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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

GÓLYÁK VETÉLKEDTEK
MIRE KÖLTJÜK AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÉT?
KEZDÔDIK A MUNKA A ROMKERTBEN ÉS
A SMIDT MÚZEUMBAN
KI LESZ AZ ÚJ DIREKTOR?

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

• Renault Megane Berline Zen 1,5 dCi 90 LE
• Renault Captur Zen 0,9 Tce 90 LE
• Renault Fluence Limited 1,6 16V
• Renault Megane Grandtour Advantege 1,5 dCi 90 LE

2016-os 4.990.000 Ft
2016-os 3.890.000 Ft
2015-ös 3.390.000 Ft
2012-es 2.390.000 Ft
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HIRDETÉS

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

A Pláza közelében
újszerû, 49 m2, 1 emeleti
lakás eladó.
Ir. ár: 14.5 M Ft

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

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

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
március 11-én.
06-30-948-26-46

Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
NMH: E-000160/2014/A001.

Kiemelt akciók a megjelölt
J.PRESS termékekre
AZ AKCIÓK FEBRUÁR 28-IG ÉRVÉNYESEK!

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember
Szombathely, Szent Márton u. 27.

Shyraz Medical & Beauty Salon

Artistry Deluxe
Szemöldökszálazás, ha igazán természetes
szemöldökre vágysz! A legújabb technika!
Bejelentkezés telefonon:
8.30 – 18.00 óráig az alábbi számon:
+36 30/ 538 9809 vagy Facebookon.
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ÖNKORMÁNYZAT

Mire költjük az önkormányzat pénzét?
kar(ok)ra, civil szervezetek rendezvényeire, és persze városi nagyrendezvényekre.
A sport ágazat kiadásai közül a leghúzósabb tétel a Falco, összesen 124 millió forinttal támogattuk (ez a sportkiadások ötöde), a Haladás VSE-t 50 millió forinttal.
A kommunális kiadások között a legnagyobb tétel volt a parkfenntartás, 366 mil-

Egészségügy

lió forintba került, a hulladékkezelés,
köztisztaság 344 millió forintba, a közvilágítás 289 millió forintba. Tavaly 67 millió forintot költöttünk kátyúzásra, járdafenntartásra pedig 40 millió forintot.
SaFó

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
február 18-tól február 24-ig.
18., Szo – Feketes Sas, Paragvári u.
70., 508-242 20.00–8.00; 19., V –
Patikaplus, Zanati u. 70. (Tesco),
501-607 19.00–08.00; 20., H –
Markusovszky, Markusovszky L. u.
5., 506-112 20.00–8.00; 21., K –
Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078
20.00–8.00; 22., Sze – Benu Kígyó,
Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00; 23.,
Cs – Benu Fô tér, Széchenyi I. u. 1.,
312-466 20.00–8.00, 24., P – Szent
Márton, Szent Márton u. 18., 318438 20.00–8.00
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Városüzemeltetés

Gyermekvédelem

0.565

Sport

0.58

Egyéb feladatok

1.1

0.64

Szociális kiadások

Kultúra

1.2

3.3

5

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK 2016 (MILLIÁRD FT)

3.9

Az önkormányzat költségvetésének szerkezete alaposan átrajzolódott az elmúlt
években. A központi támogatások (a lakosok után adott állami támogatás, az intézmények támogatása, a helyben hagyott és az önkormányzat által kivetett
adók) aránya csökkent, a helyi bevételek
súlya növekedett a költségvetésben. Két
dolog miatt: egyrészt csökkentek az állami támogatások, intézmények kerültek
állami fenntartás és finanszírozás alá
(például iskolák), másrészt nôtt a helyi
adóbevétel, leginkább a helyi nagy cégek
teljesítményének köszönhetôen. Tavaly
az iparûzésiadó-bevétel 7,874 milliárd forint volt, egyéb adókkal és más saját bevételi forrásokkal összevont saját bevétele a városnak 9,387 milliárd forintot tett
ki. Ez több mint fele a város teljes mûködési bevételeinek, amely 17,16 milliárd forint volt tavaly. Ahogy a bevételek, úgy
a kiadások is átrendezôdtek, jónéhány
éve még az oktatás tette ki a legnagyobb
tételt, és annak ellenére, hogy a mûködést évekkel ezelôtt átvette az állam, ma
is ez a legnagyobb kiadás: 3,9 milliárd forintot költöttünk erre. (Ez az idén csökkenni fog, miután az iskolák üzemeltetését is átveszi az állam.)

Sokat beszélünk arról, hogy a kultúrára milyen kevés pénz jut, holott ez nem igaz.
Ez ugyanis a második legnagyobb tétel: 3,3
milliárd forintot költünk erre a célra. Ebben természetesen benne van az intézmények mûködtetése, de a rendezvények is.
A szociális kiadásokra ennek harmadát,
1,1 milliárd forintot fordítunk, egészségügyre 580 millió forintot, gyermekvédelemre 644 milliót, egyéb, más ágazatokhoz nem sorolható intézményekre és
feladatokra 5 milliárd forintot, sportra
565 millió forintot.
A legtöbb kifogás nem is a sportot, kultúrát éri Szombathelyen, hanem a városüzemeltetést, az utak, járdák állapotát,
közterületek rendezettségét éri. Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi célra tavaly 1,2 milliárd forintot költöttünk, ezen felül szerepelt még a költségvetésben egy 313 millió forintos tétel
út-híd fenntartásra. Mûködési kiadásra
összesen (a most nem sorolt kisebb tételekkel együtt) 16,8 milliárd forintot költöttünk.
Érdemes egy kicsit a sorok mélyére is nézni: az önkormányzatnak vannak kötelezô és nem kötelezô feladatai. Kötelezô
feladat például egyes kulturális intézményeket fenntartani, ebbôl több is van
Szombathelyen: az Agora Szombathelyi
Kulturális Központ, ennek költségvetése
500 millió forint, a múzeum, ami 553 millió forintból gazdálkodott, a Berzsenyi Dániel Könyvtár 386 millióból. Persze nagyon
szegényes lenne a város kulturális élete,
ha csak ezekre költenénk az adófizetôi forintokból, költünk színházra, zene-

Oktatás

Tavaly 23 milliárd 475 millió forintból
gazdálkodott az önkormányzat. És nem
is rosszul, mert maradt közel tízmillió
forintunk, ami a város teljes büdzséjéhez képest nem egy nagy összeg, de
nagyon rég fordult elô, hogy plusszal
zárta az évet a város. De mire is költöttük a pénzt?
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A Székesegyház története
Két, a Székesegyházról szóló kiadványt
mutattak be szerdán délelôtt az Eölbeyházban. A Székesegyházi Fôplébániai
Egyházközség Tanácsadó Testülete és

a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány kiadásában jelent meg a Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház
története és a Szombathelyi Székesegyház Bombázási Emlékhelye címû füzetek
a katedrális történetét elevenítik fel. Dr.
Puskás Tivadar polgármester a város legjelentôsebb kulturális kincsének nevezete a Székesegyházat, amelyre a város méltán büszke, és amely a város erejét mutatta akkor is, amikor a bombázás utáni
helyreállítás során csak a puszta falak álltak. Mindkét kiadványt Lendvai Rezsô és
Koltay Ferenc jegyzi. A Székesegyház
történetét az egyházmegye megalapítását megelôzô korszakok felidézésével
kezdik (Kiss Gábor régész munkája), aztán végigvezetnek az egyházmegye
megalakulása, a Székesegyház építésének
kezdeményezésén, tervezésén és kivitelezésén, majd a késôbbi korok bôvítési, renoválási munkáin keresztül napjainkig.
A Szombathelyi Székesegyház Bombázási Emlékhelyérôl készült kiadvány nem
csak a szemtanúk rövid, villanásszerû
emlékezéseivel idézi fel a drámai megsemmisülést, de leltárba veszi, mi minden veszett oda. A megmaradt, de sérült relikviákat (faragvány és szobormaradványokat) az Oratóriumban kialakított emlékhelyen mutatják be. Mindkét kiadvány
bôséges képanyaggal illusztrálja a rövid,
tömör írásos tartalmat.
Tûzifa és papírbrikett a rászorulóknak
Szociálisan rászorulóknak adtak tûzifát
csütörtökön, dr. Puskás Tivadar polgármester jelenlétében. De nem ez az elsô alkalom, hogy tüzelôvel segítenek a nehéz
anyagi helyzetben lévô embereken. A Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság a tavaly 120 szombathelyi
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KULTÚRA

rászoruló családnak szállított ki összesen
120 m3 aprított tûzifát. A darabolt, hasított, kályhakész fát a társaság közfoglalkoztatottjai minden nap két autóval naponta 10-14 címre fuvarozták ki
a nehéz helyzetbe került embereknek.
A száraz fa egy platós teherautó és egy
kisebb, a belvárosi területeken könnyen
mozgó gépjármû segítségével jutott el
a címzettekhez. A gépjármûvek naponta több mint 100 kilométert tettek meg
a városon belül és a külvárosi területeken
(pl: Parkerdô, Petôfi-telep). A közfoglalkoztatottak 10 fôs brigádban a rönkfát
október közepén kezdték meg feldolgozni a társaság két telephelyén. A társaság
papír brikettáló mûhelyének köszönhetôen a nehéz helyzetben lévôk a tûzifán
felül brikettet is kaptak. Január hónapban
a leghidegebb napokban, amikor már
a feldolgozott tûzifa elfogyott, nagyobb
mennyiségû brikettet kaptak a rászorulók. Ennek köszönhetôen a mai napig
a helyi családsegítôvel és az önkormányzattal együttmûködve összesen 140 címre csaknem 5 tonna brikettet osztottak ki.
Egy újabb felajánlásnak köszönhetôen
február hónapban 20 rászoruló kap tüzelôt, melyet ismételten a közfoglalkoztatottak dolgoztak fel és szállítanak
ki. A Haladás Sportkomplexum építése során kivágott fákat – mintegy 9-10 erdei
köbmétert – is a FÉHE telephelyére szállították, ahol kályhakészre aprították.
A tehetség mindig utat tör
Rendhagyó, táncházzal egybekötött herényi estére hívta kedden a Herényi Kulturális és Sportegyesület az érdeklôdôket.
Egy héten belül két tehetséges fiatalt köszönthetett Szekér Tamás elnök a Herényiek Házában: Kiss Norbert kétszeres
kamion-Európa-bajnokot és Molnár Bencét, a Fölszállott a páva 2016 különdíjasát. – A tehetség mindig utat tör, Szombathelyrôl is. Bizonyítja ezt Kiss Norbi és
Molnár Bence eddigi életútja. Mindketten példák lehetnek a szombathelyi fiatalok elôtt – hangsúlyozta Koczka Tibor,
Szombathely alpolgármestere köszöntôjében. Széki sûrû és ritka tempót is bemutatott Molnár Bence és édesapja,
Molnár Péter, Örökös Aranysarkantyús
táncos kedden a Herényiek Házában.
A családban komoly hagyományai vannak
a néptáncnak, hiszen azzal Bence mind
a négy nagyszülôje foglalkozott. A jó hangulatú, gyerekszájjal „fûszerezett” beszélgetés során szóba került a Fölszállott a páva produkció és a hétköznapok rutinja is.
Megtudtuk, Molnár Péter Pécsrôl érkezett,
ahol édesapjának köszönhetôen sok inspirációt kapott. A Szökôs Néptáncegyüttessel most azon dolgoznak, hogy Szom-

bathelyen, a „Tánc fôvárosában” is legyen
folytatása a néptáncnak és az azzal
együtt járó értékek megôrzésének.
MSZP: beszennyezték Szombathely nevét!
Hétfôn az alábbi sajtóközleményt juttatta el szerkesztôségünkbe Szombathely
MJV Közgyûlése baloldali frakciója.
„A napokban nyilvánosságra került,
hogy Cseszkó Tamás, a Szombathelyi
7 Nap lapigazgató-felelôs szerkesztôje ellen a Szombathelyi Járási és Nyomozó
Ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt
okozó, üzletszerûen elkövetett költségvetési csalás, számvitel rendje megsértése büntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat.
A Szombathelyi 7 Nap címû sajtótermék
esetében a város nevének ingyenes használatához Puskás Tivadar polgármester
járult hozzá a fideszes közgyûlési többség támogatásával. A város nevét korábban csak kimutatható városérdek megléte esetén kaphatták meg társadalmi
szerezetek, cégek. Ez esetben a valódi érdek hamar világossá vált: a lap Hende
Csaba kampányújságaként mûködik.
Amennyiben a Mészáros Lôrinc felcsúti
polgármester tulajdonosi érdekeltségébe
tartozó lapot – amely folyamatosan veszíti el a sajtópereket ellenzéki politikusokkal szemben – a több bûncselekménnyel
vádolt lapigazgató irányítja tovább, úgy
az nyilvánvalóan Szombathely város érdekével ellentétesen történik. Felszólítjuk
Puskás Tivadart, hogy méltatlanná válás
miatt a következô közgyûlésen terjessze
elô a névhasználat visszavonását! Ellenkezô esetben neki és az ôt delegáló Kereszténydemokrata Néppártnak kell vállalni a további felelôsséget.”
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Társadalmi bojkott az importált banán ellen
millió gyümölcsfa van, amelybôl a legminimálisabban számítva 10 millió az almafa. Ez a 10 millió almafa szintén a legminimálisabban 100 millió kilogramm gyümölcsöt hoz, amelynek értéke 10 fillérjével számitva kilogrammját, 35 millió
pengô. Ilyen körülmények között nagyon
szomoru tünet az ránk nézve, hogy
vannak budapesti gyömölcskereskedô cégek, amelyek mégis Romániából és Erdélybôl szállitják vagonszámra az almát”.
Az elôadó azt is hozzáfûzte, hogy a külföldi gyümölcs minôsége messze elmarad a hazaiétól.
De nem csak az alma került szóba a vasárnap délelôtti elôadáson. A pomológus
„felhivta nemcsak a kormánynak, de az
egész magyar társadalomnak a figyelmét
arra a tényre, hogy amikor mi mint
gyümölcstermelô állam jóformán az elsô

csapva hihetetlen mennyiségü banánnal
árasztja el az országot, elhitetve a jámbor fogyasztó közönséggel, hogy ennél
táplálóbb gyümölcs nincs és hogy vitamin
tartalmu és hizlaló és más egyéb reklám
dolgokat, amelyekre csak egy feleletünk
van, hogy mindez humbug és közönséges félrevezetése a fogyasztó publikumnak”.
Az akkor még kvázi kuriózumszámba
menô déligyümölcs elleni lobbit a szakember szerint állami szintre kell emelni.
„A kormány kötelességévé teszi azt, hogy
gátat vessen ennek a megszégyenitô importnak, mely milliókat visz ki évenként az
országból és egyuttal felhivta a társadalmat, hogy bojkottálja ezt az idegen és haszontalan gyümölcsfajtát, amelynek felesleges terjedése csak a mi gyümölcseink vásárlói értékeinek csökkentését idézi elô.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Spolarich kávéházhoz. A Savaria
Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Szimcsik Gyuláné, Fogl
Noémi, Bolla Dezsô, Németh Vivien Mária, Virányiné Németh Terézia, a Hotel Continental utalványát pedig Pálosi István nyerte. E heti kérdésünk: Melyik gyümölcsöt kritizálta az elôadó? A helyes megfejtést beküldôk között
a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket és a Csupor
Gasztro Bisztró utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az
ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, február 22-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

helyen állunk a világon, akkor akad
Magyarországon egy érdekcsoport,
amely természetesen a megfelelô nyereség zsebrevágásával nagy reklámozást

Játék

„Vasárnap délelôtt 11 órai kezdettel mezôgazdasági szakelôadás volt a szombathelyi vármegyeháza közgyülési termében,
szép számmal összegyült hallgatóság jelenlétében, amelyen a Feslôdunántúli
Mezôgazdasági Kamara meghivására kisfaludi Lipthay Sándor dr., császári és királyi kamarás pomológus (gyümölcstermô
fákkal és cserjékkel foglalkozó tudományos szakember – a szerk.), ráckevei földbirtokos tartott ritka érdekességü
elôadást.” A téma pedig, egyebek mellett,
az volt, hogy ne vásároljunk banánt…
Az írás az 1928. november 12-ei Nyugatmagyaroszág címoldalán jelent meg. De
lássuk a részleteket.
Trianon után néhány évvel járunk, a fájdalmas, máig érthetetlen döntés még intenzívebben élt bent a köztudatban.
Az elôadáson – ugyan indirekt módon,
de – érzôdött, hogy a történelmi igazságtalanságot nem lehetett elfogadni.
A tudós így például „a magyar ellehetetlenséget ostorozta kiméletlenül, amikor
megemlitette, hogy évenként két ezer kilogramm prágai sonkát hozunk be egy
számunkra ellenséges országból akkor,
amikor idehaza a legjobban felszerelt
husgyáraink és minden dicséretet megérdemlô gyártmányaink vannak”.
Késôbb aztán áttért saját szakterületére, aláhúzva azt, hogy „a gyümölcstermelés nemzeti jelentôségü dolog,
amellyel törödni minden magyar embernek hazafia kötelessége”. Lipthay Sándor doktor késôbb „statisztikai adatokat
sorolt fel, melynek során leszögezte
azt, hogy Magyarországon összesen 30

Persze, ma már másként vélekedünk a banánról, ám akkor „a nagyszámu közönség viharos éljenzése és helyeslése közben fejezte be elôadását Lipthay dr.”
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Kezdôdik a munka a romkertben és a Smidt Múzeumban
A múlt héten adta át az önkormányzat
képviseletében dr. Puskás Tivadar két
beruházás munkaterületét a kivitelezônek. Passzázs épül a Romkert fölé és
egy épületszárny a Smidt Múzeumhoz.
A romkert passzázs beruházásnak kettôs
célja van. Egyfelôl hogy a romkertet tartalmazó belvárosi telektömb hosszan elnyúló mérete (Szily János utca – Berzsenyi tér – Hollán Ernô utca – Sörház utca
– Petôfi Sándor utca) átjárható legyen
legalább a gyalogosoknak. Ezzel – mint
azt a terv szöveges leírása tartalmazza –

azok értelmezéséhez hozzásegítsen, miközben építészeti arculata a környezethez illeszkedô finomságú, rangú, igényes
megjelenést biztosítson. Olyan építészeti elemrôl van szó, melynek egyszerû geometriája egyértelmûen és magától értetôdôen elválik a romkert sokrétegû, egymást átható, komplex építészeti struktúrájától, annak értelmezhetôségét a
legkevésbé sem rontja. Ezt az anyagában
és megformálásában a legegyszerûbb,
neutrális megformálás biztosíthatja. A tervezési cél a feltárt romok áttekintô láthatóvá tétele, a gyalogos forgalom kapcsán

A Smidt Múzeum bôvítésére kiírt pályázaton az R+D konzorcium lett a befutó,
158,7 millió forintért.
Az eredeti rendeltetése szerint gimnáziumi épület a várfal maradványaira épült,
ezzel összefüggésben a földmunkák során régészeti emlékek kerülhetnek elô.
Az épület fôhomlokzata a Hollán Ernô
utca zártsorú térfalának része (befejezése), megközelítése a Berzsenyi tér felé nézô udvari kapun keresztül lehetséges. Az épület nem rendelkezik olyan
belépési ponttal, ahol a látogatókat fogadni tudják, ez a fogadó épületrész

fontos városépítészeti feladat valósul
meg nemcsak a célszerûség, hanem
az otthonosság megteremtése érdekében is. A másik fontos cél, hogy a város
történeti gyökereire emlékeztetô, régészeti emlékek mindennapi látványa
a szombathelyi polgárok, az utcán járókelôk számára is látható legyen, „turisztikai értelemben pedig a múzeum révén
a romkert alapos, szakavatott vezetés
mellett történô bejárására csábítson”.
Az építészeti-mûszaki beavatkozás rendkívül kényes ponton történik. „Fontos,
hogy kialakítása sem mûszaki, sem eszmei
szempontból a múlt értékeit ne sértse,

jelentkezô veszélyek elleni hatékony védelem, a bezártság érzetének kerülése, a
lehetséges maximális átláthatóság” – írja a tervezô, a soproni ARCHI.DOC Építésziroda Kft.
A passzázzsal megteremtik a közvetlen
gyalogoskapcsolatot az Ady tér, Hollán
Ernô utca, Nagykar utca – Károlyi Gáspár
tér (egyetem) felôl a Mindszenty József
tér, Berzsenyi tér – Fô tér irányába.
A kivitelezô kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást az Inter-Alp Építôipari és Szolgáltató Kft. nyerte, 136,2 millió forintért
végzik el a munkát, amellyel várhatóan
a nyár közepére elkészülnek.

épül meg most. Ebbôl a kiállítóterek
akadálymentesen lesznek megközelíthetôek. Szükség van recepció és vizesblokk kialakítására is, és egy kiállítótérrel is bôvül az intézmény az új épületrészben.
A funkcionális igények kielégítésére
a mûemlék épülethez északi irányból
csatlakozik egy kétszintes, modern
lapostetôs, 159 négyzetméter alapterületû szárny, amely mindezeknek helyet
ad majd. A beruházásokat a Szent Márton Program keretébôl az állam finanszírozza.
SaFó
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Ki lesz az új direktor?
J O R D Á N É S D É R A N D R Á S P Á LY Á Z O T T A P O S Z T R A
Az önkormányzat pályázatot hirdetett
a Weöres Sándor Színház igazgatói
posztjára, Jordán Tamásé ugyanis szeptemberben lejár. Jordán kilenc és fél
éve áll a színház élén, alapító igazgató,
és pályázik a hosszabbításra. Egy kihívója akadt, Dér András filmrendezô.
Jordán Tamás nyilvánossá tette pályázatát, és már azért is érdemes beleolvasni,
mert a szerzô a WSSZ múltjának is szentel egy fejezetet, amelyet így a színház-

szervezô, alapító igazgató szemszögébôl
is megismerhet a közönség, és arról is
meggyôzôdhet, hogy a színházigazgatás
Jordán számára nemcsak egy munka, egy
feladat, hanem személyes ügy. (Ezt
egyébként érzi a közönség minden
egyes elôadáson is.)
A kilenc és fél év történetét felidézve
azonban elôkerülnek a számok is: a
2008–2009-es évadban 161 elôadást látott 21969 ezer nézô, a 2015–16-os
évadban 371 elôadást 65791 nézô. Ezzel
az elôadás- és nézôszámmal gyakorlatilag a színház teljes kapacitáson mûködik.
Gazdasági eredményeik is jók: az önkormányzattól 175 millió forintos támogatáson kívül nem kellett a várostól pótlólagos forrást igényelni, és a pályázat szerint a következô öt évben sem kérnének
az önkormányzattól több pénzt. A növekvô látogatottsággal az állami támogatás is nôtt, és jelentôs segítséget jelent

a TAO-támogatás, a cégek mecenatúrája. A jegyárbevételt (130 millió forint körül) viszont – mivel a színház teljes kihasználtsággal mûködik – nem lehet jelentôsen növelni – írja Jordán.
Nem csak a szombathelyi közönség díjazza (jegy és bérletvásárlással) a színház
tevékenységét, a Pécsi Országos Színháztalálkozóról (POSZT) öt díjat hozott el
a WSSZ, és az ország legjobb rendezôi
jöttek egy vagy több darab erejéig alkotni a városba. „Országosan is kiemelkedik
az a névsor, amely az állandó rendezôgárdát jelzi (Alföldi Róbert, Béres Attila, Horgas Ádám, Lukáts Andor, Mohácsi János, Valló Péter, Zsótér Sándor).
Nagy visszhangot teremtve vendégeskedtünk Budapesten (Átrium, Jurányi, Thália,
Városmajor), az országos médiaérdeklôdés számszerûsíthetô.”
Tavaly az országos nyomtatott lapokban
negyven, a rádiókban 29, a tévékben 17,
az online médiában 131 alkalommal
szenteltek figyelmet a színháznak.
A pályázat kitér a színházat szeretô közönség utánpótlásának „kinevelésére”,
együttmûködésére a Reményik iskolával,
a SEK-kel és a Kôszegi Felsôfokú Tanulmányok Intézetével. Beszámol a nem
színpadi elôadásokról, a kortárs szerzôket bemutató Kötelezô olvasmány sorozatról, a kortárs képzômûvészekrôl szóló Miért széprôl, amelyek új színt hoztak
Szombathely kulturális életébe.
A következô évadokra tervezett bemutatókat is felsorolja a pályázat, így tervezi Jordán például az Édes Anna, az Úri
muri, a Bánk bán, a Csongor és Tünde bemutatását, a világirodalomból Szophoklésztôl Shakespeare-en át Agatha
Christie-ig válogat, a kortárs magyar
drámák szerzôi között szerepel Márton
László, Parti Nagy Lajos, Garaczi László,
a külföldiek között többek között szerepel Neil Simon, Ljudmilla Ulickaja.
A fiatalabb korosztályoknak szóló darabok között az Indul a bakterház vagy
a Pál utcai fiúk vadonatúj feldolgozása
(Dés–Geszti–Grecsó) is ott van.
Jordán Tamás úgy gondolja, hogy
megérett a WSSZ egy jelentôsebb szerepre az ország színházi életében, egy országos színházi találkozó színhelye lehetne
Szombathely, sôt külföldi, így testvérvárosi kapcsolatokban is lát a színházi
élet számára kiaknázandó lehetôséget,
amellyel Szombathely felkerülne Európa színházi térképére.

Nem csak Jordán szeretné a színházat
igazgatni, a szombathelyiek is szeretnék
a színházukat továbbra is Jordán vezetése alatt tudni. A Facebookon „Gyûjtsünk össze 9700 like-ot Jordán Tamás pályázatára! Ha szerinted is az lenne a legjobb, ha folytathatná a munkát, kattints
és oszd az oldalt!” – felhívással fordultak a színházszeretô közönség felé Jordán támogatói. A 9700 kedvelés bizonyára meg lesz, cikkünk megírásakor, hétfôn
hatezer felett járt a „lájkok” száma.
Arról, hogy ki legyen az igazgató, március 2-án dönt a közgyûlés.
Dér András filmrendezô, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és
Médiatudományi Intézetének adjunktusa. Pályázata nem nyilvános, a Wikipédián tájékozódtunk munkásságáról.

A budapesti Piarista Gimnáziumban
érettségizett, majd fényképezést tanult,
pályáját fényképészként kezdte.
1978–1980 között a Mafilm rendezôasszisztens-gyakornoka volt, majd a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola film- és televízió operatôr szakán tanult. Volt
a Mafilm operatôre, a Balázs Béla Stúdió
vezetôségi tagja. 1988 óta a Fekete Doboz címû videófolyóirat munkatársa.
A Független Film- és Videószövetség fôtitkára. 2010-ben az Esztergomi Várszínház mûvészeti igazgatója volt. 1991-ben
rendezte meg elsô színházi darabját.
Azóta a Budapesti Kamaraszínház,
a Merlin Színház, a Gárdonyi Géza Színház, az Esztergomi Várszínház, a Vörösmarty Színház, a Karinthy Színház, a Pinceszínház, és a Katona József Színház rendezôje is volt.
SaFó
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Cél az élvonal!
J Ó L R A J T O LT A Z A K A D É M I S TA K É Z I L A B D A C S A PAT
Jól sikerült felkészülés után a múlt
szombaton már pályára is lépett
a Kozma-Szerszám Szombathelyi
KKA NB/I B-s nôi kézilabdacsapata.
A télen alaposan megerôsített alakulat magabiztos sikerrel hangolódott
a mai rangadóra. A múlt pénteken
sajtótájékoztatón számolt be a legfrissebb fejleményekrôl Pôdör Zoltán
ügyvezetô.
H

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

1.

Vasas SC

14

12

0

2

421

269

152

PONT
24

2.

Szombathelyi KKA

14

12

0

2

437

325

112

24

3.

NEKA

14

10

0

4

398

329

69

20

4.

Mohácsi TE

14

9

0

5

351

354

-3

18

5.

Dunaújváros

14

8

0

6

409

367

42

16

6.

Gyôri ETO KC II

14

8

0

6

374

368

6

16

7.

Szekszárdi FGKC

14

7

0

7

351

337

14

14

8.

Gárdony-Pázmánd

14

6

1

7

355

377

-22

13

9.

Szentendrei NKE

14

5

1

8

365

403

-38

11

10. Haladás VSE SKFT

14

5

0

9

321

360

-39

10

11. Rinyamenti KC

14

5

0

9

353

402

-49

10

12. Kozármisleny SE

14

4

1

9

319

330

-11

9

13. Marcali VSZSE

14

4

1

9

321

384

-63

9

14. Csurgói NKC

14

1

0

13

316

486

-170

2

Több változás is történt az akadémiánál a télen. A korábbi vezetôedzô,
Bölöni Roland tavasztól már az utánpótlásért felel, az új tréner pedig a komoly
élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezô Füzesi Ferenc lett. A játékoskeretben
is volt mozgás, néhányan abbahagyták
a kézilabdát, ôket mindenféleképpen
pótolni kellett. Azt már korábban lehetett tudni, hogy Schneider Éva személyében a Kispesttôl igazoltak jobb átlövôt a szombathelyiek, ám nem álltak le
az erôsítéssel. Takács Bianka a Vác csapatától érkezett, a beállós14 NB/I-es bajnokin szerepelt korábbi alakulatával.
A legfrissebb szerzemény Smid Eszter,
az átlövôt a héten mutatták be a sajtó
képviselôinek.
A cél most már mindenki számára
világos, ôsszel NB/I-es csapatot szeretnének Szombathelyen. Füzesi Ferenc
vezetôedzô a sajtótájékoztatón elmondta: az eddig lerakott alapokra
építve formálja a bajnokság megnyerésére esélyes csapatot. A tapasztalt tréner kiemelte továbbá, hogy stabil védekezésre és gyors kontra játékra alapuló szerkezetet szeretne megvalósítani. Az új játékosokat is ezek alapján
szeretnék beépíteni az együttesbe.

8

Pôdör Zoltán jelezte: amennyiben
szükséges, további érkezôkkel kalkulálhat a szakmai stáb.
Szombaton délután Marcaliban nem
borult a papírforma. Már az elsô mérkôzésen bebizonyosodott, hogy a komoly csapaterôsítésen átesett SZKKA
idônként osztálykülönbséggel jobb az
ellenfelénél. Lehengerlô játékkal már
az elsô játékrészben 12 góllal vezettek
a szombathelyiek. A korábbi alapokra
épülô játékban Mayer Maya, Pukler
Glória, Virág Noémi remekelt, és az
NB/I-bôl igazolt Schneider Éva a maga
5 góljával is kivette a részét a sikerbôl,
míg Takács Bianka pedig 3 találatot
szerzett. Füzesi Ferenc szinte mindenkinek játéklehetôséget adott. A végeredmény: Marcali VSZSE–Kozma-Szerszám Szombathelyi KKA NB1/B felnôtt 19–36 (8–20).
Legközelebb ma, szombaton este hat
órától az Egyetemi Csarnokban hazai
pályán játszik az SZKKA, ahol a Neka

csapata ellen kell megszerezni a gyôzelemért járó bajnoki pontokat.
A Szombathelyi Swietelsky-Haladás
kézilabdacsapata jelenleg a 10. helyen
áll a bajnokságban, a zöld-fehérek is
erôsítettek a télen, ám az elsô tavaszi
fellépésükön nem sikerült pontot szerezni a Mohács ellen.
SaFó

SWIETELSKY–HALADÁS VSE: KUPAEZÜST!
A szombathelyi futsalcsapat már azzal kisebbfajta bravúrt mutatott be, hogy
bejutott a Magyar Kupa Final Four-jába. A múlt hétvégén Veszprémben
megrendezett tornán a mieink elôször az Aramis SE-t verték 6–1-re az
elôdöntôben, Turzó József vezetôedzô a Sásdi – Hegyesi, Gyurcsányi, Németh
E., Vidák; cserék: Gyimesi, Matyi, Bencsik, Hajmási, Halmos, Horváth, Németh
P., Öreglaki, Sipos összetételû csapatot küldte parkettre. Másnap a fináléban
a bajnok Gyôr várt Halmosékre, és eleinte úgy tûnt, a csoda folytatódik, hiszen
kétszer is kétgólos volt a vasiak elônye. A rutin azonban kijött, így a serleg
végül az ETO-hoz került. A Haladás – lelkes szurkolótábora elôtt – joggal
ünnepelte a kupaezüstöt. A lefújást követôen a zöld-fehérek vezetôedzôje
így nyilatkozott: „Jól kezdtük a mérkôzést, de aztán ránk kényszerítette az
akaratát a Gyôr. Kiadtunk magunkból mindent, nem sikerült nyernünk.
Kavarognak bennem az érzelmek, mert elbuktuk a kupadöntôt, de így talán
ki lehet kapni a Gyôrtôl. Nem elôször bizonyította a csapatom, hogy óriási
tartás, akarás van benne. Óriási élmény volt részt venni a kupadöntôben.”
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Segítség Ancikának…
„A nyilvánosság segítségét szeretném
kérni. Egyedül gondozom tavaly nyár
óta a feleségem. Kisbabát vártunk,
a feleségem embóliát kapott, kómában van. Anyagilag csôdbe mentünk.
Pedig mindent megpróbáltam. Várom
válaszukat. Köszönettel Kálai István.”
Ezt a levelet kapta szerkesztôségünk
a minap, a férj által készített weboldalról pedig egy rövid, ám annál megrázóbb történet bontakozott ki: „Feleségem július 4-én került kórházba terhességi trombózissal a belgyógyászatra. Július 7-én, mikor már jobban volt,
tüdôembóliát kapott!
Négyszer élesztették újra, és az egyik újraélesztés folyamán, sajnos, az agyban
oxigénhiányos állapot lépett fel. Azóta
éber kómában van. A kisbabát sajnos elveszítettük!
Egy hónapot volt az intenzív osztályon,
ahol rendesen foglalkoztak vele. Majd
egy hónapot volt a belgyógyászaton,
ahol sajnos nem a legmegfelelôbb ápolást és odafigyelést kapta. Sajnos nincsenek felkészülve egy kómás beteg ellátására, ennek következtében enyhe
rosszabbodás lépett fel az állapotában.
Ott kellett hagynom a munkahelyem,
hogy tudjak vele foglalkozni. Idegileg teljesen kikészültem.
Jelenleg otthon ápolom. Rengeteg
dolgot meg kellett vásárolni már a kórházban is, amit a tb csak akkor támogat, ha már itthon van. Anyagilag kez-
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A segítségkérést közreadtuk. Két eltört élet, amit már – bár ne így lenne –
nem lehet összeragasztani. Hogy a darabokból mit lehet felépíteni, az úgy
gondolom, innét kezdve már nem csak István magánügye. A segítség pedig
nem feltétlenül csak pénz lehet, bár kétségkívül az anyagi problémák megoldásához nagyon jól jönne. A szociális intézményrendszer nincsen arra felkészülve, hogy segítsen egy bajba jutott családnak stratégiát gyártani, munkát, önkéntes vagy olcsó házi segítséget találni, vagy bankkal tárgyalni.
Kálai István telefonszáma: 20/2216676.

dünk kifogyni a tartalékokból! Már
mindent megpróbáltam, de sajnos nem
sok segítséget kaptam. Ezért szeretném
kérni, az önök segítségét!”
Kálaiék oladi lakótelepen bérelt garzonjában találkoztunk, Annamária egy
speciális ágyban fekszik, nyitott szemmel,
de hogy mennyit érzékel abból, hogy vendég érkezett, nem tudom. Az Alföldrôl,
Kiskunfélegyházáról költöztek Szombathelyre, mert itt több a lehetôség
jobb megélhetésre. A pénzre azért is
szükségük volt, mert belevágtak egy
„babaprojektbe”, ami esetükben nem
volt egyszerû, kellett hozzá a Káli-intézet közremûködése, 1,2 millió forintos
kölcsönt vettek fel, hogy esélyük legyen
egy gyermekre.
A csoda megtörtént, de az öröm nem sokáig tartott. A tragikus fejleményeket István blogbejegyzésébôl már ismerjük.
Azt nem lehet tudni, hogy ennek az állapotnak mi lehet a kimenetele, számíthatnak-e javulásra.
A férj egy facebook oldalon naplózza
a mindennapi eseményeket, ahogy mondja, ô a fô- és segédápoló is, meg a gyógytornász és a szakács a nap 24 órájában.
Emellett állást vállalni nem tud. Felesége

nyugdíjára három hónapot vártak, addig
a 47 ezer forintos ápolási díjból és a tartalékaikból éltek. Most a jövedelmük
123 ezer forint, aminek a fele a rezsi, jelentôs kiadás a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz, a hitelt törleszteni már
végképp nem tudják. A bankkal történt
egyezkedések nem vezettek eredményre, halasztást – néhány hónapot – csak akkor kaptak volna, ha vállalják a jelentôsen megemelkedett törlesztôrészletet.
István utánajárt annak is, hogy mennyibe kerülne az ápolónô, akire napi nyolckilenc órában a feleségét hagyhatná, de
gyorsan kiderült, a 2000 forintos óradíjat
nem fedezné a keresete. Otthon végezhetô munka nem nagyon van, de folyamatosan keres.
Az önkormányzat segített tavaly, az egy
évben egyszer adható eseti segély maximális összegével támogatta a családot, de
erre most már nem jogosultak. Volt kiskunfélegyházi kollégái a fizetésükbôl
adtak össze számukra pénzt, és erejükhöz
mérten segíti a családot Kálaiék Szombathelyen élô keresztlánya. Amikor azt kérdezem, hogy mégis miben kér segítséget,
azt mondja, minden jól jönne.
SaFó

Eszkimóka: Kajak-technikai tréning medencében
A kajakozás elsôsorban nyári sport, de vannak, akik elôrelátóan
felkészülnek, és a havas évszakban is gyakorolják a sportághoz
szükséges technikai elemeket.
A Weking Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület idén is szervezett tréninget a sportág szerelmeseinek. A tanfolyam célja az eszkimó-forduló elsajátítása és begyakorlása. A medencés környezet kiválóan alkalmas a feladatra. Az eszkimó-forduló az a technikai elem, amikor a kajakos a borulást követôen önerôbôl képes visszafordulni a kajakjával, így megvalósítva az önmentést.
Ez fôként vadvízi környezetben hasznos, de a tengeri kajakosok
is jó hasznát vehetik. Aki képes az eszkimó-fordulóra, annak megnô a vízbiztonsága, így nagyobb élvezeti szinten képes a kajakozás élményeit átélni. A tanfolyamon a rutinosabb kajakosok oktatják azokat, akik még nem próbálkoztak az eszkimó-forduló végrehajtásával. Tapasztalatok alapján 3-4 alkalom után sikerül végrehajtani a fordulót, amit aztán gyakorolni kell, amíg rutinszerûvé
nem válik a mozdulatsor. Információkat a www.weking.hu oldalon találhattok az „eszkimóka” menüpont alatt.
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KULTÚRA

FOGADÓÓRA
Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 21-én (kedden)
16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Vadvirág Óvodában (Szombathely, Selmec u. 2.) fogadóórát tart.

Lendvai Ferenc, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje, a Fidesz Szombathelyi Szervezetének elnöke 2017. február 21-én (kedden) 16.00–17.00 óráig a Fidesz-irodában (9700 Szombathely, Szent Márton u. 10.) fogadóórát tart.
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Kántás Zoltán, Szombathely 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február
22-én (szerdán) 15.00–17.00 óráig a Zanati Közösségi
Házban (Szombathely, Külsô-Zanati út 119.) fogadóórát tart.
Dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. február 23-án (csütörtökön) 16.00 órakor
az MSZP szombathelyi irodájában (Szombathely, Berzsenyi D. tér
2/b.) fogadóórát tart.
Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város 5. számú választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 27-én
(hétfôn) 17.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra napján 13.00 órától az Ügyfélszolgálattól kérhetô.

TÉLBE ZÁRVA – ÓVODÁSOK ÉS KISISKOLÁSOK TÁRLATA A DÉSIBEN
Télbe zárva – ezt a címet viseli az az idôszaki kiállítás, mely március elejéig
tekinthetô meg a Dési Huber István Általános Iskola alulájában.
Kisiskolások és óvodások meseillusztrációkat készítettek, a pályázat második
fordulóján pedig farsangi álarcokat, maszkokat vártak a szervezôk, melyet az
óvodában vagy akár otthon is elkészíthettek a versenyzôk. A legjobb
munkákból február 2-án nyílt tárlat a Dési Huber István Általános Iskolában.
A megnyitón Kiss Péter, az intézmény igazgatója és Márkus Kornélia, a verseny
megálmodója köszöntötte a gyerekeket, majd három kategóriában, mintegy
harminc díjazott óvodás és kisiskolás vehette át jutalmát. A rendezvényt
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási és Szociális Bizottsága
támogatta.

KÖNYVET ADNI,
KÖNYVET KAPNI
Nemzetközi könyvajándék napot
tartottak a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a hét elején. A kezdeményezéshez negyedik alkalommal csatlakozott az intézmény, és az idén
is sikerrel. Számosan keresték fel a
földszinten felállított polcot, hogy
elhelyezzék rajta azt az új, vagy
használt, de jó állapotban lévô
könyvet, amit ajándéknak szántak,
és vettek el egyet maguknak, mások által odatett mûvekbôl. Voltak,
akik kedves üzenetet is küldtek annak, akit ismeretlenül megajándékoztak. A gyermekkönyvtárban iskolás csoportokat fogadtak mesés
foglalkozásokra.

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

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

Lengyel diákok a Savaria Szakgimnáziumban
Az ERASMUS program keretében
a lengyelországi Bydgoszcz városából 20 fôs diákcsoport érkezett
a SZMSZC Savaria Szakgimnáziumába két kísérô tanárral.
A csoport itt tartózkodása 2 hete alatt
az iQor szombathelyi gyárában volt
szakmai gyakorlaton, és a Savaria
Szakgimnázium Hollán Ernô Kollégiumában szállásolták el ôket. Látogatásuk ideje alatt különbözô progra-
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mokon vettek részt. Megismerkedtek
Szombathely és Budapest nevezetességeivel. Voltak korcsolyázni
a szombathelyi jégpályán, billiárdozni. Sôt, a FALCO kosárlabda-mérkôzésén szurkolhattak a helyi csapatnak. A múlt héten került sor a Savaria Szakgimnázium vendégeinek köszöntésére, és az intézmény, valamint
a képzések bemutatására. Hamar eltelt a két hét, csütörtök délután

elérkezett a cserediákok búcsúztatása. Szombathely MJV és a Vas Megyei
Közgyûlés városunkat és megyénket bemutató ajándékait adta át
az iskola. Valamennyi diák megkapta az itt-tartózkodása emlékére készített emléklapot is. A testvériskolai
kapcsolat következô állomásaként
a Savaria Szakgimnázium vezetése és
diákjai meghívást kaptak a lengyelországi Bydgoszcz városába.
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PROGRAMAJÁNLÓ

2017. FEBRUÁR 18.

Február 18–25.

KIÁLLÍTÁS
december 9–június 1.
Katonatörténeti Kiállítás
(Aréna u. 8.)
Smidt Lajos Hadikiállítása
– a Smidt Múzeum idôszaki tárlata
a Katonatörténeti Kiállításban
január 31–február 28.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
Máskép(p) – kiállítás a helytörténeti
fotópályázatra beérkezett
munkákból
február 3–március 2.
Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai
Központ (Szent Imre herceg u. 84/b.)
Faragatlan(s)ág? – kiállítás Déri Máté
gyûjteményébôl
február 9–március 19.
Szombathelyi Képtár
Frida Fiestas – Boros Viola és Fajgerné
Dudás Andrea kiállítása
február 15–22.
Siker Könyvtár (Ady E. tér 40.)
Gondolatok – Kocsner Anita kiállítása
•••••••••••••••••••••••••••

február 20. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár 4.
emelet)
17.00 Pergamon – Halálos
kompromisszum, elôadó: Oláh László
Genius Savariensis Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Történelmi kurzus: A
szétszóratás – savariaiak a Római
Birodalomban, elôadó: Agócs Nándor
február 22. (szerda)
VII. sz. Idôsek Klubja (Váci M. u. 1–3.)
13.30 Cukrász dinasztiák,
hungarikumok, elôadó: Rózsa Károly
Agora – MSH
14.30 Barangolás a hinduk
országában, elôadó: dr. Kúti
Zsuzsanna
20.00 Szerda esti akusztik: Soulwave
Genius Savariensis Szabadegyetem
(Egyházmegyei Könyvtár, Szily J. u. 1.)
16.00 Irodalmi estek: Arany János
balladái, elôadók: Fûzfa Balázs, Lutor
Kata, Rozmán Kristóf

Marosvásárhelyrôl, elôadó:
Szántó Claudia
15.00 Hölgy Klub: Farsang
17.00 Francia Klub: Franciaország
nagy háborúi
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Bájoló – zenés irodalmi
barangolás, vendég: Varga Dominik
február 24. (péntek)
Szombathelyi Képtár
18.00 Frida – a Zsámbéki Színházi
Bázis elôadása
Végállomás
20.00 Overtures, Temperance,
Afterlife Symphony, Ankh
február 19–24.
(vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
február 19. (vasárnap)
10.00 A székely menyecske meg
az ördög
február 20–22. (hétfô–szerda)
9.00 és 10.30 A székely menyecske
meg az ördög
február 23–24. (csütörtök–péntek)
10.30 A székely menyecske meg
az ördög

február 18. (szombat)
Mûjégpálya
10.00 XXX. Jégkarnevál

Iseum Savariense (Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Második felvonás – Római
mennyezetfreskó az Iseumban,
elôadók: Sosztarits Ottó,
Harsányi Eszter, Kurovszky Zsófia

Weöres Sándor Színház
február 24. (péntek)
19.00 Vineta Köztársaság

Végállomás
20.00 Ozone Mama,
Fuzzbox

február 23. (csütörtök)
Vas Megyei TIT (Kôszegi u. 2.)
15.00 Szenior Klub: Emlékeim

február 25. (szombat)
Agora – Savaria Filmszínház
22.30 Belga-koncert

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Február 18., szombat

Párás idô várható

0˚C

8˚C

Február 19., vasárnap

Párás idô várható

0˚C

8˚C

Február 20., hétfô

Szitálás, gyenge
esô várható

0˚C

9˚C

Február 21., kedd

Szitálás, gyenge
esô várható

1˚C

10˚C

Február 22., szerda

Szeles idô várható

2˚C

11˚C

Február 23., csütörtök

Gyengén felhôs
idô várható

2˚C

11˚C

Február 24., péntek

Közepesen felhôs
idô várható

2˚C

11˚C
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KÉPGALÉRIA

G Ó LYA A VAT Ó – A B O LYA I É A K U PA
A bolyais gólyák voltak a legügyesebben a hatodik városi gólyaavatón. Kilenc
iskola, rajtuk kívül még nyolc középiskola mutatta meg saját mûsorát, és
vetélkedett a vándorkupáért. A fiatalokat dr. Puskás Tivadar, Szombathely
Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte, a házigazda Farkas Flóra,
a VDÖK elnöke és Farkas István, a VDÖK alelnöke volt.
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HIRDETÉS

2017. FEBRUÁR 18.

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

F Ó R U M B A N

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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•

C S A L Á D I

•

Ö N K O R M Á N Y Z A T

KÖZLEMÉNY
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette Integrált Településfejlesztési Stratégiája
módosítását.
A módosítás célja, hogy a város 2014–2020 között megvalósuló fejlesztési projektjei illeszkedjenek a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához. Szombathely
Megyei Jogú Város Közgyûlése az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás, 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti munkaanyagát 2017. február 12-én társadalmi vitára bocsátotta.
A véleményezési dokumentáció
2017. február 12. és 2017. február 20. idôtartamban
a hivatal honlapján: (http://www.szombathely.hu/
onkormanyzat/koncepciok-tervek/) megtekinthetô.
Az érintettek a közzététel ideje alatt a stratégiával kapcsolatban észrevételt tehetnek.
Észrevételeket, véleményeket az érintettek írásban
nyújthatnak be a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Kabinet (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) címére, vagy
elektronikus levélben its@szombathely.hu e-mail címre.
A vélemények, észrevételek benyújtásának határideje
2017. február 20.
A közzététel ideje után érkezett esetleges észrevételek
a jóváhagyási eljárásban már nem vehetôk figyelembe.
Szombathely, 2017. február 9.

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

Tisztelettel:
Szakály Szabolcs
osztályvezetô

RECEPT

RAKOTT PADLIZSÁN

Hozzávalók: 4 közepes padlizsán, 40 dkg marhahús, 3 db
tojás, 2 ek. zsemlemorzsa, petrezselyemzöld, 2–3 csipet
bazsalikom, só, bors, 3 nagy paprika, 25 dkg paradicsom,
2 ek. étolaj, 4 dl tejföl.
Elkészítés: A sovány marhahúst kétszer átdaráljuk, hozzáadunk 1 tojást, a bazsalikomot, az aprított petrezselymet, a zsemlemorzsát, illetve sózzuk, borsozzuk, és jól
összedolgozzuk. A padlizsánt ujjnyi vastagságú karikára vágjuk és olajban kisütjük. A paradicsomot és a paprikát karikára szeleteljük. Kikent tepsibe lerakjuk sorban
a padlizsánt, a darált, fûszerezett húst, a paradicsomot,
a paprikát, majd újra ugyanezt, míg elfogynak a hozzávalók. A 2 tojássárgáját elkeverjük a tejföllel, és a rakott
padlizsán tetejére öntjük. Alufólia alatt, elômelegített sütôben sütjük. Ha megpuhult, levesszük a fóliát, és szép
pirosra sütjük a tetejét. Friss salátával tálaljuk.
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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

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
• 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:

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.

Safo_2017_02_18

17/2/17

10:51 AM

Page 15

H I R D E T É S
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•

FC Ó
I VR IUL M B A N

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

Induló tanfolyamaink

• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló E-000531/2014/A006
• Motorfûrész-kezelô E-000531/2014/A020
• Villamos hálózat kezelô E-000531/2014/A026

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi
2 szobás, 67 m2-es
Neczpál Kati téglalakás eladó,
Tel.: 30/678-1177
irányár: 12,5 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

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.

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

S Z Ü L E T É S : dr. Németh Balázs László és dr. Lampért Bernadett leányai:
Lenke és Adél (ikrek), Bajzek Ferenc és Rüsics Vivien leánya: Szidónia, Kendik
Béla Bence és Németh Nóra leánya: Róza Anna, Glavánovics Roland és Szabó
Roxána fia: Csongor, Hirschl Csaba és dr. Boda Veronika leánya: Anna, Nagy
István és Kosztolánci Barbara fia: Benedek, Rafaj Marcell Endre és
Benkô Lilla fia: Vince, Kiss Attila és Takács Henriett fia: Áron Attila, Varga
Árpád Péter és Csizmazia Katalin leánya: Rozina, Takács Gábor és Hatos
Georgina leánya: Annabella, Kocsis Tamás és László Dóra leánya: Linett,
Lôdör Zoltán László és Szilágyi Anikó Veronika fia: Ábel Zoltán, Ulinecz
Albert és Gáspár Adrienn leánya: Vivien, Zuggó Patrik és Kalmár Adrienn
fia: Patrik, Vámos Gábor és Bozsányi Aliz leánya: Dorottya, Dévai András
és Fónai Viktória fia: Csanád, Nagy Gábor és Sámson Tünde leánya: Kira,
Gorza Zsolt és Szabó Barbara fia: Botond, Papp Árpád és Kálmán Judit
leánya: Anna, Becsák Ferenc és Hujber Marianna fia: Noel, Zabó László
és Téglás Tímea leánya: Anna Piroska, Farkas Norbert és Gömbös Diána
fia: Dávid, Nunkovics Péter és Sárközi Adrienn leánya: Luna Petra, Siklér
Tamás és Mittli Éva leánya: Júlia Izabella, Varga Krisztián és Grünczeisz
Mónika leánya: Csenge Dzsenifer, Stajrits Ákos és Kovács Klaudia leánya:
Liza Aida, Takács János és Steier Magdolna leánya: Emma, Rudalics József
és Vadasfai-Soós Andrea Zsuzsanna fia: Bendegúz, Németh János és Farkas
Nikoletta fia: Benedikt, Pomeisl György László és Imre Mónika fia: Balázs,
Szalai Tibor és dr. Rimaszombati Mariann leánya: Anna, Vass Róbert Csaba
és Lanschek Csilla leánya: Flóra, Seper Zsolt és Szabados Tímea fia: Bulcsú
Bendegúz, Kovács Gyôzô és Kovács Veronika leánya: Zoé Adrienn,
Németh János és Geszti Eszter fia: Bence, Horváth Szabolcs és Kalamár
Nikoletta fia: Hugó, Mórocz Zsolt és Orsós Éva leánya: Ramóna, Fordán
Adrián és Kiss Hajnalka leánya: Florina, Fülöp Tibor és Kiss Ildikó fia: Péter,
Vörös Zoltán és Szeder Ildikó fia: Dániel
H Á Z A S S Á G : Horváth Gábor és Viszked Zsuzsanna, Takács Gábor és Tar
Angéla Karolina
H A L Á L E S E T: Málovics Józsefné Kiss Anna Magdolna, Horváth Péter,
Szele Imréné Tóth Lujza, Ôr László, Mester Lászlóné Forgács Etelka, Böttger
Emese Magner Emese, Pálfi Gyula Géza, Horváth Emilné Seregley Anna,
Kokas Lászlóné Dévai Marianna, Szakály Ferencné Petneházi Erzsébet
Emma, dr. Hévizi Péter Antal, Keresztúri Csabáné Kovács Mária, Orbán
Istvánné Kövér Mária, Kutasi Lajos, Pálfi József, Gerencsér Árpád
Péter,Tóth Lászlóné Fejes Jolán, Zboznovits Ágoston Rudolf, Németh György,
Szép Dezsôné Balikó Ilona, Tóth Ernô, Polgár Elemérné Pintér Matild, Balogh
Istvánné Hodvogner Teréz, Laczi Vendel, Lukács Lászlóné Zsidó Ilona, Szabó
Mária, Rácz Gyula, Békés József Péterné Kazári Erzsébet, Ágoston
Ferencné Baranyai Irén, Nagy Ferencné Bokányi Ida, Csaba Attiláné Németh
Etel, Mozsolics Lajosné Liszt Ilona, Pintér Ferencné Domján Teréz, Szakály
Margit, dr. Pintér-Burus Sándor, Lakézi Gyôzôné Kôszegfalvi Mária,
Molnár István, dr. Kotz Tivadar József, Németh Vendelné Trizsi Margit, dr.
Laki Zoltán Andorné Samu Márta, Horváth Imréné Pék Erzsébet, Bencze
Józsefné Nagy Terézia, Fülöp Kálmán, Lökös István
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

EZÜST ÉKSZEREKRE
40–50% engedmény
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció február 20-tól február 25-ig érvényes!

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlegébe
kiemelt bérezéssel, betanított munkára
munkavállalókat keres.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

