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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

FELTÛZIK
A SZALAGOKAT
INTERNETEZNI TANÍTJÁK A NAGYIKAT
KÖZGYÛLÉS: SPORTOS NYITÁNY
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: SZAKMAI
VAGY POLITIKAI DÖNTÉS?

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

Válasszon a több mint 50 minôségi használt
és bemutató autó készletünkbôl.
Autóinkat a www.autobaumgartner.hu
oldalon tekintheti meg!
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

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

jutalékért

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

„Vas Megyei Markusovszky Kórházért” Alapítvány
Adószám: 19247658-1-18
9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Tel.: 06-94/515-501 • www.markusovszky.hu

Tisztelt Vas Megyei Polgár!
Ugye, Önnek is az a legfontosabb, hogy Ön és Szerettei számára
szükség esetén a legfelkészültebb orvosok és modern
egészségügyi eszközök azonnal rendelkezésre álljanak?
Egészségügyben dolgozó kollégáink számára fontos az Ön és Szerettei egészsége,
mielôbbi felgyógyulása.

Mit tud az egészségéért Ön most tenni, ami még pénzébe sem kerül?
• Az Ön jövedelemadóját saját maga és Szerettei egészségére, mielôbbi gyógyulására költheti itt,
Vas megyében!
• Újabb és jobb mûszereket vehetünk, amelyek elôbb fel tudják ismerni a kezdôdô betegségeket,
és idejében meg tudjuk fékezni azokat.
• Ha Ön egészséges lesz, illetve gyorsabban felgyógyul, akkor szeretteivel Ön is több idôt tud tölteni!
• Betegség miatt Ön nem esik ki a munkából, több jövedelemre tud szert tenni!
• Egészségügyi munkatársaink képzettebbek lesznek, mely révén az Ön egészsége még nagyobb
biztonságban lesz!

Ha nem rendelkezik az 1%-kal, akkor pénzünk bekerül
a költségvetésbe, ezért az 1%-ot ADJUK VISSZA MAGUNKNAK!

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél!

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

Várjuk jelentkezésüket!

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Tisztelettel és szeretettel kérjük, MOST feltétlenül Ön is támogassa saját és szerettei
egészségét, mielôbbi felgyógyulását adója 1%-ával.

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Mit kell pontosan tennie?

Neczpál Kati

Kérjük, hogy adóbevallásához szíveskedjék hozzácsatolni a kitöltött
„Rendelkezô Nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról” címû ûrlapot is.

Tel.: 30/678-1177

A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány adószáma:

19247658-1-18
Megtisztelô, hogy az Ön és Szerettei egészségét, gyógyulását szolgálhatjuk!

Dr. Radnai
Endre
kuratórium
elnöke

Prof. Dr. Nagy
Lajos PhD
fôigazgató

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

Belvárosi
2 szobás, 67 m2-es
téglalakás eladó,
irányár: 12,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
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Internetezni tanítják a nagyikat az önkéntesek
A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Decemberben tárgyalta a közgyûlés
az „Infokommunikációs modellprogram az idôsek otthoni biztonságáért” elnevezésû program folytatására elnevezésû javaslatot. De mit is
jelent ez? Ne lepôdjenek meg, még
a skype-oktatás is benne van.
Szombathely részt vesz az „Értékteremtô közfoglalkoztatás és önkéntesség
az idôsek szociális biztonságáért’’ elnevezésû mintaprojektben, amelynek
keretében a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat háromezer 80 év feletti idôs személyt keresett fel, hogy felmérjék,
mire lenne szükségük.
A programba 271 idôs ember kapcsolódott be, akiknek tíz önkéntes és 175
fô közösségi szolgálatot teljesítô diák,
valamint hat közfoglalkoztatott és
négy foglalkoztatást helyettesítô támogatásban részesülô személy segített takarításban, bevásárlásban, kerti munkában, vagy éppen magányuk oldásával, beszélgetéssel, felolvasással. Több
tartós segítô kapcsolat is kialakult – szól
a beszámoló.
A program infokommunikációs eszközök bevetésével folytatódott. A „Segítô Kezek Infokommunikációs Modellprogram’’ célja az idôsek életének,
mindennapjainak megkönnyítése
az infokommunikáció eszközeivel, amelyekre 2.093.722 forintot fordítottak.
Szombathelyen tizenöt 75 év feletti
olyan idôs ember vesz részt a programban, akik házi segítségnyújtásban részesülnek. Közülük öten kaptak térítésmentesen csuklós vérnyomásmérôvel
összekapcsolt okostelefont, számítógépet internet-szolgáltatással és skypealkalmazással, valamint egy vészjelzô
karperecet, öten számítógépet internet-szolgáltatással és skype-alkalmazással és szintén öten vészjelzô karperecet kaptak.
A vérnyomásmérô a mért adatot
az okostelefon segítségével továbbítja egy központi szerverre, amely ha
rendellenességet észlel, értesíti az
ügyeletes szociális gondozót. A vészjelzô karperec méri az idôs aktivitását,
ha inaktivitást észlel az idôs napi életritmusában, önmaga küld vészjelzést.
A karperecen lévô segélyhívó gombbal
vészhelyzet esetén az idôs önmaga is
tud segítséget kérni. A riasztások a diszpécserközpontba futnak be, ahol
széleskörû tapasztalatokkal rendelkezô

szociális szakemberek fogadják a vészhívásokat, majd azonnal kapcsolatba
lépnek az idôsekkel, vagy szükség esetén szakszerû segítséget hívhatnak
(pl: mentôk, rendôrség). Ez a szolgáltatás nem új Szombathely szociális
életében, annál inkább az, hogy meg-

tanítják az idôseket arra, hogy hogyan
használják a számítógépet magányuk
enyhítésére, kapcsolataik erôsítésére.
A program olyannyira sikeres volt,
hogy folyatatásáról döntöttek, ehhez
több mint 800 millió forint támogatást
nyújt az önkormányzat.
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VISSZAPILLANTÓ

Dúl az influenza
Dr. Stánitz Évától, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fôosztályának
vezetôjétôl megtudtuk, hogy évek óta
nem tapasztalt mértékû, kifejezetten magas intenzitású influenzajárvány zajlik
napjainkban. „A megbetegedések 2017
elsô hetében kezdtek kialakulni, a második hétre szabályos robbanás történt

a megbetegedettek számát tekintve.
A negyedik hétre 1500 százezrelékes
arányszámú megbetegedési arányszámot
állapítottak meg a figyelôszolgálatok jelentéseit elemezve, illetve összesítve.
(Azaz százezer emberbôl 1500 betegedett meg.) „Ilyen magas megbetegedési arány évek óta nem volt. Számos közösségi halmozódás van, elsôsorban általános iskolák, óvodák érintettek.
Az összes megbetegedés kb. 30 százaléka a 15 év alattiak körében történt, de
a 35 év feletti életkorúakból származik
a jelzett megbetegedések körülbelül
40 százaléka. Az influenza vírus „A” típusát több Vas megyei mintából igazolták a vizsgálatok. Védôoltást már nem
érdemes adatni, kivéve, ha valaki valamilyen okból kiemelkedô kockázat miatt
igényelné. Ezt orvosával egyeztesse.
A szövôdményes eseteket majd csak
késôbb összesíti a kórház. A látogatási tilalom természetesen továbbra is érvényes” – mondta dr. Stánitz Éva.
Tévé és sörpad az idôsek klubjának
Sátory Károly és dr. Kecskés László önkormányzati képviselôk 200.000 forint
értékû ajándékkal támogatják a Pálos
Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat IV. sz. Szakmai
Egység Idôsek Klubját. Az összeget
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egyéni képviselôi keretükbôl ajánlották
fel, amelybôl televíziót és sörpadot vásároltak az idôsek számára. Az ünnepélyes átadón részt vett dr. Puskás Tivadar
polgármester is.
A SZOVA a szokott rendben gyûjti a fenyôket
A SZOMHULL Kft. 2017-ben is a korábbi
években megszokott és jól bevált
fenyôfagyûjtési stratégiát követi – áll
a cég sajtóközleményében, amelyet a panaszokra reagálva adtak ki. A közszolgáltatást végzô cég alvállalkozójaként
a SZOVA Zrt. munkatársai idén január
3-án kezdték el a lecsupaszított fenyôfák
tárolására szolgáló 141 darab edény kihelyezését. Tavaly ugyanennyi konténer állt a lakosság rendelkezésére, a gyûjtôpontok helyszínén sem változtattak.
Szintén január 3-tól minden munkanap
– szabad kapacitástól függôen – 2-6
munkagép járja a szombathelyi utcákat
és üríti a konténereket, illetve szedi be
a hulladékgyûjtô edények mellé helyezett
fenyôfákat. Eddig 37 tonna lebontott karácsonyfa gyûlt össze (az elmúlt években
összesen 65-70 tonna között alakult a kidobott fenyôk mennyisége). 3-4 nap
alatt járatai körbeérnek az egész városon,
maximum ennyi idôre kér türelmet a fák
elszállításánál. Természetesen közvetlenül a Körmendi úti hulladékudvarban is
díjmentesen leadhatják a lakók a lecsupaszított karácsonyfákat, ezzel a megoldással rögtön a gyûjtôhelyre kerül a hulladék, és elkerülhetô az, hogy a fa néhány
napig az utcán feküdjön – bár ez sem törvénysértô.
Hazatért a Haladás
Négy edzômeccset játszott a 11 napos
horvátországi edzôtáborban a Szombathelyi Swietelsky–Haladás élvonalbeli
labdarúgócsapata. A zöld-fehérek egy
nyolccsapatos nemzetközi tornán,
az Aréna Kupán vettek részt, amelyen
végül a 4. helyen zártak. A horvát és szlovén elsô ligás ellenfelekkel megmérkôzô szombathelyi alakulat végül két gyôzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel zárta a minibajnokságot.
Az edzôtáborból Wils sérülés miatt

hazatért, de olybá tûnik, nincs komolyabb baj a belga bekk térdével. A kerettel tartott a Puskás Akadémia támadója, Gajdos Zsolt is, akinek sorsáról a jövô hét elején dönt majd a szakvezetés.
Mészöly Géza, a csapat vezetôedzôje
úgy nyilatkozott: egy támadóra még
mindenképpen szüksége lenne a Haladásnak. További információk és képek:
www.nyugat.hu/haladas.
Perelik a Falcót a lakók
Birtokvédelmi polgári pert indított hét
lakó a Falco-gyár ellen, amelytôl közös
megoldást remélnek a mostani – állításuk szerint – tarthatatlan állapotokra.
A lakók azt szeretnék elérni, hogy zavartalanul használhassák saját ingatlanukat.
Elsôsorban az a céljuk, hogy a forgácslap-gyártó üzem este 10 és reggel 6 óra
között állítsa le a termelést, és legalább
aludni tudjanak – értesült a Nyugat.hu.
Az elsô tárgyaláson, hétfôn a Szombathelyi Járásbíróság öt óra alatt hallgatta
meg a felpereseket, akik beszámoltak arról, hogy milyen, az életüket nehezítô
környezeti hatásoknak vannak kitéve.
A tárgyalás március 27-én az alperes,
Falco-gyár képviselôjének meghallgatásával folytatódik.
A szegények kapják a kivágott fákat
A Haladás Sportkomplexum munkaterületén szükségessé vált egyes fák eltávolítása. A kivágott fákat a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. Kolozsvár utcai telephelyére szállítják, ahol tûzifának felaprítják és
a nehéz sorsúak között szétosztják. A munkaterületrôl így 9-10 erdei köbméternyi tüzelni való fa kerül a FÉHE telephelyére.
Rendszámtáblákat lopott egy zalai férfi
Két szombathelyi parkolóban leállított autók forgalmi rendszámait lopta el egy zalaegerszegi férfi még 2016. szeptember
5-én éjjel. A négy gépjármû azonosítására szolgáló hatósági jelzéseket minden
esetben szakszerûen, tartójukkal együtt
szerelte le az elkövetô. Cselekménye
közben R. Attilát a rendôrök a helyszínen
tetten érték és elfogták. Az 53 éves férfi táskájából a rendszámok hiánytalanul
elôkerültek, ezért a Szombathelyi Rendôrkapitányságra elôállították, és gyanúsítottként kihallgatták. A rendôrkapitányság az egyedi azonosító jellel visszaélés
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást befejezte, a keletkezett iratokat a Szombathelyi
Járási és Nyomozó Ügyészségre vádemelési javaslattal megküldte.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

„Bírósági kézbesitô egy fôuri esküvôi menetben”
„Vasmegyei vonatkozásu szenzációt közölt
a ’Pesti Napló’ október 18-iki száma”, ezzel
a felütéssel kezdte írását a Nyugatmagyarország zsurnalisztája, amely egy felettébb érdekes sztorira bukkant a fôvárosi lapban. Kis
híján botrányba fulladt egy esküvô…
„Szerdán délelôtt féltizenkét órára volt
kitûzve Guttmann Éva Mária bárónô és Széchenyi Erdôdy Miklós esküvôje, amelynek híre az elôkelô társaságokban napokkal ezelôtt
elterjedt és nagyobbfoku érdeklôdést váltott
ki. Nagy elôkészületek történtek mindkét család részérôl, hogy a fôuri esküvô a legdiszesebb
keretek között menjen végbe.”
A bárónôék palotája elôtt már napokkal
az esemény elôtt nagy volt a sürgés-forgás,
az elôkelôségek fogadására alaposan felkészültek a házigazdák.
„Szerdán a kora délelôtti órákban egymásután érkeztek az elôkelô rokonok, a férfiak
fényes diszmagyarban, a hölgyek grande tioilettekben. Tizenegy óra elôtt néhány perccel
sok autó sorakozott báró Guttmannék disztéri
palotája elôtt, hamarosan megérkezett a fiatal pár sötétzöld szinü, virágokkal diszitett autója is. A kapuban egy urasági vadász teljesített szolgálatot.” A férfi, mielôtt elindult volna a menet, leterítette a vörös szônyeget a palota kapujától egészen a parkolóig.

„Lassu ünnepélyességgel megindult a menet. Elöl egy ôszbajuszu úr jött, a meggypiros diszmagyarban, az egyik gróf Széchenyi, utána két apródnak öltözött gyermekrokon, akiket a vôlegény és a mennyasszony
követett. Karonfogva, megilletôdötten haladtak elôre.”
Minden rendben is ment – eddig. Ekkor
azonban hiba csúszott az elôre jól megkoreografált forgatókönyvbe, ugyanis hirtelen
egy „szürke autótakszi érkezett a magánkocsik tûborába”.
„A takszi ajtaja kinyilott, egy polgári ruhás
úr, egy ügyvéd és egy birósági altiszt ugrott
ki ismert, fekete sapkájában. A birósági altisztnek két iv papiros volt a kezében.
Amint meglátta az esküvôi menetet, gyors
léptekkel odasietett a fehérfátyolos mennyasszonya mellett lépkedô vôlegényhez, gróf
Széchenyi Erdôdyhez.
Volt ám nagy rebellió, senki nem tudta pontosan, mi is történik. Pazar nászra készültek az elôkelôségek, a bírósági altiszt
megjelenése viszont alapjaiban zavarta
meg a csodás esküvôt. – Keresetet hoztam
a bíróságtól – jelentette ki a férfi. A kapuban szolgálatot teljesítô vadász észrevette a különös jelenetet, odasietett a kézbesítôhöz és magával vonta a kapualatti

portásszobába. A menet tovább haladt.
A fölvirágzott autó ajtaját felnyitották és
a fiatal pár helyet foglalván a kocsiban,
a menet elindult a budavári Koronázótemplomba, ahol az esküvôi szertartás
fényes keretek között folyt le.”
Miután a fiatal pár kimondta a boldogító
igent, visszatért a násznép a palotába – itt
találták „az ambiciózus birósági kézbesítôt, aki most már átnyujtotta a grófnak
a keresetet s a mellékelt kézbesítô ivet is,
amely szerint a polgári biróság egy jelentéktelen ügyben tárgyalást tüz ki, és arra
a grófot, mint alperest megidézi”.
A grófot nem igazán hatotta meg a dokumentum, a hírek szerint már másnap
nászútra indultak Olaszországba, majd onnan Párizs felé vették az irányt.
A vármegyénkben lezajlódó perrôl már
nem számolt be az újságíró, arra azonban
kitért, hogy az említett Pesti Naplót gyorsan elkapkodták a szombathelyiek.
A Nyugatmagyarország munkatársa „az
össze hirlapárusitó helyeket sorra járta, míg
végre az egyik Király-utcai kistrafikban
rábbukkant egy ilyen ujságra, amely ezt
a szokatlanul és szinte hihetetlenül hangzó eseményt közölte”.
SaFó

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Párizsban. A sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás
utalványait Wittinger József, Tóth Andrea, Schützenhoffer Gergely és Magyar András, a „Dáridózz és táncolj Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôjegyet
pedig Fülöp Tibor nyerte. E heti kérdésünk: Hogy hívták a boldog arát? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket és a Pegazus Lovarda utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, február 8-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Február 4., szombat

Párás idô várható

1˚C

6˚C

Február 5., vasárnap

Szitálás, gyenge
esô várható

2˚C

6˚C

Február 6., hétfô

Szitálás, gyenge
esô várható

1˚C

5˚C

Február 7., kedd

Szeles idô várható

0˚C

5˚C

Február 8., szerda

Szeles idô várható

-1˚C

4˚C

Február 9., csütörtök

Gyengén felhôs
idô várható

-2˚C

2˚C

Február 10., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

-1˚C

2˚C
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KÖZGYÛLÉS

Közgyûlés: sportos nyitány
Hajléktalanszálló, ovifoci-program és a
Haladás üzemeltetése, ezek voltak
azok a témák, amelyeket a kora délutáni ebédszünetig tárgyalt a képviselô-testület a januári közgyûlés nyilvános ülésén. A tárgyalás zárt üléssel
kezdôdött, a STYL FASHION Kft. ügyérôl szóló napirendi ponttal.
A STYL-lel kapcsolatos napirendi pontot
azért tették az ülés elejére, mert külföldrôl is érkeztek tárgyalófelek, ôket nem
szerették volna a közgyûlés végéig váratni. Hogy mi a helyzet a gyárral, arról a jövô héten tudunk beszámolni, ha a közgyûlés utáni sajtótájékoztatón kapunk errôl információt.
Dr. Puskás Tivadar polgármester a hajléktalanszálló ügyével kezdte. Elmondta, hogy számos szakmai javaslatot, észrevételt kapott a hivatal az intézmény áthelyezésével kapcsolatban. Kijelentette,
hogy a városban nagymúltú ellátórendszer jól mûködik de fejlesztésre, javításra szorul Ezt már egy-két éve így látják.
A múlt hónapban hozott bizottsági határozat arról szólt, hogy ha új helyet keresnek a hajléktalanszállónak, akkor

a hajléktalanokat korábban ellátó Savaria Rehab-Team egykori igazgatója volt.)
A képviselôk számos témát szerettek volna napirendre vetetni, Horváth Attila
(MSZP) és Sátory Károly (Fidesz) a parkolási helyzetet, Horváth Soma (MSZP) a hóeltakarítás sorrendjét, dr. Czeglédy Csaba (MSZP) a Falco környékének átsorolását kérte napirendre tûzni, de ezeket
ugyanúgy leszavazták, mint Tóth Kálmán
(Éljen Szombathely) indítványát, hogy
megtudja, olcsóbb lett-e a menza a hús
áfájának csökkenésétôl.
Két sportos témával folytatódott a közgyûlés. Az elsôben gyorsan született
döntés, a közgyûlés egyetértett azzal,
hogy a Mesevár Óvodában, a Pipitér Óvodában és a Kôrösi Csoma Sándor Utcai
Óvodában multifunkcionális sportpályák létesüljenek. Ehhez az önkormányzat óvodánként bruttó 2.850.000 forint
önrészt biztosít.
Húzósabbnak bizonyult a Haladás Sportkomplexum üzemeltetésének kérdése.
A közgyûlés elé egy olyan javaslat került,
hogy a város keressen egy olyan vállalkozót, aki piaci alapon üzemelteti az új
létesítményt.

a problémákat meg tudják oldani. Megköszönte, hogy sokan hozzászóltak
ehhez a kérdéshez, és a szakmai észrevételek alapján úgy döntöttek, hogy az
új helyszínként nem érdemes a Szent Gellért utcai ingatlanban gondolkodni. Természetesen a problémák megoldásáról
és az áthelyezésen továbbra is dolgoznak, és reméli, hogy egy társadalmi vita
után eljutnak oda, hogy mi lehet
a legoptimálisabb megoldás. (Lapunk
múlt heti számában foglalkoztunk a témával, a mi szakértônk Horváth Olga,

Nemény András (MSZP) kijelentette,
hogy a bizottsági ülésen nem kapott tájékoztatást arról, hogy mennyibe kerül
a sportcsarnok üzemeltetése, és mi van
akkor, ha ezt nem sikerül kitermelnie
az üzemeltetô cégnek, valamint, hogy
a város által támogatott HVSE-nek is piaci bért kell-e várhatóan fizetnie az üzemeltetônek. A képviselô úgy gondolja,
semmilyen garancia nincsen arra, hogy
nem fog pénzébe kerülni a városnak
a sportkomplexum üzemeltetése. Horváth Attila arra mutatott rá, hogy a deb-
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receni stadion üzemeltetôje is becsôdölt.
Illés Károly (Fidesz) alpolgármester válaszolt: 300 millió forint bevételre van szükség az üzemeltetéshez. Ez már az elsô
évben elérhetô, a további években profittal is számolhatnak. A Haladás VSE tevékenységét is a város finanszírozza, és
eddig is kellett bérleti díjat fizetnie,
hogy a támogatásukon keresztül támogatná az önkormányzat a leendô üzemeltetôt, az nem áll meg. Amennyiben
vannak piaci szereplôk, akik a stadiont
igénybe vennék, akkor azoktól minél magasabb bérleti díjat kell beszedni, de
hogy mennyibe fog kerülni a HVSE
bérleti díja, azt nem lehet elôre tudni.
Nemény András arra a kérdésre nem kapott választ, hogyha mégsem teljesülne a bevételi terv, akkor ki finanszírozza a sportkomplexum üzemeltetését.
Illés azt válaszolta végül, hogy a stadion
a városé, a városnak kell fedeznie, de
nem ez a cél.
Czeglédy Csaba nem látja realitását
annak, hogy vállalkozó bevonásával piaci alapon tudják üzemeltetni a stadiont.
Emlékeztetett arra, hogy az Arena Savaria üzemeltetése sem mûködött külsô vállalkozóval, folyamatosan gondok voltak.
Az Arena mûködéséhez is hozzá kell járulnia a városnak 55 millióval.
Egy másik problémát vetett fel Balassa
Péter, akinek az a véleménye, hogy
elôbb a sportkoncepciót kellett volna elkészíteni, mert ebbôl derülne ki, hogy
a város egyesületeinek mennyi idôre van
szüksége a stadionban. Ezzel az ellenzéki képviselôk is egyetértettek. Czeglédy
Csaba azt javasolta, hogy a pályázati
kiírás elôtt döntsenek arról, hogy hány
órát használhatja a város, és hány órát
az üzemeltetô. (Enélkül ugyanis a vállalkozó nem tudja, hogy egyáltalán mire
pályáz, hány óra alatt kell kitermelnie az
üzemeltetés költségeit.) Puskás Tivadar
elôször nem igazán értette, miért kell ezt
a pályázat kiírása elôtt tisztázni, de végül Czeglédy javaslatát nagy többséggel
elfogadta a közgyûlés.
Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester azt kérdezte, hogy ki újítja fel a tönkrement járdát, kinek a költsége lesz ez.
Puskás Tivadar azt válaszolta, hogy beletartozik a projektbe, ezt Illés Károly azzal egészítette ki, hogy a járda egy részét
biztosan a beruházás keretébôl finanszírozzák.
A Haladás Sportkomplexum Fejlesztô
Nonprofit Kft. igazgatója, dr. Szondy
Szilvia ügyvezetô igazgató arról számolt be, hogy mind a határidôt, mind
a beruházás költségkeretét tartják. Közgyûlési tudósításunkat jövô heti számunkban folytatjuk.
SaFó
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Kigolyózzák a SZOMHULL-t?
POLITIKAI ADOK-KAPOK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖRÜL
Nyilatkozatháborúba kezdett a hulladékszállítás miatt az MSZP és a Fidesz.
Hogy olvasóink is értsék, hogy mirôl
van szó, felidézzük az elôzményeket.
A hulladékszállításra vonatkozó jogszabályok változtak az elmúlt néhány évben.
A SZOMHULL-t leginkább az a változás
érintette negatívan, amely szerint a lakosság a számláit nem a hulladékszállítást ténylegesen ellátó szolgáltatónak,
hanem egy állami szervezetnek, a NHKVnak fizeti meg. A NHKV ebbôl visszafinanszírozza a településeken dolgozó
cégek tevékenységét. Ez azonban – a vidéki települések tekintetében – nem fedezte a múlt évben a hulladékgyûjtés
költségét (az önkormányzat adott 200
millió forintot kölcsön a SZOMHULL-nak
a veszteségek fedezésére), ezért döntött
úgy a SZOMHULL NKft. taggyûlése,
majd egy szavazat híján a közgyûlés is júniusban, hogy hét település kivételével
felmondja a veszteséget termelô szolgáltatást a vidéki településekkel.
Decemberben a SZOMHULL-t felhívták
a NHKV-ba, és megkérdezték, hogy vállalná-e az STKH alvállalkozójaként a hulladékgyûjtést, egy nappal késôbb az STKH
küldött egy alvállalkozói nyilatkozatot,
amelyben viszont nem szerepelt, hogy milyen feltételekkel kötnének szerzôdést.
A SZOMHULL a szerzôdés feltételeinek
pontosítását (mit és mennyiért kellene
szolgáltatni) kérte mindkét szervezettôl, de ezt nem kapta meg. Ez után a sajtóból értesültek arról, hogy a Müllex szedi a szemetet a korábban a SZOMHULLhoz tartozó településeken.
Novemberben egy szakmai konferenciáján derült ki, hogy a létrehozandó regionális hulladékszállításból (amely megyénként, a megyeszékhelyekre koncentrálva) is kimaradhat Szombathely,
a vasi megyeszékhelyen is az STKH lehet
a hulladékszállító. Ez komoly veszteséget okozhat a SZOVA Zrt.-nek, amely jelenleg az eszközöket biztosítja a SZOMHULL-nak.
Az MSZP Hendét hibáztatja
„El a kezekkel a szombathelyi hulladékszállítástól, Hende Csaba dolgozzon
meg a pénzéért!” – szólítja fel közleményében az MSZP szombathelyi szervezete a fideszes országgyûlési képviselôt.
„2016 utolsó napjaiban kiderült, hogy
a Kormány a Szova Zrt. helyett soproni

és zalaegerszegi cégekkel akarja végeztetni Szombathely és Vas megye hulladékszállítását. Azóta megyénk 37 településén már a zalaegerszegi kötôdésû
Müllex Kft. végzi a tevékenységet.
A Müllex Kft.-nek pedig véletlenül épp
egy szombathelyi Fideszes képviselô
a felügyelôbizottsági tagja, nem kevés
tiszteletdíjért.
A folyamat nem állt meg, márciustól
Szombathely is hasonló sorsra juthat, annak ellenére, hogy sokkal nagyobb hulladékszállító cége van, mint Sopronnak. Ha elveszítjük a szolgáltatást, több
száz ember megélhetése kerül veszélybe, valamint ingyen át kell adnunk
a szombathelyiek pénzén megvásárolt
eszközöket, ingatlanokat. Hende Csaba
mindezt tétlenül, tehetetlenül nézi.
Felszólítjuk Hende Csabát, hogy akadályozza meg a városi, megyei hulladékszállító cég tönkretételét, a szombathelyi vagyon lenyúlását, védje meg az itt dolgozó emberek munkáját! Ne a soproni
Fidesz-fônök, Molnár Ágnes döntsön
Szombathely sorsáról! Hende ne csak szalagokat vagdosson olyan EU-s beruházások végén, amikhez semmi köze nem
volt, hanem ténylegesen dolgozzon
meg a pénzéért!”
Fidesz: Hende segít, ha megkérik rá
A Fidesz azt válaszolta, hogy továbbra is
biztonságos lesz a hulladékszállítás
Szombathelyen.
„A Kormány a rezsicsökkentés jegyében
a hulladékgazdálkodást nonprofit jelleggel kívánja megvalósítani, ezért a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása
elengedhetetlen. A kijelölt közszolgáltatók, együttmûködve a területen lévô
feladatellátókkal, a hulladékszállítást
továbbra is a helyi cégekkel szeretnék elvégeztetni. Ezáltal a munkavállalók
munkahelye megmarad, ahogy a vagyont sem vesztik el azok, akik korábban
látták el a hulladékszállítást.
A közszolgáltató 2017. január 1-jétôl
március 31-ig kötött szerzôdést Vas megye 43 települése tekintetében a megyében eddig is tevékenykedô szolgáltatóival, mivel a korábbi szolgáltató a szerzôdéseket felmondta. (…) Március 31-ét követôen a szombathelyi szolgáltatónak
továbbra is lehetôsége lehet a hulladékgazdálkodásra az összes korábbi település tekintetében, amennyiben a közszolgáltatóval megállapodik. A SZOVA

Zrt. 100 százalékban a szombathelyi önkormányzat tulajdonában áll. A céget Németh Gábor vezérigazgató vezeti, a város részérôl Molnár Miklós alpolgármester úr pedig felügyeli a céget. E felelôs vezetôk sem tájékoztatással, sem segítség
kéréssel nem keresték meg országgyûlési képviselônket, dr. Hende Csabát.
Amennyiben a szombathelyi hulladékszállítás fenti felelôsei hozzá fordulnak,
képviselônk a tôlük kapott információk
birtokában haladéktalanul megteszi a törvény keretei között a szükséges intézkedéseket, és közbenjár az ügyben.”
Az MSZP válaszolt
„Hende Csaba bebizonyította, hogy
Szombathely fideszes városvezetése nem
képes ellátni feladatát. A városi hulladékszállító cég kormány általi tönkretételével kapcsolatban arra hivatkozott, hogy
neki senki nem szólt, pedig intézkedett
volna. Az nem tûnt fel neki, hogy a cég
felügyelôbizottsági tagja Koczka Tibor
fideszes alpolgármester és Lendvai Ferenc
fideszes városi elnök, frakcióvezetô. Ôk
ketten, valamint Puskás Tivadar polgármester az elmúlt év során közelrôl követték azt a küzdelmet, amit a Szomhull folytatott a megmaradásért. Vagy szólhatott
volna neki Kántás Zoltán képviselô is, aki
a konkurens zalai céget erôsíti” – írta válaszul egyebek mellett az MSZP Szombathelyi Szervezete a Fidesznek.
Molnár Miklós reagált
A nyilatkozatháborúban Molnár Miklós
alpolgármester is megszólíttatott (a fideszes közleményben). A Pro Savariá-s politikus megkeresésünkre annyit mondott, hogy egy ágazatot megváltoztató
döntések nem a szakma, hanem az országos politika szintjén történnek. Így nem
a szakmától várhatja el a politika a tájékoztatást döntésekrôl, hanem ellenkezôleg: a szakma várna tájékoztatást az országos politikai döntéshozóktól.
A városnak az lenne az érdeke,
ha továbbra is a SZOMHULL biztosítaná
a hulladékszállítást vidéken is, de csak
akkor, ha a feltételek elôre tisztázottak,
és ezekbôl az látszik, hogy a tevékenység nem veszteséges, és nem a szombathelyi költségvetésbôl kell a vidéken
folytatott hulladékszállítási tevékenységet megfinanszírozni, mint ahogy
ez 2016-ban történt.
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KÉPGALÉRIA

FELSZALAGOZTÁK
A KÖZÉPISKOLÁSOKAT
Kitûzték a szalagot, kezdôdik
a felkészülés az érettségire.
A végzôs középiskolásoknak
a szalagavató az utolsó nagy
„bulijuk” alma materükben,
a szülôknek viszont az elsô,
felnôtt gyerekükkel. Ezt mindenki másképp éli meg, sírósan,
nevetôsen, de mindenképpen
nagy várakozással: vajon mit
hoz a jövô, a felnôtt élet?
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PROGRAMAJÁNLÓ

Február 4–11.

KIÁLLÍTÁS
december 9–június 1.
Katonatörténeti Kiállítás
(Aréna u. 8.)
Smidt Lajos Hadikiállítása
– a Smidt Múzeum idôszaki tárlata
a Katonatörténeti Kiállításban
január 16–február 12.
Café Frei
New York – ami a Nagy Alma héja
alatt van – Mészáros Zsolt
fotókiállítása
január 19–március 15.
Szombathelyi Képtár
AZ.Oroszy 50 – Oroszy Csaba
festômûvész jubileumi kiállítása
január 26–aug. 31.
Savaria Múzeum
Szertárból múzeum
február 5. (vasárnap)
Weöres Sándor Színház
17.00 A Westwerk Egyesület
bemutatja: Process Ivanov
– képzômûvészeti játszótér,
kiállítás-megnyitó
• • • • • • • • • • • • • • • • •
február 4. (szombat)
Szombathelyimami
(Brenner J. Ált. Isk.,
Táncsics M. u. 48.)
9.00–12.00 Babaruha-börze és
család-expo
Mûjégpálya
10.00 IV. Short Track félmaraton
Végállomás
20.00 Kalapács, Red Rockets
Agora – Savaria Filmszínház
22.00 Intim Torna Illegál
február 5. (vasárnap)
Agora – MSH
10.00–13.00 Farsangi családi
játszóház
Mesebolt Bábszínház
10.00 Vitéz László – Az elásott kincs
február 6. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem (Berzsenyi
Dániel Könyvtár 4. emelet)
17.00 Efézus – Vissza az elsô
szeretethez, elôadó: Oláh László

•

CIVIL

KUTYA HIDEG VAN?
(2. RÉSZ)
február 8. (szerda)
Agora – MSH
20.00 Szerda esti akusztik: Konyha
február 9. (csütörtök)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Lelki
egészségünk, elôadó: Horváthné
dr. Szöllôsy Ilona
15.30 Szenior Klub: Ízelítô
az olimpiai játékok történetébôl,
elôadó: Horváth Vilmos
Berzsenyi Dániel Könyvtár
17.00 Bájoló – zenés irodalmi
barangolás, vendég: Solymosi Péter
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.30 Herényi Esték: Kiss Norbi itthon!
MMIK (Ady E. tér 5.)
18.00 Megbocsátás, elengedés – dr.
Csernus Imre pszichiáter elôadása
február 10. (péntek)
Agora – MSH
17.00 A Savaria Szakgimnázium
szalagavatója
Cinema Café (Mártírok tere 1.)
20.00 Zenés, jelmezes farsang

A megfelelô kutyaház és a helyes táplálás mellett a téli idôszakban kiemelten fontos a séta utáni lábmosás, mert a só és
egyéb csúszásgátló anyagok
kimaródást okozhatnak kutyánk mancsán. Távolítsuk el az
ujjak közé ragadt jégdarabokat.
Lehet használni mancsvédô
viaszt, esetleg vazelint is. Érzékeny mancsú ebeknek, ha szükséges, beszerezhetünk kutyacipôt. Kifejezetten kistestû, toy
fajtáknál nagyon hasznos lehet
egy kabátka. Ez véd a hó,
az esô, a latyak és nem utolsósorban a hideg ellen.
Séta közben ne dobáljunk hógolyót a kutyának apportírozásra, ha megeszi, torok és mandula-gyulladása lehet. Ne vigyük
jégre kedvenceinket, elcsúszhatnak, megsérülhetnek. Ôk is nagyon bizonytalanul mozognak
ezen a közegen. Ne hagyjuk
egy helyben ülve vagy fekve
ôket, például ne kössük ki ôket
ilyenkor valahová, amíg mi az
ügyeinket intézzük, így is megfázhatnak.
Dr. Varjú Gábor

Végállomás
20.00 Tribute farsang: Feuer Frei,
Iron Inside, AC/DP
február 4–10. (szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
február 4. (szombat)
19.00 Végállomás
19.00 Kísértetek
február 5. (vasárnap)
18.00 Meseautó
február 6. (hétfô)
19.00 A jó pálinka itassa magát
február 7. (kedd)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
február 8. (szerda)
19.00 A Dédi
február 9. (csütörtök)
19.00 A Dédi
február 10. (péntek)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
február 11. (szombat)
Agora – MSH
19.00 Zorán-koncert

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

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

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet február 4-tôl
február 10-ig.
4., Szo –Benu Fô tér, Széchenyi I.
u. 1., 312-466 20.00–8.00; 5., V –
Szent Márton, Szent Márton u.
18., 318-438 19.00–08.00; 6., H –
Gondviselés, Nádasdy F. u. 43.,
368-722 20.00–8.00; 7., K – Benu
Interspar, Újvilág u. 1., 313-300
20.00–8.00; 8., Sze – Pelikán,
Semmelweis I. u. 4–6., 500-440
20.00–8.00; 9., Cs – Panacea,
Dolgozók útja 1/a., 324-500
20.00–8.00, 10., P – Rókus, Gábor
Á. u. 12., 510-312 20.00–8.00
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ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛ • HIRDETÉS

FOGADÓÓRA
HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:
Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje 2017. február 6-án (hétfôn) 18.00 órakor a Városháza
földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
fogadóórát tart.
Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város 5. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 13-án
(hétfôn) 18.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra
napján 13.00 órától az Ügyfélszolgálattól kérhetô.

T Á J É K O Z TAT Á S
A Gyôr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fôosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérôközpont 2016. február
2-i tájékoztatása alapján Szombathely
város területén 2017. január 31-én és
február 1-jén a szálló por (PM10) egy
napra számított átlageredménye meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket
(75 g/m3). A szállópor PM10 koncentrációja 2017. január 31-én 99 μg/m2,
2017. február 1-jén 98 μg/m2 volt.
A levegôterheltségi szint határértékeirôl és a helyhez kötött légszennyezô
pontforrások kibocsátási határértékeirôl szóló 4/2011. (I. 14) VM rendelet
alapján szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelték el.

Lehetôség szerint mérsékeljék a szilárd
és olajtüzelésû berendezések használatát, valamint tilos a hulladék nyílt téri
égetése. Lehetôségükhöz mérten kerüljék az egyéni gépjármûhasználatot,
különösen a legszennyezôbb gépjármûvek üzembentartói. A tájékoztatási fokozat azon légszennyezettségi szint
küszöbértékének elérését, illetve túllépését jelenti, melynek rövid idejû hatása veszélyt jelent az emberi egészségre a lakosság valamely különösen érzékeny csoportja tekintetében, és amelynél a lakosság azonnali és megfelelô
tájékoztatása szükséges. Az egészségügyi hatást befolyásolja a belélegzett
por mennyisége, fizikai tulajdonságai és
kémiai összetétele. A porrészecskék
hordozhatnak baktériumokat, vírusokat,
melyek a szervezetbe könnyebben

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

bejuthatnak. A por belélegzése kiújíthatja a légzôszervi betegségek tüneteit
és súlyosbíthatja a betegek állapotát.
Egészséges szervezet esetén is csökkenhet a tüdô ellenálló-képessége a fertôzésekkel szemben. A por részecskéi
sértik a szem kötôhártyáját, ingerli a felsô és alsó légutak nyálkahártyáját, köhögést és nehézlégzést válthat ki, majd
rövidtávon gyulladást okozhat. Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedôk, idôsek és gyermekek és
a terhes anyák. A veszélyeztetettek
körébe tartozók kerüljék a szellôztetést,
valamint a szabadban tartózkodást.
A levegôminôségi adatokról további
tájékoztatás található az Országos
Légszennyezettségi Mérôhálózat
http://www.levegominoseg.hu/
internetes oldalán.

Miben segíthet a lakberendezô? (V.)
Ajánlati terv szakasz:
A vázlati szakaszban elkészített tervek
alapos, minden részletre kiterjedô
elemzése, értékelése után jutunk el ide.
A berendezési terv végleges kidolgozásának szakasza ez. Sor kerül a konkrét berendezési tárgyak – bútorok, lámpák, lakástextilek, dekoráció, mûvészeti
alkotások- helyének meghatározására. Színes berendezési terv készül
(M=1:50) kézi rajzzal, illetve ArchLine
XP tervezôprogrammal. A tervdokumentáció látványterveket is tartalmaz. A téri ábrázolások vagy kézi
rajzzal, vagy az említett programmal
készítve kérhetôk. Lehetnek falnézetek, axonometrikus, perspektivikus

nézetek. A program fotorealisztikus
képek és 3D kisfilmek készítésére is alkalmas. Egyedi bútorok tervezése esetén méretezett kiviteli terv készül az
asztalos szakember számára. Kérhetô
burkolási terv. Ez a padló és falburkolat kiosztásának terve, amit alaprajzon,
falnézeten vagy látványterven, esetleg
mindhárom módon ábrázolok. Világítási terv a kialakult berendezési terv
alapján készül. Ebben meghatározásra kerülnek az elektromos kiállások és
berendezések, lámpák pontos helyei.
Gépészeti kiviteli tervet kérhet, mely
lakberendezôi elvárásoknak megfelelôen tartalmazza a gépészeti kiállások
helyeit gépész szakemberek (víz-, gáz-,

fûtésszerelô) részére. Az enteriôr végsô képének kialakítása során katalógusok, anyag- és színminták bemutatásával segítem a végsô döntés meghozatalát. A stúdióban megtekintheti és
tapinthatja az általam preferált tapétákat, fal- és kôburkolatokat. Nem
utolsósorban festményeket ajánlok
lakása ékének, illetve kisebb-nagyobb
dísztárgyakkal, kisbútorokkal tehetjük
teljesebbé az enteriôrt.
(X)

Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó – lakberendezô
9700 Szombathely, Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438, E-mail: i.szakalyildiko@gmail.com
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H I R D E T É S

2017. FEBRUÁR 4.

Február 9-én,
csütörtökön 16.30-kor

ISKOLABEMUTATÓ
program lesz

•

C S A L Á D I

RECEPT

MAROKKÓI FÛSZERES HÚSGOMBÓC

a Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában,
melyre szeretettel várjuk
a leendô elsô osztályosokat és szüleiket.

Hozzávalók: 20-20 dkg darált sertés- és marhahús, 4 ek. zsemlemorzsa, 1 db tojás, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
1 kk. ôrölt fahéj, egy rúd fahéj, 400 g paradicsomkonzerv, 10-10
dkg aszalt füge és sárgabarack, só, bors, 1 kis szárított
erôspaprika, 1/2 dl olívaolaj, 1 marék szeletelt mandula.

Nátha? Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280

Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu

Elkészítés: Keverjük össze a húsokat. Adjuk hozzájuk a tojást,
egy apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát, a zsemlemorzsát, fahéjat, sót és borsot. Dolgozzuk össze, formázzunk
kis gombócokat belôle (kb. 35 darab lesz), majd süssük ki olívaolajban. Ugyanebben az olajban pirítsuk meg a maradék
felkockázott hagymát és felaprított fokhagymát, az egész
fahéjat és a negyedbe vágott aszalt gyümölcsöket. Öntsük
fel a paradicsomszósszal, majd tegyük vissza a húsgombócokat, sózzuk, borsozzuk. 20 percig forraljuk a szószt, ízlés szerint erôsítsük a paprikával. Pirítsuk meg a szeletelt mandulát, tálalás elôtt szórjuk meg vele a gombócokat.
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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 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

MECHANIKAI SPECIALISTA

rugalmas munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel: pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô
és 3-5 év karbantartás vagy javítás területén szerzett
tapasztalattal

SZERVIZ TECHNIKUS

rugalmas munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel (mechanikai vagy
elektronikai területen) 3-5 év karbantartás vagy
javítás területén szerzett szakmai tapasztalattal
kommunikáció képes angol nyelvtudással
üzleti utazások vállalásával

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
mûszakos munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel: pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô
és 2-3 év mechanikai karbantartási tapasztalattal

Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• 2017. február 15-ig csatlakozó új munkatársainknak
egyszeri bruttó 90.000 Ft-os juttatás
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

Szombathelyi
Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképzô Iskola és Kollégium
Szombathely, Szent László király u. 10.
Telefon: 94/513-500 • E-mail: efsz@efsz.sulinet.hu
Honlap: www.efszk.hu

a 2017/2018-as tanévre felvételt hirdet
a következô képzéseire:
SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)
• földmérô, földügyi és térinformatikai technikus
(kód 0020)
• élelmiszeripari technikus (kód 0010)
SZAKKÖZÉPISKOLA (3 év)
• pék szakmunkás (kód 0060)
• édesipari termékgyártó (kód 0050)
• húsipari termékgyártó (kód 0070)
• tejipari szakmunkás (kód 0080)

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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KULTÚRA

•

HIRDETÉS

•

CIVIL

F Ó R U M B A N

A jövô zenészei a Bartók Teremben
Többéves hagyomány, hogy a Szombathelyi Mûvészeti Szakgimnázium
legtehetségesebb zenész diákjai szólistaként mutatkoznak be a Savaria
Szimfonikus Zenekar kíséretében.
Idén február 8-án lesz a gálakoncert.
Mérei Tamás korábbi zenekar-igazgató
fejében fogant meg ez a nagyszerû
kezdeményezés, most utóda, Kiss Barna
nyújt segítô kezet a rendezvényhez.
Zenészként mindketten jól tudják, mekkora szakmai kihívás, egyúttal milyen
óriási zenei élmény a fiatal „muzsikus palánták” számára egy nívós szimfonikus
zenekarral együtt játszani komoly felkészültséget igénylô koncertdarabokat.

A nagy tétnek megfelelôen idén is teljes erôbedobással készültek a középiskolások a zenekari válogatóra. Ezúttal
a félévi hangszeres vizsgákon legjobb teljesítmény nyújtó, a szaktanárok által
javasolt 19 tehetséges növendék közül
választotta ki a szimfonikus zenekar
mûvészeibôl álló szakmai zsûri a koncerten fellépô kilenc diákot. A publikum
vonós, fúvós, zongorista és énekes produkciókat egyaránt hallhat a hangversenyen. A mûsor is színesnek ígérkezik;
neves barokk, klasszikus és romantikus
komponisták mûvei csendülnek fel a Bartók Teremben, várhatóan ismét teltház
elôtt. A koncerten Sándor János, a szimfonikus zenekar korábbi koncertmestere,

a mûvészeti szakgimnázium egykori
hegedûtanára vezényel.
A szerdán 19.00 órakor kezdôdô koncert
ingyenes, de jótékonysági célra köszönettel fogadnak adományokat a rendezôk a helyszínen.

RENDKÍVÜLI BÉREMELÉS! NETTÓ 155-220 EZER FT-OS
BÉREK MUNKAKÖRTÔL FÜGGÔEN CAFETERIÁVAL!
Szombathelyre, Sárvárra, Szentgotthárdra azonnali kezdéssel gyári dolgozókat felveszünk!
Betanított operátor (8 általánostól), targoncás, gépkezelô, szerszámkészítô, minôségellenôr állások!
Tel.: 70/622-7884, 30/282-6263, szombathely@jobandcareer.hu, 49765-1/2008-5100595.

Job&Career a munkaerô-kölcsönzô!
ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Sztraka Zsolt és Takács Nikoletta fiai: Zsombor

és Máté (ikrek), Horváth Attila és Papp Zsanett fia: Vince,
Mészáros Péter István és Pierog Dorina leánya: Hanna, László
Zsolt és Gállos Dóra fia: Kende, Tóth Balázs és Kovács Adél
leánya: Szabina, Keresztes Péter Imre és Szilvágyi Hajnalka
leánya: Csenge, Horváth Balázs és Török Szilvia fia:
Dominik, Kádi József és Hodosi Katalin fia: József, Horváth
Béla és Farkis Anasztázia leánya: Hanna, Patyi József
Árpád és Marics Beáta leánya: Magda, Geröly Szabolcs és
Roznár Marianna fia: Barnabás, Kiricsi Miklós és Konczér
Adrienn Veronika leánya: Lotti, Németh Péter István és Fülöp
Orsolya leánya: Csenge, Alpár András és Kovássy Kata leánya:
Janka, Németh Tamás Lajos és Nagy Renáta Katalin fia:
Kristóf, Kenesei Márk és Nagy Mónika leánya: Tamara,
Marics Dániel és Székely Petra Krisztina fia: Levente,
Horváth Szabolcs és Kuchta Krisztina leánya: Emili Anna,
Demeter Róbert János és Mihály Ágnes leányai: Anna és Luca
(ikrek), Benkei Zsolt és Leibinger Csilla fia: Olivér, Németh
Roland és Pócza Andrea fia: Márk
H Á Z A S S Á G : Jankovics Zsolt és Kiss Krisztina Ágnes, Szekér
Zoltán és Sali Tünde
H A L Á L E S E T : Fritzné Berkes Ilona, Németh Anna Mária,
Takács Gyula, Szitkay Tamás, Lakossy Károlyné Kardos
Aranka Margit, Vlasich István, Virág Imréné Aradi Rozália,
Nardai János, Szatmáry János György, Magyarósi József Béla,
Sipos Antalné Vass Mária, Kercza Istvánné Schmidt Marianna,
Mihalics László Sándor, dr. Vilits Péter, Karsay Sándorné
Guzmics Klára Mária, Tóth Ferenc, Kulcsár Lászlóné Filó Klára
Ilona, Déri Imréné Kiss Mária, Beke Györgyné Baranyai Mária
Bernadett, Kassai László Andrásné Bicsák Irén Magdolna,
Simon István, Marozsák Mihályné Gergely Mária Margit,
Bognár Ilona Mária, Kovács Alajosné Illés Erika, Papp
László, Fritz Mónika Rita, Czéder Sándor, Szakos Józsefné
Márk Margit, Kacsó Károlyné Laki Ilona, Hodászy Miklós,
Palacsics Lászlóné Babos Margit, Papp László Antalné
Németh Teréz, Beer László József, Szerdahelyi Imre Istvánné
Nagy Mária, Kajtár Jánosné Tancsics Magdolna Teréz

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511
WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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H I R D E T É S
www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865
Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

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

Megnyitottuk szalonunkat, melyben
testi-lelki megújulást találsz.
Ebben segít neked
csapatunk:
Sminktetováló mester,
szakoktató:
Tóth-Irimiás Dalma

AKCIÓ!

20% kedvezmény
2017. február végéig
a törhetetlen fogsorokra!

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

Nôi-Férfi Fodrászok:
Irimiás Györgyné Zsuzsi
Soproni Krisztina

Kozmetikusok:
Dudás Nikoletta
Takács Annamária
Mûkörmös,
gyógypedikûrös:
Saliné Szalai Ildikó
Gyógymasszôr,
alternatív terapeuta:
Török Klára

Megtervezzük szépséged, belsô harmóniát teremtünk, sokéves szakmai
tapasztalattal kivitelezzük minden óhajod!
Szent Márton utca 27. • Információ: 0630/538-9809

ACCESS
Consciousness®
kezelések, Bars®
tanfolyamok:

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!

Rossz szokások, félelmek, stressz törlése. Immunerôsítés,
ráncok eltüntetése. Tanulási és látásproblémákra.

A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti a
fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.

Önismereti és Párkapcsolati Problémamegoldó
Tréneri tanácsadás, Szüléstámogató és Gyermekágyas Professzionális Dúla szolgáltatások:

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

segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.

Párban és pár nélkül
(megtalálni önmagunkat)

Beszélgetôcsoport
K. Mihácsi Melindával és Németh Zsuzsával
Különbözô elengedés módszerekkel
(Access, Lester Levenson...)
Idôpont: honlapon és facebookon

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:
Hotel Bassiana**** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana
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Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.290 Ft/kg-tól

•
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AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:

ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.

emlôkisebbítés, -nagyobbítás, -felvarrás, zsírleszívás, arc-, hasplasztika, fül-, szemhéjplasztika, BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés hyaluronsavval és saját zsírral, intimplasztika, kissebészeti beavatkozások
Rendelés: Árkádia Egészségcentrum, Szombathely, Dolgozók útja 1/A.

(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

A Claudia cukrászdától
50 méterre,
a Borostyánkô
irányába.
Tel.: 94/788/748
www.bioboltszombathely.hu

Telefon: 30/994-0354
www.krecsanyi.hu
E-mail: krecsanyi.kalman@gmail.com
Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!

SÓSZOBA

Váljunk egészségére!
Narancsbôrös?
Estére bedagadnak végtagjai?
Nehezen gyógyulnak sebei?

Szereti a házi tésztát?

JAPÁN MASSZÁZS

KOVAS Kft.
2800 Tatabánya,
Pf.: 1368
+36/70/636-5101;
+36/34/426-250
email: tesztavago@kovasgep.hu
www.kovasgep.hu

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

Ezekre a panaszokra
kínálunk alternatívát.
Egészségtárs Kft.
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es
telefonszámon.

*Akciónk 2017. február 4–28-ig tart.

Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

Vásároljon most tavaszi masszázsbérletet,
és élvezze a masszázs nyújtotta
kellemes élményt! A bérletekhez most bónusz
kezeléseket adok ajándékba!*

Rekreációs Egész-ség Stúdió
Magyarósi Miklós • Tel.: 06/70/319-6796
Szombathely, Kiskar u. 1., II. emelet (10-es kapucsengô)
www.rekreaciomasszazs-szombathely.hu
facebook: Rekreációs Egész-ség Stúdió

Fizikai érterápia
keringési zavarokra
A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése, fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, magas
vérnyomás esetén ajánljuk.
Egy elégedett páciens véleménye:
„Panaszaim voltak – hideg lábak-kezek, éjszakánként
kézzsibbadás, rossz alvás, néha magas vérnyomás, fáradékonyság. Az orvos érszûkületet állapított meg. A kezelések során ezek a panaszok megszûntek, gyógyszert
sem kell szednem. Szenzációs a BEMER-készülék és az
emberi szervezet, hogy ilyen jól reagál erre.”
A terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár
így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják megtéveszteni az embereket. Bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott
készülék használatával érhetôek el! További információ a 7 éves szombathelyi Ércentrumban, vagy
a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.

(x)

FEBRUÁRI AKCIÓ az
•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

*AKCIÓNK 2017. FEBRUÁR 4–20-IG TART!

Készítsen Ön is!

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

25% engedmény
a 20 és 30 alkalmas kezelési csomagok árából!*
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Folyamatosan keresek építési
telkeket, bontásra váró
vagy felújítandó házakat!
Béry Attila
értékbecslô

Page 16

Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. február 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!

Tel.: 30/937-0429

Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu

www.max2.hu

FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

A farsang ideje (2017. 01. 07– 03. 01.) alatt akciós
termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

RUHÁZATI

Farsangi ajánlatunk:
• Férfiszmokingok
• Nôi alkalmi ruhák
• Férfi szövetkabátok, -dzsekik
• férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok
• férfiingek, nyakkendôk
• nôi szövetkabátok, dzsekik
• Nôi két- és háromrészes kosztümök
• Nôi nadrágok, pulóverek … és sok más egyéb

KERESKEDELEM
Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
www.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.hu
Nyitvatartás: H–P 11–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAP

Újra nyitva
a Parti Kertészet!
VALENTIN NAPI

VIRÁGVÁSÁR
• Primula
• Törpe szegfû
• Virágzó
szobanövények
• Virágtálak

SZOMBATHELY KÁMON ÉS OLAD KÖZTI
KÜLSÔ KÖRÚT MELLETT
Nyitvatartás: H–P.: 8.00–17.00 Szo.: 8.00–16.00

Több éves nyelviskolai és
gimnáziumi nyelvtanári
tapasztalattal rendelkezô,
számlaképes nyelvtanár német
nyelvbôl ECL középfokú
nyelvvizsgára való felkészítést,
illetve korrepetálást,
felzárkóztatást (általános- és
középiskolásoknak) vállal.

Az órák 45 percesek
Ár: 2.500 Ft/óra
Telefonszám: 0630/522-8004

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst ékszerekre

40% engedmény!
Ezüst gyûrûk
50% engedménnyel!
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció február 6-tól február 11-ig érvényes!

