanak pisztrángot, lazacot vagy barramundit
(ázsiai tengeri sügért) a boltokban. A hal hasznos
zsírsavakat tartalmaz, amelyek védik a szívet
és az érrendszert, hozzájárulnak a szem és az
idegrendszer optimális működéséhez, a normál koleszterinszint fenntartásához, időseknél
pedig csökkentik a szellemi leépülés kockázatát.
Annak ellenére, hogy a hazai édesvízi halfauna
rendkívül gazdag, Magyarország a harmadik
legnagyobb pontytermelő az EU-ban, és a lakosság nagy része tisztában van a halhús kedvező élettani hatásaival, a magyarok fogyasztják
a legkevesebb halat: fejenként 5,2 kilogrammot
évente, ami alig ötöde az európai átlagnak. Ennek a mennyiségnek közel a fele karácsonykor
fogy el. Sokan a szálkától való félelem miatt bizalmatlanok a hallal, ám ha alaposan irdaljuk
– sűrű, mély bevágásokat ejtünk a halhúson –
vagy sózzuk a halat, nem kell tartani a szálkáktól.
Kapj rá! címmel kormányzati kampány indult
a halfogyasztás népszerűsítésére, a www.kapjra.
hu internetes oldalon halkészítéssel kapcsolatos
konyhai praktikákról olvashatnak az érdeklődők,
és számos receptet is megtalálnak.

SÓBAN SÜLT PISZTRÁNG
HOZZÁVALÓK: 2 nagyobb pisztráng, 3 kg durva
szemű konyhasó, 2 citrom, rozmaring, kapor
ELKÉSZÍTÉS: A sót összekeverjük a citromok levével, majd nagyjából a fele mennyiséget ujjnyi
vastagon tepsibe terítjük. A halak belsejébe rozmaringágat és kaprot teszünk, majd a sóágyra
fektetjük. A maradék sóval gondosan befedjük.
Addig sütjük, amíg a só megkeményedik. Késsel
és konyhai ecsettel lefejtjük a sókérget a halról.
Sült burgonyával és kapros joghurttal tálaljuk.

„AZ ÜNNEP AZÉ, AKI VÁRJA...”
(Szabó T. Anna)

Karácsonyi elcsendesülés egyik állomása lehet a könyvtár is. Mit is adnánk,
így az ünnep ajtajában olvasóink kezébe? Egy színteret, ahol elvonulva,
társaságban egyaránt kényelmes zugokat találnak beszélgetésre, olvasásra,
zenehallgatásra gyermekek és felnőttek. Kikölcsönözhető titkos csomagokat,
melyeket otthon kibontva a történetek, s értékeik örökké velük maradnak.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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KÖNYVTÁRI „AJÁNDÉKCSOMAG” AZ ÜNNEPEKRE

Fény – Az Ó- és az Újszövetség legszebb, legismertebb történetei elevenednek meg Antonie
Schneider: Bibliaböngésző című, kedvesen illusztrált kötetében. A könyv formája, mérete
és kemény táblás lapjai is azt sugallják, bátran
adjuk kezükbe a legkisebbeknek. A gazdagon
illusztrált oldalakon hosszú percekig kutakodhatnak apró részletek után, mesélhetik maguknak a kitalált, vagy már ismert történeteket. Ez a
kötet remek alkalmat teremt közös beszélgetésre.
Ölünkben a kisgyermekkel saját szavainkkal,
vagy a kihajtható szöveges fülek segítségével mesélhetünk a karácsony misztériumáról.
Elfogadás – Bái hercegkisasszony nem maradhat szülőföldjén. Útnak indul, hogy megkeresse
társát. Különleges szépségével tekint a különböző világok lakóinak szemébe. Azonban hasonló
csillogást vagy megértést sehol sem talál. Mígnem az Arany Sárkány elrepíti … Finy Petra:
A Fehér Hercegnő és az Arany Sárkány című meséjében végül minden a helyére kerül. A történet
finomságát Takács Mari illusztrációi méltóképpen egészítik ki. A kötetet ötéves kortól ajánlom.
Angyali érintés – Költözéstől és betegségtől zaklatott család kerti sufnijában a dobozok között
Michael toprongyos, sovány alakot fedez fel. A
kisfiú igyekszik a különös lakó minden kívánsá-

gát teljesíteni: aszpirinnel és étellel látja el a zord
jövevényt, kinek alakja, viselkedése és feltűnése
is rejtély. A gondoskodás lassan mindent megváltoztat. David Almond: Skellig – Szárnyak és
titkok című művében az angyal valóban leszáll
sáros földgolyónkra. Szívesen adnám a kezébe
ezt a kötetet a tíz évnél idősebbeknek.
Szeretet – Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér című
mesegyűjteményét minden korosztálynak ajánlom. Az író népmesei elemeket hétköznapi
történéseinkkel keverő stílusa, nyelvi humora, szóteremtő képzelete mindenkit elvarázsol.
A nagyravágyó feketerigó, a Lyukas zokni, vagy a
Ha három lábon gyábokorsz egyszerre szórakoztat és rádöbbent emberi gyarlóságainkra. A kötetet a Hétfejű Tündér meséje zárja, amely hitvallás
az élet legfőbb mozgatójáról, a szeretetről.
A Lázár-birodalomba mindenki ellátogathat, aki
az év végéig felkeresi a Berzsenyi Dániel Könyvtárat. Az író köteteivel a kezében földszinti
előadótermünkben sétálgathat a Négyszögletű
kerek erdőben, megismerkedhet Mikkamakkával és barátaival, s tanúja lehet, ahogy a cserkesz
kirepül az ablakon a lázrózsákkal. A Négyszögletű Kerek Birodalom kiállítás a Móra Kiadó
jóvoltából olvasmányélményeinket kiegészítő,
» Zsigri Mária
igazi ajándék.
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RÉGI IDŐK KARÁCSONYA

Jégtáncbemutató, szeretetcsomag-osztás és piaci körkép a múltból
Hangulatos megafonmuzsika szólt a Rohonci úti műjégen, amikor a piruetteket
és kürlaufokat már javában gyakorolták a táncosok az 1934-es bemutató előtt.
Közben már gyülekezett a gyerekhad a Kultúregylet mesedélutánjára,
ahogy a fogházbeli rabok is a szentestére készülődtek. Régi idők karácsonya
a második világháború előtti évekből…

S a karácsony nemcsak az ajándékokról, a meséről is szól: a Kultúregyesület egy egész gyerekhad
számára tartott mesedélutánt 1934-ben. Csillogó szemekről, örömteli ujjongásról számolt be
a szombathelyi sajtó. Az egyik reálgimnáziumi
tanár két mesejátéka volt műsoron, és a szereplők kis diákok voltak: köztük Hesztera Aladár,
Tóth Gyula, Tuboly László, Tóth László, Balogh
Ádám, Kiss Gyula és Hesztera Kató. Ugyanitt
Ecsedy Imre bűvészmutatvánnyal szórakoztatta
a kicsiket.
A szombathelyi fogházban 1934 karácsonyán
volt először ünnepség. Korábban nem volt szokás, hogy megüljék a szentestét, de most a fogházmisszió kezdeményezésére mégis meghívták
a 117 férfi és 15 női letartóztatottat, hogy az
ügyészekkel és bírókkal együtt ünnepelhessenek
a fogházőrök nagy szobájában. Arról nem írt a
korabeli sajtó, hogy a helyszínválasztás men�nyiben nyomta rá a bélyegét a karácsonyi pillanatokra, de arról igen, hogy az alkalmi daloskör
elénekelte a Mennyből az angyalt, egy ferences
atya pedig a felebaráti szeretetről és a megtérésről beszélt. Az ünneplők még vetítettképes előadást hallgathattak meg a Szentföldről, de költemények is elhangzottak.
Két nappal az 1934-es szenteste előtt megírta az
újság a heti piac árait. A tejfel 60 fillér volt. A tojás 7-8, a túró 30 fillérért várta a vevőket. Késő
délutánra minden terméknek lefelé kezdett
szállni az ára, ahogy az lenni szokott. Az alma
kilója 40 és 80 fillér között mozgott, a dió 8090 fillérért is gazdára talált. A zöldség darabja
3-4 fillér volt, a burgonyáért – fajtától függően –
6-10 fillért kértek a kofák. Fejenként ennyi volt
az ára a káposztának is.
A húspiacnál aznap nagy volt a tolongás: néhány malacot zsákban hoztak, börtön
őrök
kíséretében. Igaz, ők csak a rabot őrizték, aki
a zsákot fogta. Kínálták még a csirkét másfél
pengőért, a tyúkot 1,30-ért, libát 4-5 pengőért,
kacsát 2,50-ért.
„Ne okozzon gondot, ha kevés a pénze, mert
elég lesz. Ugyanis a forgalom emelése céljából
áraimat mélyen leszállítottam” – reklámozta
magát a gazdasági világválság utáni években karácsony közeledtével Weltner Mór Divatháza. S
tényleg, a fehér melles ing csak 3 pengő 30-ba,
a színes 3,80-ba került. Alsónadrág már 1,75ért, finom zsebkendő 4,50-ért is kapható volt.
Jó-jó, egy szép kemény kalapért elkértek 11,50et is, sőt a nyúlszőrkalapért 18 pengőt is, no de
ez már nem tartozott az alapruhadarabok közé.
A kereskedőnek volt még egy jó híre: Takarékosság-utalvánnyal is lehetett fizetni az Erzsébet királyné utcai üzletben.
» há

Mit sem törődtek vele, hogy mínusz tízfokos ledtével. Kétszáz csomagot osztottak szét, benne
a hideg, és a közönség arcát metszi a levegő! meleg cipővel, ruhával és süteménnyel.
A nyári teniszterep ilyenkor jégbe öltözött, és el- Voltak, akik saját órabérükből rakosgatták ös�maradhatatlan téli műsorral szolgált a szombat- sze év közben azt az összeget, amit rosszabbul
helyieknek. A közélet szereplői, de még a püspök kereső kollégáiknak szántak, és adtak át ilyensem hiányozhatott a nézők sorából. A reflekto- kor. Szeretetcsomagokat osztott szét a szalézi
rokat bekapcsolták, majd jöhettek a művészek, plébánia is a területén élő háromszáz gyereknek.
a jégprimadonnák és jégnaivák: Botond Györ- Ekkor szintén 1938-at írtak. A Szent Klára Legyi és Éva, a Szekrényessy-testvérpár, Szilassy ánykör ugyancsak bensőséges ünnepélyt tartott,
Nadinka, Terták Elemér, Kállay Kristóf, Kertész akárcsak a leánygimnáziumi vöröskeresztesek,
Ferenc és Sáry Marika szabadon választott és akik nyolc szegény család 54 tagját vendégelték
kötött gyakorlatokat mutatott be. Az estét a ban- meg. Az ő csomagjaikban 116 ruhanemű, 145 kg
kett koronázta meg, amelyet hagyományosan a élelmiszer és 150 kg fa volt. És aktívak voltak a
Sabaria télikertjében tartottak meg, s amelyen az Magyar a magyarért mozgalom tagjai is: felvidéki elemi és középiskolák számára küldtek némi
egész jégszakosztály ünnepelt.
A katolikus jótékony nőegylet – ahogy más évek- készpénzt, könyvet és játékszert.
ben – 1938-ban sem tétlenkedett. Cukorkáktól Közben a város terein árulták a fenyőfákat… Az
roskadozó karácsonyfa előtt rendezett ünnepsé- újság azonban megírta, hogy igencsak megemelget a rászoruló családoknak. 120 csomagot és ös�- kedtek az árak a heti piacon, lám 50-150 fillér alatt
szesen háromszáz pengő pénzadományt osztottak a kisebbekhez sem lehet hozzájutni. „A magasabb
szét. S még mást is: 270 méternyi flanellt – ruhá- fenyők áráról jobb nem is beszélni” – fogalmazott
nak valót –, tüzelőanyagot, burgonyát és szappant az újságíró 1938. december 22-én. Ez szinte megfikaptak a legszegényebb szombathelyiek. De mi la- zethetetlen volt az egyszeri embernek, ezért aztán
pult a szeretetcsomagokban? Zsír, liszt, kolbász és a polgármester megvizsgáltatta, miért ilyen drága
kalács, amiért igen hálásak voltak a megajándéko- a karácsonyfa. Azonnal intézkedett, és el is érte, A forrásként felhasznált 1934-es és 1938-as Vaszottak. Ugyanekkor tartotta karácsonyi koncert- hogy a kisebb fák árát – amelyeket minden család vármegye-számok kigyűjtésében Szalainé Bodor
jét a ferences vegyeskar, amelynek tagjai a sebesült számára hozzáférhetővé kellett tenni – leszállítot- Edit, a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa
frontharcosokról gondoskodtak az ünnep köze- ták. Hatósági közbelépésre végül nem volt szükség. segédkezett.
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Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek
+++ több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több, mint 16 000 alkalmazo�
+++ innova�v ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztala�al rendelkezik a speciális üvegek, továbbá a fejle� technológiák terén. Közel 16 000 alkalmazo� gondoskodik a
vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egységeiben.
A SCHOTT Pharmaceu�cal Systems üzletága a világ egyik vezető gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyártósoron, világszerte 13 országban több
mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, karpullát, fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít
elsősorban üvegből.

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság 20 éve Magyarországon
Sikeres csapatunk erősítésére keres a SCHOTT Hungary K�. lukácsházai gyára
munkatársakat az alábbi munkakörökben, határozatlan idejű szerződéssel:

Vizuális ellenőr

Az Ön képességei:
• legalább középfokú végze�ség
• termelési területen szerze� 1–2 év tapasztalat előnyt jelent
• megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• jó kommunikációs képesség
Feladatok:
• termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
• megado� folyamatok követése, végrehajtása
• minőségi követelmények betartása

Raktáros

Az Ön képességei:
• legalább középfokú végze�ség
• targonca vezetői jogosítvány
• raktározás területén szerze� gyakorlat
• megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• számítógépes ismeret (SAP) előnyt jelent
Feladatok:
• anyagmozgatás a termelés és a raktár közö�
• készáru csomagolása
• minőségi követelmények betartása
• egyéb raktári feladatok ellátása

Áldott, békés
karácsonyt
és boldog
új esztendőt
kíván
a Szombathelyi
Erdészeti Zrt.

A mi ajánlatunk:
• kiemelt ju�atási csomag (Cafetéria, havi és éves bónusz)
• ingyenes buszközlekedés
• kedvezményes étkezési lehetőség
• folyamatos képzési lehetőségek
4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint mo�vált
és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk sikereinkben?
Küldje el önéletrajzát 2015. december 31-ig az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary K�.

9724 Lukácsháza, O�o Scho� utca 1.
Tel.: 94 568 400 • E-mail: hr.pph@scho�.com

Békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánunk!

közélet
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MELEG RUHÁK A NÉZŐKTŐL
szálló hétköznapjairól, arról, hogy szerencsére az
év minden szakában kapnak felajánlásokat. Az
adományoknak mindig nagyon örülnek, hiszen
sokaknak sikerül új életet kezdeni. Ehhez, illetve
egy lakás berendezéséhez pedig sok mindenre
van szükség. Most elsősorban meleg ruhák, paplanok, cipők gyűltek össze. Már az újságban megjelent felhívás másnapján többen jelentek meg
táskákkal a szerkesztőségben. Akadtak olyan
adakozók, akik óvatosan megkérdezték: “csak új
ruhát fogadnak el?” Természetesen mi elsősorban feleslegessé vált holmikra gondoltunk, illetve
tartós élelmiszerekre, apróságokra, amik másoknak nagy örömet jelenthetnek. Rövid időn belül
megtelt a szerkesztőség egyik sarka, és minél nagyobb lett a felfordulás, annál nagyobb melegséget éreztünk mi is a szívünkben. Még nagyobb
volt az öröm, mikor csütörtök délelőtt átadhattuk
végre a sok kabátot, csizmát, pulóvert, pizsamát.
Minden darab gyorsan megtalálta a gazdáját, és
közben ezerszer hangzott el: köszönjük szépen!
„Szombathely a segítés városa. Legyen ez igaz, és Ezzel annak a harminc embernek a karácsonyát Boldog karácsonyt! Ezt a boldog karácsonyt szene csak egy jól hangzó szlogen! Sajnos minden- szerettük volna jobbá tenni, akik fedél nélkül él- retném most átadni önöknek is, kedves olvasókin és egyszerre nem lehet segíteni, de tenni kell nek a városban, illetve a hajléktalanszállón töltik ink! Önöknek, akik vették a fáradságot, és időt,
azért, hogy egy jobb világban éljünk.”
a mindennapjaikat. A stúdióban Bujtás Edit és energiát nem sajnálva, figyelemmel és szeretettel
Néhány hete ezt a felhívást tettük közzé a Szom- Stankovics Erika, a Savaria Rehab-Team ügy- ajándékozták meg embertársaikat. Köszönjük!
» Némethy Marcsi
bathelyi Televízióban és a Szombathelyi7-ben. vezető igazgatója és szakmai vezetője mesélt a 
„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig –
a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat közelebb hoz
egymáshoz.” (Emily Matthews)

MEGKÖSZÖNVE
AZ EGÉSZ ÉVES SIKERES
EGYÜTTMŰKÖDÉST
KÍVÁNUNK KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
SHOW PLUS KFT.

VAS-INFÓ.HU
VA S M E G Y E

SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ
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BÚCSÚZOM,
DE VISSZATÉREK!
BENKŐ SÁNDOR ÉS VIZI LÁSZLÓ
KÉPRIPORTJA
Több mint kilencven évet éltem én, és nekem
csodálatos volt minden, bennem rendezett
esemény. Lelátóimon tolongtak a népek, főleg, mikor a Hali verte a ferencvárosi zöld-fehéreket. Sose felejtem Kulcsár, Szöllősi, Deéri,
Illés, Preisinger, Somfalvi, Halmosiék, Kenő,
a kis Kovács Isti és Radó Andriska góljait,
őrjöngött a publikum, mikor őket látta játszani. Az idő fölöttem is elszállt, kissé leron-

képriport
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gyolódott külsőm már nem olyan vonzó,
mint egykoron. Ezt leplezni tovább már nem
tudom, ezért most átmenetileg búcsúzom.
December 12-én utoljára nyíltak ki kapuim,
szerencsére a Hali akkor is megmutatta, ki az
úr a Rohoncin. A szenvedő alany az a Puskás
volt, amelynek névadója, az egykori Száguldó Őrnagy, anno az én zanati ősgyepemet is
megtisztelte, s ez engem felettébb meghatott.
Jönnek a plasztikai sebészek dózergépek,
markolók, dömperek képében, és 2017-re
megújulva, új sminkkel várlak Titeket, hogy
a következő száz évben ismét olyan eseményeknek adhassak helyet, ahonnan örömittasan, vidáman, boldogan, élményekkel telve
távozhattok, kedves szombathelyiek! » sd
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OPEL SZENTGOTTHÁRD
„Az embereken múlik minden”
LEGYÉL TE IS EGY FIATALOS, LENDÜLETES CSAPAT TAGJA!

NYÍLT NAPOK AZ OPEL TUDÁSKÖZPONTBAN

Az Opel Szentgotthárd Kft. Nyílt napokat rendez az idén szeptemberben indult új Tudásközpontjában.
Téged várunk, ha:
8. osztályos vagy, pályaválasztás előtt állsz és érdekel a műszaki pálya
már középiskolában tanulsz és a következő tanévtől gyakorlati képzőhelyet keresel a gépi forgácsoló, villanyszerelő, automatikai
technikus szakmákban
a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól akarod megtanulni
már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni

Ha felkeltettük érdeklődésedet, gyere el szüleiddel, és hallgassátok meg a tájékoztatónkat,
nézzétek meg a Tudásközpontot, és vegyetek részt egy gyárlátogatáson.
Időpontok: 2016. január 7. és január 20.

Találkozzunk 16:40-kor a vállalat recepcióján!
Címünk: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
Regisztrációdat az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheted meg (határidő: az első időpontnál jan. 5., a másodiknál jan. 18.):
Tel.: 0694 551215, 0694 551240 • E-mail: opelgyakorlat@gm.com
Kérjük a név, létszám, választott időpont, iskola és telefonos elérhetőség megadását!
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Segíteni jó -- Versengtek egymással az adományozók
Az elmúlt hetekben napról napra nőtt az ajándékhegy az egyik szombathelyi
multinacionális cég személyi bejáratánál. Tésztákkal, konzervekkel, édességekkel,
plüssökkel teli dobozok sorakoztak az aulában, amelyeket a rászorulóknak szántak
a dolgozók. A csomagokat a Karitász osztja szét.

Összesen 3374 ajándékot gyűjtöttek össze az egyik
szombathelyi nagyvállalat dolgozói a rászoruló
családok számára. Tartós élelmiszereket, játékokat,
hasznos holmikat vásároltak és hoztak el otthonról
azért, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
karácsony előtti ajándékosztásához hozzájárulhassanak. Nem először vettek részt ilyen akcióban, a
vállalat már tavaly is támogatta a karitatív szervezet
munkáját. Úgy vélik, velük garantált, hogy oda kerülnek a karácsonyi csomagok, ahol a legnagyobb
szükség van rájuk. az egyes részlegek külön csapatokat alkotva szinte versengtek, hogy ki tud több
mindent összegyűjteni.
A laptopalkatrészeket csomagoló részleg dolgozói
között sok a kisgyermekes anyuka, ők saját elmondásuk szerint kifejezetten a játékokra összpontosítottak. „Mindenki szívügyének tekintette a felhívást, a csapat 80 százaléka részt vett az akcióban.
Otthon közösen állítottuk össze a csomagot. Megbeszéltük a családban, hogy ki milyen játékáról tud
lemondani, és azt behoztam. Nagyon jó érzés segíteni másokon” - mondta a kétgyermekes Grebenár
Dóra, az egyik 35 fős társaság tagja. Csapatépítésnek sem utolsó az akció, amely a cég filozófiájába
is illeszkedik. „Segíteni jó. Cégünk a térségben élő
embereken munkahelyteremtéssel segít. Ily módon dolgozóink a karácsony előtti gyűjtéssel valamiképpen viszonozni tudják ezt. Ők is segítenek

azokon, akiknek nincs munkahelyük, akik nem
tudják eltartani a családjukat, vagy nem képesek
annyi mindenhez hozzájutni karácsony előtt, mint
a mi dolgozóink” - fogalmazott Pajor Attila ügyvezető igazgató. Hozzátette még: nagyon pozitív

volt az alkalmazottak hozzáállása. Már tavaly is
lelkesen gyűjtöttek, idén azonban már közlekedni
is alig lehetett az elmúlt hetekben az aulában, anynyi minden várt arra, hogy a Karitász munkatársai
elszállítsák. Az ügyvezető elmondta még: cégük
világszerte szervez hasonló jótékonysági akciókat.
A csomagokat kedden ünnepélyesen is átadta a
cégvezető a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
igazgatójának, Tuczainé Régvári Mariettának, aki
a Szent Márton-plébánia gondjaira bízza azokat.
Az ő feladatuk volt, hogy felderítsék, kinek van a
legnagyobb szüksége karácsony előtt az adományokra. Csütörtökön este ünnepi hangulatot varázsoltak a karitatív szervezet munkatársai a plébánia
nagytermében. A céges gyűjtésből összeállított csomagokat tartós élelmiszerekkel egészítették ki, hiszen azokból volt idén kevesebb. Geosits Antalné, a
Karitász önkéntes csoportvezetője elmondta, hogy
egyre kevesebben tudnak adakozni, ezért szükség
van arra, hogy kipótolják, teljessé tegyék az öszszeállított több száz csomagot. A plébánia ezúttal
rendkívül széles körben kutatta fel a rászorulókat,
mint mondák, igyekeztek megkeresni azokat is,
akik nem jelentkeznek maguktól a segítségért, de
tudható róluk, hogy bizony elkél számukra a csomag. Ugyanakkor eljöhettek azok is, akik visszatérő vendégek a plébánián, és rendszeresen részesülnek a támogatásokból. A szervezők úgy rendezték

el az ajándékokat, hogy mindenből jusson egy-egy
táskába. Az ünnepségen a templomi kórus énekelt
az összegyűlteknek, akiket egy ízletes vacsorára
is vendégül láttak, és betlehemezés is része volt a
programnak.
há
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BETLEHEM
ÜVEGHARANG ALATT
Emlék az első világháborúból
Több szálon futó kultúrtörténetet kellene összefoglalni, ha a betlehemállítás múltját kívánjuk
bemutatni, úgy, hogy jelen esetben a figurák viasztestek, és maga a Betlehem üvegharang, üvegbúra alatt van.
Szokás Assisi Szent Ferencnek tulajdonítani az
első betlehemi jászol felállítását: a feljegyzések
alapján ez 1223-ban történt. Majd templomokban terjedt a betlehemi jelenet figurális bemutatása, és ennek hagyománya napjainkig él.
A betlehemi Kisjézus – hol fából, hol viaszból
készített – figurája egy másik szálon apácamunkaként terjedt el a 16. századtól. A beöltöző apácák ajándékul kapták a Kisjézus-figurákat, amelyeket dédelgettek, babusgattak, így – mintegy
– testközelből élték meg a Jézussal megosztott, a
reá irányuló életüket, lelküket.
Az „apácamunka”, a polion-munka, azaz sodrott,
aranyozott, ezüstözött fémszálakból, gyöngyökből, selyemből, bársonyból, féldrágakövekből kialakított háromdimenziós vagy legalább reliefszerű díszítés a barokk kor idején lett egyik jellemző
foglalkozása a szerzetesnőknek – különösen a
karmeliták, a klarisszák és az orsolyiták körében.
Nápoly az egyik kiemelkedő központja a napjainkig hagyományos olasz betlehemkészítésnek,
ami egy másik történeti szálat jelent. Itt egész utcája van a betlehemkészítőknek. Később német és
svájci betlehemkészítő központok is kialakultak.
A Néprajztudományi Osztály új szerzeményét
Kercselics József ajándékozta a múzeumnak.
Nagyapja, a nagygencsi születésű Viszket József
tüzér hozta emlékül haza az első világháborúban
az olasz frontról, „Pólyából”, azaz a mai horvátországi Pulából. A nagypapa 1954-ben halt meg 66
évesen. Tisztaszobájukban az utcára néző két ablak között egy tolalett-tükrön állt egy Szent Család-szoborral együtt. Hozzá sem lehetett nyúlni
a „nádfödeles jászolyhoz”, annyira féltve őrzött
darab volt. Amikor édesanyja 2004-ben meghalt,
akkor hozta el a szülőházából a nagypapát idéző
» Horváth Sándor
emléket Szombathelyre.

Szombathelyi Advent
Fő tér

vendégek a szívüknek kedves Lázár Ervin-meséjüket fel is olvashatják a hallgatóságnak.

DECEMBER 19. 11 órától szlovén nemzetiségi
műsor és ételkóstoló. 16.40 „Ó, jöjj el áldott ka- AGORA – Savaria Filmszínház
rácsony – Szombathely Megyei Jogú Város Ön- Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/312-280
kormányzatának karácsonyi műsora, az adven- Részletes moziműsor: www.savariamozi.hu
ti koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása DECEMBER 20–22. 11.00, 15.00, 18.00 és 21.00;
ünnepi liturgia keretében. 18.00 Karácsonyi DECEMBER 23. 12.00, 15.00, 18.00 és 21.00; DEünnepvárás – a Gyöngyöshermán-Szentkirályi CEMBER 24. 12.00; DECEMBER 25. 12.00 és 14.45;
Polgári Kör Népdal- és Nótaköre. 18.30 szlovén DECEMBER 26. 15.00 és 17.45; DECEMBER 27–28.
17.45 és 20.30; DECEMBER 29. 17.00 és 19.30; DEénekes-zenés produkció.
DECEMBER 20. 16.00–17.30 Gospel kórus fellé- CEMBER 30. 17.45 és 20.30; DECEMBER 31. 13.30
pése. 18.15–19.15 Mokka Tribute koncertje
és 16.15; JANUÁR 1–6. 17.45 és 20.30 Star Wars:
Az ébredő erő 3D (12) 136’ amerikai sci-fi

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

DECEMBER 19. Karácsonyi Big Band koncert.
16.40 ingyenes gyermekelőadás, 19.00 nagykoncert. Fellép: ISIS Big Band zenekar, Márió,
Baby Gabi, Gáspár Eszter, Kiss László, Cser Ágnes és Molnár Viktória.
DECEMBER 20. 17.00 „Tárd ki szívedet…” A Savaria Lions Club karácsonyi jótékonysági
hangversenye, amelynek bevételét a vakok és
gyengénlátók életminőségének javítására, a
szemszűrő program folytatására, és a nehéz
sorsúak segítésére ajánlják fel. A Savaria Lions
Díj és az „Önzetlen jószolgálati tevékenységért” DECEMBER 20–23. 16.00; DECEMBER 24–25.
10.30 és 14.20; DECEMBER 26. 10.30 és 14.00;
klubelismerés átadása.
DECEMBER 29. ÉS 30. 19.00 Szilveszteri gála- DECEMBER 27–28. ÉS 30–JANUÁR 6. 14.00 A kis
hangverseny. A Savaria Szimfonikus Zenekar herceg (6) 108’ francia animációs film
óévbúcsúztató gálaműsora. Közreműködik:
Fonyó Barbara, vezényel: Bíró Péter

Szombathelyi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat
Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1.

DECEMBER 20. 15.00 A Szombathelyi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepsége. Fellépők: Szombathelyi Tamburások,
Mesevár Óvoda, Váci Mihály Általános Iskola,
Savaria Szimfonikus Zenekar kürtkvartettje,
Gyöngyvirág Vegyeskar.

Szőlősi Klub

DECEMBER 20–23. 14.30 és 22.00; DECEMBER
27–28. ÉS 30. 22.00 Rendkívüli mesék (12) 73’
animációs film

Szombathely

DECEMBER 20. 16.00–18.00 Karácsonyi asztaldíszkészítés a Szőlősi Patrióták Kulturális és
Sportegyesület tagjainak.

Berzsenyi Dániel Könyvtár
Szombathely, Dr. Antall József tér 1. Tel.: 94/513-530
www.bdmk.hu

DECEMBER 23. 16.00 Mesedélután a könyvtár
Négyszögletű Kerek Kiállításához (Lázár Ervin-emlékkiállítás). A mesehallgatás mellett a

DECEMBER 20–23. 18.15 Ég és jég között (6) 89’
dokumentumfilm

Egyszer volt
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DECEMBER 20–23. 20.00; DECEMBER 27-28. ÉS
30. ÉS JANUÁR 1–6. 16.00 és 18.00; DECEMBER
29. 15.00 Hajnali láz (12) 114’ Gárdos Péter
filmje

DECEMBER 24. 10.00 és 14.30; DECEMBER 25.
10.00; DECEMBER 26-ÁN 10.00 és 13.00; DECEMBER 27–28. 10.00, 13.45 és 15.30; DECEMBER
29. 10.00 15.30; DECEMBER 30. 10.00, 13.45
és 15.30, DECEMBER 31. 16.00 2D-ben, JANUÁR 1. 13.45 és 15.45; JANUÁR 2–3. 10.00, 13.45
és 15.45; JANUÁR 4–5. 13.45 és 15.45 Snoopy
és Charlie Brown – A Peantus film (6) 92’ 3D
amerikai animációs film

AGORA – Szombathelyi
Kulturális Központ
Szombathely, Március 15. tér 5. Tel.: 94/312-666
www.agorasavaria.hu

DECEMBER 20. Aranyalma – karácsonyi játszóház a Művelődési és Sportházban. 10.00–13.00
Furfangos csudavilág: tudományos játékok,
ügyességi szerkezetek, óvodás építő- és logikai
játékok, zsonglőrszeglet, ördögi lakatok, népi
ügyességi játékok. Kézműves foglalkozások:
mézeskalácssütés, díszek gyöngyből és posztóból, tobozangyalka. BÓBITA Játszóház – Pixel
Party. 10.00–10.45 és 12.00–12.45 Táncház a
Boglya Zenekarral. 11.00–11.45 Ziránó Színház: Karácsonyi csillag – bábjáték.

DECEMBER 27. 20.00 Wellhello ünnepi nagykoncert. Helyszín: AGORA – MSH.

DECEMBER 24–25. 12.30; DECEMBER 26. 16.00
és 18.00; DECEMBER 29. 17.00 Dínó tesó (6)
100’ amerikai animációs film

DECEMBER 29. 21.00 Strong Deformity-koncert. Helyszín: AGORA – Savaria Filmszínház.

DECEMBER 27–28. ÉS 30. ÉS JANUÁR 1–6. 20.00;
DECEMBER 29. 19.00 Ifjúság (12) 118’ feliratos
olasz–svájci–angol–francia filmdráma

Vas Megyei TIT
Szombathely, Kőszegi u. 2. II. em. Tel.: 94/509-500
vasitit@t-online.hu; www.vasitit.hu

JANUÁR 7. 16.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó
Klub – évnyitó rendezvény

DECEMBER 31. Városi szilveszter a Fő téren.
JANUÁR 5. 19.00 Újévi Operettgála 2016. Új műsor, vadonatúj látványvilág Oszvald Marika és
barátai koncertjén. Helyszín: AGORA – MSH.

KALENDÁRIUM
DECEMBER 19.
1845.12.19. péntek (170 éve) – Beliczay (Bellicz)
Jónás evangélikus prédikátor, meghalt: Kemeneshőgyész
DECEMBER 20.
1240.12.20. csütörtök (775 éve) – András országbíró „Szent Márton” melletti birtokán ad ki oklevelet.
DECEMBER 21.
1950.12.21. csütörtök (65 éve) – a Puskin ligetben
(ma: Brenner park) felavatták a költő mellszobrát
1965.12.21. kedd (50 éve) – megnyílt a tsz-vásárcsarnok
DECEMBER 22.
1915.12.22. szerda (100 éve) – megalakult a Vasmegyei Polgári Kaszinó
1950.12.22. péntek (65 éve) – üzembe helyezték
az új távbeszélő központot
DECEMBER 23.
1885.12.23. szerda (130 éve) – Szombathely képviselő-testülete új omnibusz-szabályrendeletet
fogadott el
1945.12.23. vasárnap (70 éve) – Új Hang címmel
politikai lapot indított a SZDP helyi szervezete
DECEMBER 24.
1910.12.24. szombat (105 éve) – meghalt István
Vilmos kat. megyéspüspök
DECEMBER 25.
1870.12.25. vasárnap (145 éve) – lemondott a
szombathelyi izr. hitközség rabbija, Rokonstein
Lipót
DECEMBER 26.
1490.12.26. szombat (525 éve) – Miksa Bécsújhelyen Szombathelynek adó- és vámmentességet
adományoz.
DECEMBER 27.
1850.12.27. péntek (165 éve) – Brenner Tóbiás
polgármester, született: Szentgotthárd
DECEMBER 29.
1870.12.29. csütörtök (145 éve) – a városi képviselő-testületi ülésen elfogadták a rendőrség számára
alkotott rendszabályokat (a rendőri személyzet az
eddigi városhadnagynak, mint rendőrbiztosnak
vezetése alatt fog állni; ruházatuk kék nadrág, ui.
felöltő és katonaszabású, csuklyával ellátott köpenyből áll; fegyverzetük: oldalfegyver, éjjeli szolgálatra: szuronyos lőfegyver; a rendőr nyakán egy
jelvényt hord „városi rendőr” felirattal)
DECEMBER 30.
1940.12.30. hétfő (75 éve) – ünnepséget rendeztek
Szombathelyen Horthy Miklós kormányzóvá választásának 20. évfordulója alkalmából
DECEMBER 31.
1960.12.31. szombat (55 éve) – megalakult a Kertész Termelő és Értékesítő Szövetkezet
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,
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Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Eredményekben
Gazdag Boldog
Új Èvet kíván
minden Partnerének
és Munkatársának
a Kromberg
és Schubert Kft.!
Kőszeg,
Cáki út 5.
Kő

Sok sszeretettel várunk mindenkit a Kerekes
&XNUV
&XNUV]GD(VN¹YÆL7RUWD.LOOªWVUD%R]VRNUD
2016. február 27-28-ánszombaton
és vasárnap 13-18 óráig.
$PLWNªQOXQNHVN¹Y×LWRUWNN¹O³QE³]×VWªOXVEDQ
ċK]LDVDSU°V¹WHP¦Q\HNċV¹WHP¦Q\N°VWRO°ċN³V]³Q×DMQG¦NRN
ċK
ċQV]SUILJXUNQDJ\YODV]W¦NEDQċSUDNWLNXVWDQFVRN

A belépés díjtalan!

%R]VRN5N°F]LXä


Nagy Autószerviz Kft.
Szombathely, Farkas Károly u. 22.
Tel.: (+36) 94/336-336
(+36) 20/260-66-66
(+36) 70/940-87-20
E-mail: info@nagy-auto.hu
www.nagy-auto.hu

Szeretetteljes
ket
e
p
e
n
n
ü
i
y
n
o
s
c
kará
et
és boldog új év
kívánunk!

Békés ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet
kívánunk!
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– Egy éve nyito� a Magyar-Molnár Pálinkaház, ebből az alkalomból az egyik
alapítóval, Magyar József pálinkafőző mesterrel beszélgetünk. Hogy értékeli
a pálinkaház első évét?
– A januárban életbe lépe� adóváltozás mia� jelentősen átalakult a pálinka
bérfőzési piac, sokan a magánfőzés keretében inkább o�hon készíte�ek pálinkát, vagy nem is főze�ek idén. A fő feladatunk azt volt, hogy megmutassuk,
sokkal jobb minőségű pálinka szüle�k egy csúcstechnológiájú gépen, szakember vezetésével, mint az o�honi gépeken.
– Az Önök lepárlókészüléke megjelenésében is lenyűgöző, működését tekintve is különleges?
– Nálunk ún. egyutas, aromatornyos gép működik, Szombathelyen ez az
egyetlen ilyen berendezés. A főzőgép az elérhető legmagasabb technológiát
képviseli, ennek köszönhetően a készülő párlatok az egyes gyümölcsfajtákra
jellemző különlegesen nom íz- és illa�artalommal rendelkeznek. Szerencsére ezt nem csak mi látjuk így, hanem a főzetőink pozi�v visszajelzései is ezt
igazolják. Minden egyes főzési ciklus után beépíte� magasnyomású mosófejek segítségével átmossuk a teljes rendszert, így nem keverednek az egymás
utáni főzetek. A minőség szempontjából nagyon fontos, hogy a mintavevő
csap segítségével mérnöki pontossággal tudjuk leválasztani az elő- és utópárlatot, így valóban csak a legértékesebb, minőségileg kiemelkedő részt kapják
az ügyfelek.
– Mik a terveik a következő évre?
– Kis családi vállalkozásként működünk, de nagy álmaink vannak. Jelenleg is
zajlik a pálinkafőzde bővítése, jövőre szeretnénk megnyitni a kereskedelmi
főzdei részt, ahol a saját pálinkakollekciónkat készíthetjük majd. Különleges
minőségű pálinkáinkkal szeretnénk megjelenni a piacon 2016-ban. Emelle�
továbbra is várjuk a bérfőzetőket, akiknek további fejlesztésekkel szeretnénk
megköszönni, hogy minket választanak.
Magyar-Molnár Pálinkaház • Szombathely, Temesvár u. 15. • 20/319 6075
(x)

Megköszönve
bizalmukat
meghitt,
boldog
karácsonyt
kíván a
Magyar-Molnár
Pálinkaház
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SZOMBATHELYIEK
A DOBOGÓN
A szokásos bemelegítő gyakorlatokkal hangolódtak a nebulók az általános iskolások játékos sportversenyének városi döntőjére a héten. Koczka Tibor alpolgármester köszöntőjét követően kezdetét
vette a vetélkedő, futottak, csúsztak, másztak az
aprónépek, mindent alárendeltek a sikernek.
Ezek a sportvetélkedők magyarországi hódító
útjukra éppen Szombathelyről indultak a 70-es
évek elején, tehát csaknem négy évtizedes múltja
van a versenynek a vasi megyeszékhelyen. „Nemcsak a múltja szép, hanem az eredményeink is,
hiszen a szombathelyi iskolák rendszeresen dobogón végeznek, sőt sok esetben az első helyen
zárták az országos megmérettetést” – fogalmazott
Koczka Tibor.
A Gothard-, a Derkovits-, a Zrínyi-, a Dési-, a Bercsényi- és az oladi Simon-iskola 18 fős csapatai
jutottak a városi döntőbe. Idén az országos elődöntőt január 29-én Szombathely rendezi, ahová
a vasi megyeszékhelyről kettő, országos viszonylatban pedig összesen nyolc csapat jut be. „A versenynek van egy országos szervezőbizottsága,
amely eldönti, hogy melyik húsz játék szerepelhet
ebben a konstrukcióban. Mi ebből a húsz játékból
az első selejtezőben kiválasztottunk tizet, és most
a döntőben a másik tizet. A cél az, hogy akik továbbjutnak, minél jobban fel tudjanak készülni
az országos elődöntőre” – avatott be a részletekbe
Varga Jenő, a Városi Diáksport Bizottság elnöke.
A kicsiket szülők, nagyszülők, ismerősök kísérték
el a versenyre. A városi döntőbe jutásért ádáz csatát
vívott a Derkovits és a Gothard-iskola csapata, így
ők pályáztak az országos elődöntőre a legnagyobb
eséllyel. A kámoni iskolások testnevelő tanára, Kelemen Tibor érdeklődésünkre elmondta, hogy az
elődöntőben nagyon szoros küzdelemben a második helyen végeztek a Derkó mögött, nagyon kicsi,
kétpontos különbséggel. Céljuk az volt, hogy lehetőség szerint dobogón végezzenek. A gothardosok
végül harmadikok lettek, második helyen végeztek
a derkovitsosok, a dobogó legfelső fokára pedig a
Zrínyi-iskola csapata állhatott fel. Ezzel eldőlt, hogy
utóbbi kettő képviselheti majd a szombathelyi színeket az országos elődöntőben. A döntőnek márciusban Jászberény ad majd otthont.
» sd

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ SPORTKONCEPCIÓ

Januárban kerülhet a közgyűlés elé az anyag

Több mint 13 év után új sportkoncepciója lehet Szombathelynek. Az anyag első
olvasata már elkészült. A végleges változat januárban kerülhet a közgyűlés elé.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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Szombathely legutóbbi sportkoncepciója 2002-ben rülnek, míg mások hátrébb csúsznak a rangsorban.
készült – vágott rögtön a dolgok közepébe Koczka VOLTAK AZÉRT OLYAN ALAPELVEK IS, AMELYEKBEN MINTibor alpolgármester. – Azóta rengeteg változás DENKI EGYETÉRTETT?
történt: 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, Természetesen voltak ilyenek. Abban mindenki
2005-ben megszűntek a sportigazgatóságok, 2009- egyetértett, hogy a városunkban nagy hagyomáben létrejött a Szombathelyi Sportközpont, majd rá nyokkal rendelkező sportágakat kell kiemelten táegy évre ebbe tagozódott be a város sportiskolája. És mogatnunk. Itt fontos figyelembe venni azt is, hogy
akkor még nem is említettem azt, hogy időközben ezeknek a sportágaknak a személyi és tárgyi feltételei már adottak, vagy mondjuk hamarosan adottak
új sporttörvény született.
EZEK SZERINT NAGYON IDŐSZERŰ VOLT MÁR EGY ÚJ SPORT- lesznek. Például az új sportkomplexum elkészültének köszönhetően. Az a létesítmény teljesen új leheKONCEPCIÓ MEGFOGALMAZÁSA?
Ennek szükségességét az önkormányzatnál a napi tőségeket csillant majd fel mind a szabadidő-, mind
munkánk során is éreztük. Leginkább a sporttá- a diák-, mind pedig az élsport számára. De fontos
mogatási pályázatoknál, hiszen nem volt egy olyan szempont az is, hogy milyen egy adott sportág vonvonal, ami mellé le tudtuk volna verni a cölöpöket. zereje. Itt főként csapatsportok jöttek számításba, de
Kérdéses volt, hogy Szombathelyen mely sportágak, a három alapsportág, az atlétika, az úszás és a torna
egyesületek, szakosztályok azok, amelyeket a város- is kiemelt szerepet kapott.
nak lehetőségeihez mérten támogatnia kell. Meg ÉRINT-E AZ ÚJ SPORTKONCEPCIÓ „SPECIÁLIS” TERÜLETEkellett alkotnunk azokat a szempontrendszereket KET IS?
is, amelyeket a pályázatok elbírálásánál figyelembe Az új sportkoncepció kimozdul abból a hármas
kell vennünk. Több hónapon át dolgoztunk az új felosztásból, ami eddig a sportot jellemezte. Külön
sportkoncepción, ami aztán a múlt héten készült el. fejezetben szerepelnek azok a területek, amelyek az
Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az első olvasat. utóbbi öt-tíz évben erősödtek meg, vagy városunk
MIÉRT FONTOS EZT KIEMELNI?
számára rendkívül fontosak. Csak a példa kedvéért:
Azért, mert az anyagban a nagyon konkrét és a ki- a diáksporttól és az élsporttól elválasztottuk az utánfejezetten általános dolgok között ingadoztunk. Ez pótlássportot. De külön fejezetet kapott többi közt
felmerült a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizott- az egyetemi sport és a fogyatékkal élők sportja is.
ságának legutóbbi ülésén is, melyre bevittük a ter- MI LESZ A SORSA ENNEK A BIZONYOS ELSŐ OLVASATNAK?
vezetet. Szerettünk volna jóval konkrétabban fogal- Folytatódik a konzultáció a terület szakembereimazni, de napjainkban is rengeteg minden változik. vel. Minél szélesebb körben szeretnénk az anyagot
Hogy mást ne mondjak: akadémiák jönnek létre megvitatni. Aztán majd a januári közgyűlésen levagy éppen költöznek el. Bizonyos sportágak pedig het napirendi pont Szombathely új sportkoncep» Horváth Zoltán
a TAO-s támogatásnak köszönhetően előtérbe ke- ciója.
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NEM LESZ VÁLTOZÁS A KERETBEN

BÚCSÚZNI CSAK
SZÉPEN SZABAD

A Falcónál továbbra is realitásokban gondolkodnak

FOTÓ: CSEH GÁBOR

Az utóbbi hónapok legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Falco kosárlabdacsapata
azzal, hogy Székesfehérváron 120-84 arányban maradt alul. Ennek ellenére
Kálmán László bizakodó a tavasszal kapcsolatban.

Ha enyhén akarok fogalmazni, akkor azt mondom, TERVEZNEK VÁLTOZÁSOKAT A KERETBEN A TÉLI ÁTIGAZOhogy nem lehetünk büszkék arra a teljesítmény- LÁSI SZEZONBAN?
re, amit Székesfehérváron nyújtottunk – kezdte Úgy gondolom, hogy most nem fogunk cserét végönkritikusan a beszélgetést Kálmán László, a Fal- rehajtani a keretben. Őszintén szólva nincs rá pénco-Trend Optika KC kosárlabdacsapatának veze- zünk. Lennének lehetőségeink, vannak kiszemeltjetőedzője. – Sajnos az Alba Fehérvár szabályosan át- ink, de egyelőre nincs rá anyagi fedezet.
gázolt rajtunk. Rengeteg pontot dobtak közvetlen PEDIG A PALÁNK ALATT ELÉGGÉ KOMOLY PROBLÉMÁK VOLközelről, a festékből. Hagytuk, hogy Simon Balázs TAK. PÉLDÁUL AZ ALBA FEHÉRVÁR ELLEN IS.
irányításával elkapják a ritmust, és azt követően Ez igaz. Sajnos a mi játékosaink ezeken a posztokon
szinte bárhonnan betaláltak. Nálunk sajnos nem nem olyan minőséget képviselnek, mint mondjuk
Lóránt, Spurlock vagy éppen Csorvási. Őt egyébvolt senki, aki a csapat élére állt volna.
EBBEN A SZEZONBAN NEM VOLT JELLEMZŐ A FALCÓRA AZ, ként tavaly megpróbáltuk leigazolni, de nem minket
választott. Ez van, ezzel a csapattal próbálunk minél
HOGY ILYEN SOK PONTOT KAPOTT VOLNA.
Ez igaz, de minden meccs más és más. Hazai pályán jobban szerepelni.
természetesen jobb teljesítményre voltunk képesek. ELFÁRADT A CSAPAT AZ ŐSZI SZEZON VÉGÉRE, ÉS AZÉRT
A rendkívül erős játékosállománnyal rendelkező CSÚSZTAK BE A VERESÉGEK?
Szolnok dolgát is meg tudtuk nehezíteni. Visszatér- Fizikálisan és mentálisan is eléggé elfáradtunk az év véve picit az Alba Fehérvárra: ha állandósítani tudják gére. A nemzetközi kupából búcsúztunk, így most már
azt a formát, amit ellenünk nyújtottak, akkor még csak a hazai porondon kell helytállnunk. Szerintem a
akár a bajnoki címre is lehet esélyük. Persze ehhez folytatásban sokkal jobban fogunk majd teljesíteni.
azt is hozzá kell tenni, hogy nekünk hihetetlenül GÖDÖRBE KERÜLT A CSAPAT?
extra százalékkal dobtak. Ilyen teljesítményre egy Szerencsénk sem volt, és tényleg rossz passzban voltunk. Azon dolgozunk, hogy ebből kikerüljünk. Szecsapat jó, ha két-három évente képes.
LEHET MESSZEMENŐ KÖVETKEZTETÉSEKET LEVONNI A FE- retnénk még sokszor megörvendeztetni a szurkolóinkat, mert ők tényleg végig kitartottak mellettünk.
HÉRVÁRI MÉRKŐZÉSÜKBŐL?
Szerintem nem lehet és nem is kell. Ez a bajnokság MILYEN CÉLOKKAL FOLYTATJÁK MAJD A BAJNOKSÁGOT?
nagyon kiegyenlített. Teljesen mindegy, hogy a csa- Szerintem a jelenlegi mutatónk nem rossz, valahol a
pat egy, avagy éppenséggel harminchat ponttal kap realitás közelében van. Ez a csapat a tudása alapján
ki. Az így is, úgy is csak egy vereséget ér. Nekünk az 5-8. helyezéseket célozhatja meg. Ez esetleg lehet
Szegeden győzelemmel kellene befejezni az évet, és jobb vagy akár rosszabb is. Én abban bízom, hogy az
» hz
aztán felkészülni a következő esztendőre.
első variáció jön majd be.

Többórás ünnepi programmal búcsúzott el a hamarosan lebontásra kerülő régi sporttelepétől a
Haladás VSE. A rendezvény keretében a város
vezetői, élükön Puskás Tivadar polgármesterrel
ígéretet tettek arra, hogy a 2017-re elkészülő új
sportkomplexum a vasi megyeszékhely büszkesége lesz majd. Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Hende Csaba országgyűlési képviselő, aki lobbitevékenységével nagyon sokat
tett annak érdekében, hogy a megaberuházás
teljes egészében kormányzati pénzből valósuljon meg. A műsor csúcspontja természetesen
az a bajnoki labdarúgó-mérkőzés volt, amelyen
a Szombathelyi Swietelsky-Haladás csapata a
Puskás Akadémia együttesét fogadta. A több
mint négyezer szurkoló előtt lejátszott találkozót a vasi zöld-fehérek Németh Márió és
Halmosi Péter találatainak köszönhetően 2:1
arányban megnyerték, így a lehető legszebbé
varázsolták a búcsút. Nem csoda, hogy a szurkolók a derbi lefújása után hosszú perceken át
éltették kedvenceiket. Ezt követően a Haladás
jelenlegi és egykori sportolói, edzői élükön a
birkózó Hatos Gáborral tettek több tiszteletkört a pálya körül. A hivatalos programok zárása után jött a szórakoztató rész, melyben Vastag
Csaba, valamint a Sipőcz Rock Band énekelt,
zenélt a nagyérdeműnek. Végül pedig látványos tűzijátékkal zárult az ünnepség. A tervek
szerint a 2016-os év elején kezdődik majd meg
a stadion és a sporttelep bontása, így a tabella
hatodik helyén telelő NB I-es labdarúgócsapat
tavasszal Sopronban tudja lejátszani a bajnoki
meccseit. A Haladás VSE 12 szakosztálya pedig addig folyamatosan költözik át ideiglenes
otthonaiba. Legtöbbjük a Szent-Györgyi-iskolában folytathatja addig a munkát, amíg az új
» hz
sportkomplexum el nem készül.
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Karácsonyi hólabda

A Kerekes Cukrászda a Szombathelyi Televízió Hétvége című
családi magazinja számára megalkotott recepje
Hozzávalók a tésztához: 12 tojássárgája, 40 dkg cukor, 12 evőkanál
forró víz, 12 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 38 dkg liszt, 4 evőkanál kakaópor, 1,5 csomag sütőpor, mézes fűszerkeverék, kandírozott narancshéj.
A krémhez: 7 evőkanál liszt, 1 evőkanál vaníliás cukor, 3 dl tej, 30 dkg
margarin, 30 dkg cukor. A díszítéshez: pirított mandula, fehér csoki,
kandírozott gyümölcs.
Elkészítése: a tésztához 40 dkg cukrot a tojássárgájával kikeverünk,
hozzáadjuk a forró vizet. A tojásfehérjét a maradék (20 dkg) cukorral
kemény habbá verjük és hozzákeverjük a tojássárgájához. A lisztet a
kakaóporral, sütőporral, a mézes fűszerkeverékkel és kandírozott narancshéjjal (utóbbi két hozzávalót ízlés szerint adagoljuk) elvegyítjük
és hozzákeverjük az elkészített tojásos-cukros keverékhez. Egy tepsit
kibélelünk sütőpapírral, a tésztából piskótalapot sütünk, 170 fokos sütőben 25–30 percig.
A krém elkészítése: a lisztből, tejből, vaníliás cukorból krémet főzünk. 30
dkg margarint és 30 dkg cukrot kihabosítunk és a főzött krémhez adjuk.
Miután a tészta megsült, ketté vágjuk és kisebb méretű pogácsaszaggatóval karikákat szúrunk ki belőle. Egyenként megtöltjük a krémmel,
lefedjük a piskótapogácsával. Az így kapott labdácskák oldalát is megkenjük krémmel vékonyan, majd pirított mandulába forgatjuk. Tetejét
olvasztott fehér csokival és kandírozott gyümölccsel díszítjük.

A rovatot támogatta:
Kerekes Cukrászda

Bozsok, Rákóczi u. 51. Tel.: 94/ 363-350
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

December 19. (szombat) • 21.00–08.00
PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR
Semmelweis u. 4–6. • Tel.: (94) 500-440
December 20. (vasárnap) • 21.00–07.00
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 12. • Tel.: (94) 510-312
December 21. (hétfő) • 21.00–07.00
BENU GYÓGYSZERTÁR (KÍGYÓ)
Fő tér 31. • Tel.: (94) 312-583
December 22. (kedd) • 21.00–07.00
SZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁR
Szent Márton u. 18. • Tel.: (94) 318-438
December 23. (szerda) • 21.00–07.00
FEKETE SAS GYÓGYSZERTÁR
Paragvári u. 70. • Tel.: (94) 508-242
December 24. (csütörtök) • 12.00–08.00
BENU GYÓGYSZERTÁR (STROMFELD)
Stromfeld A. u. 15/A. • Tel.: (94) 801-230
December 25. (péntek) • 8.00–08.00
PANACEA GYÓGYSZERTÁR
Dolgozók Útja 31. • Tel.: (94) 324-500

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban.
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Boldog
karácsonyt
és sikerekben
gazdag új évet
kívánunk!

ReVitzaaloln

Fodrászs

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

Tel.: 30-353-4033
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Szombathely,
Maros u. 2.

ÜNNEPI AJÁNLATAINK SZENTESTÉRE, DECEMBER 24-I HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL:

„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
19 évben 92 millió darab kuplungtárcsát, 81 millió darab kuplungot és 33 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.
Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozícióra várjuk többéves
szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Műszak technikus a forgácsolás területére (ref.kód:SZI)
Akinek feladata lesz:
• Gyártási folyamatok hibáinak feltárása, jobbító intézkedések hozása.
• Részvétel új termékek, új technológiák bevezetésében.
• Átszerelésekben való aktív részvétel,
átszerelési folyamatok optimalizálása.
• A folyamatos gyártás technológiai
oldalról történő biztosítása.

Elvárásaink:
• Középfokú műszaki végzettség
érettségivel (technikus előny).
• Forgácsolás területén szerzett min.
2 év tapasztalat (NC-CNC ismeret).
• MS-Office felhasználói szintű
ismerete.
• 3 műszakos munkarend vállalása.

Vegyes halászlé 1250,– • Vegyes halászlé belsôséggel 1340,–
Töltött káposzta 1250,– • Harcsapaprikás túrós csuszával 1950,–
Szarvassült narancsos vörösáfonyamártással, krokettel 2250,–
Tûzdelt sz
szarvassült illatos erdei gombákkal, parajos galuskával 2250,–
Fogas Márkus
Márk módra 2150,– • Sárvári palacsinta 590,–
Mákos guba
gub szatmári szilvalekvárral 650,–
Á R A I N K F O R I N T B A N É R T E N D Ô K É S A Z Á FÁT TA R TA L M A Z Z Á K .

RENDELÉS: 06-94/460-096, VAGY:
RENDELÉ

www.omlett.hu

Képességek:
• kreatív
• önálló
• csapatjátékos
• jó elemző

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 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.

NYUGATͳMAGYARORSZÁGI EGYETEM
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
SAVARIA KONZULTÁCIÓS KÖZPONT
A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Parkolási csoportja értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy
a 2016. évi övezetei – arany, piros, sárga, zöld – parkolóbérleteinek
értékesítését 2016. január 4-től kezdi meg.
Ügyfélszolgálatunk (Szombathely, Kőszegi u. 11–17., tel.: 94/339-889)
nyitva tartása 2016. január 4–8-ig az alábbiak szerint alakul:
•
•
•
•
•

január 4.
január 5.
január 6.
január 7.
január 8.

9–17 óráig
9–17 óráig
8–20 óráig
9–16 óráig
9–16 óráig

A torlódások elkerülése miatt a kedvezményes lakossági bérletekk
kiváltására 2016. január 18-tól a szokásos nyitvatartási időben van lehetőség.
A 2015. évre kiadott kedvezményes lakossági bérletek
2016. január 31-ig érvényesek!
EZÚTON IS KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
PARKOLÁSI CSOPORT – SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Tel.: 94/501-966 • www.szova.hu

SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉS
SZOMBATHELYEN
További BA és FOKSZ szakjaink:
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és markeƟng
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus–vendéglátás (új)

A GAZDÁLKODÁS TUDOMÁNYA,
A GONDOLKODÁS TUDOMÁNYA!
www.ktk.nyme.hu
www.facebook.com/ktk.nyme
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A Szombathely
Center
összes üzlete
már
december 27-én,
vasárnap
várja Önt!

