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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BEVEHETETLEN AZ ARÉNA!
KÉPVISELÔI VAGYONMUSTRA
KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK KÖZLEKEDÉSRÔL, UTCANEVEKRÔL
ANNO: PESTRE IGAZOLT A PRÍMÁS

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
Dacia Duster Exception 1,5 dci 110 Le 4x4
Renault Fluence Limited 1,5 dCi 95 LE

2016-os 4.990.000 Ft
2016-os 3.890.000 Ft
2012-es 2.790.000 Ft
2015-ös 2.950.000 Ft
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HIRDETÉS

A Szombathelyi Ifjú Sólymok
Kosárlabda Sportegyesület
tisztelettel és szeretettel kéri a Kosárlabdabarátokat,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák Szombathely fiú kosárlabda-utánpótlását!

Adószámunk: 18889167-1-18
Köszönjük! • Hajrá Szombathely!

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

jutalékért

SZÓRÓLAPTERJESZTÉS,
SZÓRÓLAPMARKETING

Aktuális akcióinkról értesülhet
a www.savariapost.hu honlapon.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

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

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

MULASSUNK
Galambos Lajcsival
és sztárvendégeivel!

Nincs ajándékötleted? Van megoldás!
Különleges ajándékkal szeretnéd meglepni
szeretteidet, barátaidat ismerôseidet?
Itt a remek alkalom, hogy valóban egyedi
ajándékkal kedveskedhess!
Akár születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra
vagy más jeles alkalomra is tökéletes választás!
JEGYEK VÁLTHATÓK A HELYSZÍNEN ÉS ELÔVÉTELBEN
az AGORA jegyirodában és a ZSOLT-Lak
Ingatlanközvetítô Irodában. JEGYÁR: 4.990 Ft.
VÁRJUK KEDVES MULATNI VÁGYÓ VENDÉGEINKET!
További információ weboldalunkon:

www.sztarparty.hu
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KÖZGYÛLÉS

Közgyûlési döntések közlekedésrôl, utcanevekrôl
A közgyûlés beszámolót hallgatott meg
a hulladékszállítás helyzetérôl. Mint azt
a múlt heti számunkban megírtuk, január
elejétôl nem a SZOMHULL-t jelölték ki
szolgáltatónak azokon a kistelepüléseken, amelyekkel korábban a veszteséges üzemelés miatt szerzôdést bontott.
A Nemzeti Hulladékkezelô Zrt. a soproni hulladékkezelô céget bízta meg a hulladékgyûjtéssel, az pedig a Müllex-nek adta ki alvállakozásba a munkát. A szakemberek (a SZOMHULL vezetôje, Puklér
Géza és a hulladékgyûjtéshez az infrastruktúrát biztosító SZOVA vezérigazgatója, Németh Gábor) borúlátó tájékoztatót tettek a képviselôk asztalára. Vas megyében ugyanis – egy tervezet szerint –
nem lesz központi hulladékszállító cég,
így a SZOMHULL legfeljebb alvállalkozóként láthatná el feladatát. (Ez pedig
a SZOVA bevételeit is csökkenti, ami
miatt gond lehet a kötvény-visszafizetéssel.) Dr. Puskás Tivadar ezt úgy kommunikálta le a közgyûlésen, hogy a lényeg,
hogy valaki elviszi a szemetet, a lakosságnak csak ez a fontos. Ennek ellenére
a közgyûlés azt a határozatot fogadta el,
hogy a polgármester tárgyaljon az illetékes szervezetekkel, hogy továbbra is
a szombathelyi önkormányzat tulajdonában álló cég láthassa el a feladatot
Szombathelyen és a környéken.
A Petôfi-telepen élôk közlekedését
könnyítheti meg, hogy a jövôben használhatják majd a ÉNYKK helyközi járatait is
szombathelyi helyi bérlettel. Errôl azonban még meg kell állapodni a városvezetésnek az illetékes minisztériummal.

Közterületeket neveztek el Kámonban,
a Vízöntô utcától nyugatra esô területen
nyílt új utcák virágneveket kaptak: lesz
Ciklámen körút, Ibolya köz, Rózsa köz,
Jázmin utca, Viola utca.
Meghosszabbodik a Várkonyi István utca, az ipari útként emlegetett terület a jövôben hivatalosan is az Ipari út lesz.
A két közgyûlés között kért szót Molnár
Miklós alpolgármester, miután levelet
kapott Mérei Tamás volt zenekarvezetôtôl, hogy kérjen bocsánatot. A zenekar-

vezetô ezt azzal indokolta, hogy nem 250
millió, hanem 200 millió forintnyi számla nem volt kifizetve az Iseumi játékok
kapcsán. Az alpolgármester ismételten
idézett Mérei munkaügyi perében tett vallomásából, amelyben Mérei azzal indokolja, hogy eltitkolta a zenekar tartozásait,
mert nem akarta, hogy Molnár errôl tudomást szerezzen. Az alpolgármester kikérte az ügyészségen folyt eljárás iratait
is, amely 4000 oldalt tesz ki.
SaFó

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
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VISSZAPILLANTÓ

Új lejáratot kap a kripta
Horváth Attila plébános kíséretében
járta be a Ferences templom kriptáját dr.
Puskás Tivadar polgármester. A jelenleg
nehezen megközelíthetô kripta új bejá-

ratot kap az oldalfolyosóról, és szó van
róla, hogy a kripta egy jelenleg elfalazott
részét is feltárják, és látogathatóvá teszik.
Együttmûködés az ELTE és a kamara között
Stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 2017. február 6-án az ELTE
Savaria Egyetemi Központ székhelyén.
Az országban ez az elsô ilyen megállapodás területi kamara és egyetem között.
A szerzôdés célja a régió felsôoktatásának és a gazdaság szereplôinek minél
szorosabb, érdemi és folyamatos együttmûködése a képzési irányok és tartalmak
meghatározásánál, melynek eredményeként a gazdaság érdekeit szolgáló, valós piaci igényeket kielégítô, értékes
képzettséget szerezhetnek az itt tanuló hallgatók.
Kezdôdnek a belvárosi beruházások
Rövidesen kezdôdik a Smidt Múzeum bôvítése, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a kivitelezôt, amely az RTN

•

SPORT

Plusz Nonprofit Kft. (Budapest) és a DCSBau Kft. (Nyíregyháza) alkotta R+D konzorcium lett. Az épület egy modern fogadórésszel, szociális helyiségekkel bôvül. Az építkezést régészeti feltárás elôzi meg, amely során a középkori várfalról
és az ókori helytartói palotáról számítanak újabb információkra a szakemberek.
A beruházás 159 millió forintba kerül.
A Romkert feletti sétány építésének
közbeszerzési eljárása is lezárult, a munkaterületet mindkét helyszínen a héten
adták át a kivitelezôknek. Jó hír, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás – a döntôbizottságot is megjárta az ügy – a Berzsenyi tér felújítására is a KÉSZ Zrt. kapta meg a munkát. Mindhárom beruházás a Szent Márton Program keretében,
állami forrásból valósul meg.
Faöltöztetés az arborétumban
A hét végén kinyitott a kámoni arborétum, amely az elmúlt hetek idôjárásához
képest enyhe hétvégén máris számos látogatót vonzott. A látogatóközpontban
Déri Máté faszobraiból láthatnak kiállítást.
Ha valakinek úgy tûnne, hogy az arborétum még elég szürke képet mutat, benevezhet a fa-öltöztetô versenybe. Egyének
vagy alkotóközösségek ötleteit várják,
a részleteket az arborétum honlapján,
illetve facebook-oldalán várják.
Vádemelés Ceszkó ellen
Vádat emelt Cseszkó Tamás, a Szombathelyi 7 Nap 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 – értesült a Nyugat.hu.
Nem ez az elsô ügye a vádhatóságnak
Cseszkóval szemben, tavaly a bíróság 200
nap elzárással egyenértékû pénzbírsággal sújtotta, mert Cseszkó és társai nem
szabályosan vezették a Pointer Food &
Média Kft. könyvelését.
Díjak a környezet védelméért
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Alapítvány a hétvégén rendezte meg
a VI. Jótékony célú környezetvédelmi bálját. A bevételt az idén az V. ÖKO-Majális
megrendezésére fordítják. A bálon –
amelynek fôvédnöke V. Németh Zsolt államtitkár volt – átadták a Környezetvédelemért díjakat, amelyet Kapolcsi Imre
és a Szombathelyi Televízió Kollektívája
kapott. Utóbbi azért kapta a díjat, mert
évek óta kiváló szövetségese az alapítványnak, a környezeti tudat- és szemlé-
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KULTÚRA

letformáló tevékenység közvetítésében.
Kapolcsi Imre, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon hidrológiai, vízföldtani területen kezdte pályafutását.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelôségen részt vett a szovjet csapatok által okozott környezeti károk felszámolásában, mûszaki igazgatóhelyettesként feladata volt a felügyelôség
szakmai tevékenységének irányítása.
Új ügyvezetô a BPW menedzsmentjében
Brumbauer József ügyvezetô igazgató –
aki 2004 óta áll a vállalat élén – 2017-ben
átadja a stafétabotot Mándli Péternek,
a BPW-H vevôkapcsolati központ jelenlegi vezetôjének. Brumbauer József ügyvezetô igazgató a vállalat kötelékében
végzett csaknem 14 évnyi eredményes
munka után nyugdíjba vonul – tudatta
lapunkkal a kft. A BPW-csoport vezetôsége kiemelt prioritásként kezeli a vezetôi utánpótlás biztosítását, így az átadásátvétel zökkenômentes lebonyolítása
érdekében 2017. év elejétôl Mándli Pétert, a vevôkapcsolati központ vezetôjét
második ügyvezetôvé nevezte ki. Mándli
Péter 1970-ben született, gépészmérnök
és közgazdász végzettséget szerzett,
1998-ban csatlakozott a BPW-Hungária
Kft.-hez, ahol az elmúlt közel 20 évben
egyre magasabb pozíciókat töltött be.
Az ügyvezetôi feladatokat Brumbauer
József nyugdíjazásáig ketten látják el.
Bevehetetlen az Aréna!
A Falcót képtelenség itthon legyôzni.
Legutóbb a bajnok Szolnok járt a vasi
megyeszékhelyen, és a sárga-feketék
ezúttal is bebizonyították, hogy az Aréna Savariában bárkit képesek legyôzni.
Szercsko Szekulovics tanítványai jól játszottak, amikor kisebb hullámvölgybe került a csapat, akkor pedig a lelkes közönség segítette át a holtponton az együttest. A végeredmény: Falco-Vulcano
Energia KC Szombathely – Szolnoki Olaj
KK 87–79. Gyôzelmével Váradiék feljöttek a 3. helyre. Ma este a Szeged látogat
Szombathelyre.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Pestre igazolt a prímás

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
február 11-tôl február 17-ig.

Nemcsak a kávéházi törzsközönség,
vagy ahogy viccesen mondják: bennszülöttek, hanem azok is, akik csak egyszerkétszer álmodoztak, vagy hangolódtak
muzsikája hatása alatt”. A búcsúestjén
a „kávéház nyüzsög, mint valami óriási hangyaboly, a cigányok ülnek, néznek
maguk elé. Látszik, hogy szomoruak,
hogy azért nem egészen mindegy,
hogy Szombathely, vagy Budapest. ’Mit
mondjak kérem? Tessék elhinni, nagyon, de nagyon fáj a szivem most, amikor közeledik a bucsuzás napja és
menni kell Budapestre. A háboru elôtt
és után is itt zenéltem, a szivem visszahuzott ide, a Kovácsba’”.
Aztán egy kis múltidézésbe kezdett
a zenész, megemlítette, hogy „muzsikáltam én ezalatt nemcsak a város, hanem a vármegye minden urának”.

A váltás okáról is kérdezték persze az
egybegyûltek, Farkas Jenô ekkor elérzékenyülve így válaszolt.
„Ez a Pestre való elszerzôdés olyan hirtelen jött. Nehezen szántam reá magamat. De hát a Spolarich az egyik legnagyobb, legelôkelôbb pesti kávéház.
Nagyon meg kell az ilyesmit fogni
ezekben a nehéz idôkben. Csak azt kérem Szombathelytôl, tartson meg olyan
szeretettel emlékezetében, milyen szeretettel gondolok majd és is mindig ide
vissza. És a szombathelyiek, ha feljönnek Pestre jöjjenek el a Spolarichba.
Ez lesz nekem a legkdevesebb üzenet
’hazulról.”
A prímás ezt követôen megfogta
hegedûjét, és egy szomorú nótára húzott rá…
Safó

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Guttmann Éva Mária. A Savaria
Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Dombay Péter, Szép
Erzsébet, Berkecz Szabolcs, Kovács Margit és Fehérné Csárdi Éva, a Pegazus
Lovarda utalványát pedig Kozma Diána nyerte. E heti kérdésünk: Melyik
pesti kávéházhoz szerzôdött a prímás? A helyes megfejtést beküldôk
között a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket
és a Hotel Continental 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 15-ig.
Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Féloldalas cikkben emlékezett meg
a Nyugatmagyarország 1928. október
29-ei száma Laki Farkas Jenô cigányprímás távozásáról: a hegedûs a fôvárosi
Spolarichba szerzôdött. A búcsúestjén
ott járt az újság munkatársa is – no meg
több száz szombathelyi zenekedvelô.
„Sokat beszélnek errôl a fekete, snájdig,
szépszál cigányprímásról, aki addig játszott a szombathelyiek fülébe és azon
keresztül a szivébe, míg egy napon
csak gondolt nagyot és merészet és elhatározta, hogy szépen bucsut mond
ennek a furcsa kis határszéli nagyvárosnak. Furcsa egy kicsit elgondolni most
már a Kovácsot a Farkas Jenô nélkül.
Annyira hozzánôtt ehez a kávéházhoz, annyira egybeforrott vele, hogy valahogyan nagyon fog hiányozni.
Mintahogyan a zenéje is nagyon fog
hiányozni. Hiába, ez a Jenô nagyon értett hozzá, hogyan kell négyszál hurral
megához kötni jó alaposan százak és
százak szivét.”
A hír gyorsan elterjedt a városban,
Farkas távozását „mindenki sajnálja.

11., Szo – Stromfeld, Stromfeld A.
u. 15., 801-230 20.00–8.00; 12., V –
Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 19.00–08.00; 13., H – Isis,
Rákóczi F. u. 1., 322-123 20.00–8.00;
14., K – Árkádia, Dolgozók útja 1/a.,
508-008 20.00–8.00; 15., Sze –
Calendula, Szelestey L. u. 4–6.,
509-405 20.00–8.00; 16., Cs –
Elefánt, Zanati u. 20., 508-553
20.00–8.00, 17., P – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110
20.00–8.00
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Vagyonukról nyilatkoztak a képviselôk
A képviselôk és tisztségviselôk
leadták vagyonnyilatkozatukat.
A vagyonnyilatkozatok célja az,
hogy a választók tudják követni
a politikusok vagyongyarapodását. Nem sok változás történt
az elôzô évi állapothoz képest.

Ágh Ernô Péter
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: felerészben tulajdona
egy szombathelyi
247 négyzetméteres ház egy 922
négyzetméteres
telken, Csepregen
egy 84 négyzetméteres ház egy 952 négyzetméteres telken, egy szombathelyi 61 négyzetméteres lakás fele. Több helyen mezôgazdasági ingatlana van a megyében,
ezeket mind még képviselôségét megelôzôen vette, zömét árverésen. Nagy
értékû ingósága nincsen. Értékpapírja
van: vasutas önkéntes nyugdíjbiztosítás 4,3 millió forint értékben. Megtakarítása nincs, adóssága: 2,05 millió forint. Forgalmi koordinátor a GYSEV-nél,
fizetése bruttó 360 ezer forint. Bérleti díjból havi 70 ezer forint bevétele
származik.
Balassa Péter
(Jobbik)
Ingatlan: egy 75
négyzetméteres
szombathelyi lakása van, valamint Toronyban egy 216
négyzetméteres
családi ház, amelyet örökölt. Ugyancsak örökségbôl van egy sárvári 80
négyzetméteres ház fele a nevén, valamint több telek Toronyban és Sárváron. Toyota Auris gépkocsija van. Nagy
értékû ingóságai: antik bútorok, zongora. Megtakarítása 19 millió forint, és
van egy 3,5 millió forintos pénzkövetelése. Tartozása 14,5 millió forint. Foglalkozás: vezetôedzô (Répcelak SE),
fizetés: 72.500 forint, értékesítési vezetôként (havi 20.000 forint), érdekeltség
gazdasági társaságban: Balliz Road
Kft. tulajdonosa és ügyvezetôje, a Távhôtôl a feb-tagságért 120 ezer forintot
kap havonta.
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Dr. Czeglédy Csaba (MSZP)
Ingatlanok: lakások
Szombathelyen:
egy 76 négyzetméteres, egy 47 négyzetméteres, egy 56
négyzetméteres, 32
négyzetméteres,
egy 72 négyzetméteres. Nagy értékû ingóságok: egy Audi
S8 (céges autó), 21. századi politikai plakátok, könyv-, zene- és filmgyûjtemény.
Értékpapír: magánnyugdíjpénztárban
11,3 millió forint. (A képviselô megjegyzi: „megérte kitartani”.) Készpénz:
900 ezer forint, pénzkövetelés 21 millió
forint, banki tartozás 22,8 millió forint,
és van egy flippere. A Humán Operátor
Zrt. igazgatóságának elnöke, bruttó 2,4
millió forint, ügyvédként, bruttó 200 ezer
forintot keres, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztô Nkft. FEB elnökeként
bruttó 100 ezer forintot. Érdekeltség: HO
Zrt. 28 százalék.
Dr. Horváth Attila
(MSZP)
Egy 100 négyzetméteres ház (680
négyzetméteres
telken) egynegyede, egy 24 négyzetméteres lakás
fele Szombathelyen
és egy 14 négyzetméteres gyep fele Kôszegen. Nagy értékû ingóság: céges Volkswagen Jetta.
Készpénz: nincs, viszont van egy 10,5
millió forintos pénzkövetelése pénzintézettôl. Jövedelem: ügyvédként bruttó 660 ezer forint, a Haladás Sportszolgáltató Kft. feb-tagjaként pedig havi 30
ezer forint a tiszteletdíja. Ingatlanbérbeadásból havi 15 ezer forint jövedelemhez jut. A RED GUFO Kft. 45 százalékos tulajdonosa.
Horváth Soma
(MSZP)
Ingatlanok: Szombathelyen egy 55
négyzetméteres lakása van, egy 16
négyzetméteres
garázs fele, egy 39
négyzetméteres
üzlethelyiség fele,
valamint egy 200 négyzetméteres balatongyöröki nyaraló fele és egy 107

négyzetméteres szombathelyi üzlethelyiség fele, valamint egy 55 négyzetméteres lakás (ajándékozás) van még a nevén. Készpénz: 2 millió forint. Egyetemi hallgató, 40 ezer forintos jövedelme
lakásbérbeadásból származik. Egy kft.
fele még az övé.
Dr. Ipkovich
György (MSZP)
Ingatlan: egy szombathelyi 1372 négyzetméteres telken
álló 98 négyzetméteres ház fele, egy
2139 négyzetméteres telken álló 100
négyzetméteres döröskei ház fele, egy 48 négyzetméteres
iroda kétharmada (vétel), egy 65 négyzetméteres lakás egynegyede. Gépkocsi:
egy Renault Fluence, az ügyvédi iroda tulajdonában. Takarékbetétben van félmillió forintja, de van 2,7 millió forint
pénzintézeti tartozása is. Jövedelme
ügyvédként 165 ezer forint, a Styl Fashion
Kft.-tôl feb-tagként 30 ezer forintot
kap. Egy lakberendezési kft. ötven százaléka még az övé.
Illés Károly
(Fidesz–KDNP)
Ingatlan: Szombathelyen egy 68
négyzetméteres
szombathelyi lakás
holtig tartó haszonélvezeti jog,
egy 240 négyzetméteres családi ház
egynegyede (örökség), egy 823 négyzetméteres telken egy 260 négyzetméteres lakóház, 95 négyzetméteres családi ház, Velemben egy 100 négyzetméteres üdülô (egy 2000 négyzetméteres
telken). Gépkocsi: egy Volkswagen
Passat és egy Yamaha motor. Több kisebb névértékû értékpapírral rendelkezik több részvénytársaságból. Van
egy 13,9 millió forint névértékû biztosítása, és 7,2 millió forintot tart államkötvényben. Megtakarítás: 1 millió forint készpénz, 2,7 millió forint számlakövetelés, más szerzôdés szerint
12,4 millió forint követelés. Alpolgármesterként 673 ezer forintot keres,
költségtérítése 100 ezer forint. Ingatlan-bérbeadásból 80 ezer forinthoz
jut. A VASIVÍZ feb-tagjaként 131 ezer
forint az illetménye.
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Kántás Zoltán
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: egy
szombathelyi, 63
négyzetméteres
társasház fele (vásárlás). Gépkocsija
egy Peugeot 308.
Tartozás: 1,8 millió
forint bankhitel.
Fürdôvezetôként bruttó 459 ezer forintot keres (VASIVÍZ), feb-tagként
a Müllextôl 30 ezer, a Szomparktól 55
ezer forintot kap.
Kelemen
Krisztián (DK)
Ingatlanok: egy 77
négyzetméteres
szombathelyi lakás
fele. Gépkocsi: Renault Clio, motor:
Yamaha. Megtakarítás: 1 millió forint
készpénzben, pénzkövetelés 1,5 millió forint. Tartozás 800
ezer forint, valamint egy 8,4 millió forintos tartozás fele. Jövedelem: a Kelemen
Consulting Group Kft.-nél ügyvezetôként
13 ezer forintot keres, és 120 ezer forint
eseti jövedelemhez jut. A kft. ötven
százaléka az övé.
Dr. Kecskés László
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: egy
szombathelyi 220
négyzetméteres ingatlanon egy 140
négyzetméteres
ház fele, egy budapesti 71 négyzetméteres lakóház fele, egy szombathelyi 49 négyzetméteres
lakás fele az övé. Autója egy Toyota
Camry 2.4 HYBRID. Értékpapír: 2 millió
forint 1/2 része, életbiztosítás 49 ezer
euró és 5,1 millió valamint 9,8 millió forint név- értékben. Vagyontárgyak: antik bútorok, herendi porcelán. Jövedelem: a Markusovszky kórház fôorvosaként 650 ezer és 401 ezer forintot keres
bruttóban, valamint a veszprémi kórházból 50 ezer forintot, a Zala megyeibôl 20
ezer forintot kap konzíliumért havonta.
Koczka Tibor
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: Gencsapátiban egy 1390
négyzetméteres telken lévô 113 négyzetméteres ház fele és egy 48 négyzetméteres garázs

ÖNKORMÁNYZAT • UTÁNAJÁRTUNK

fele. Gépkocsi: Toyota Corolla és egy
Toyota Hiace. Értékpapír: ERSTE és más
befektetések. Megtakarítás 900 ezer
forint készpénz. Alpolgármesterként
bruttó 897 ezer forintot keres, és 130 ezer
forint költségtérítést kap, SZOVA febtagként 120 ezret.
Kopcsándi
József (MSZP)
Ingatlanok: egy 85
négyzetméteres
szombathelyi lakás
fele. Gépkocsi: Opel
Astra. Tartozás 8,4
millió forint. (Megjegyzésként a képviselô odaírta, hogy
a forintosítás áldott hatására. 2014-ben
ez a tartozás 6,9 millió forint volt.) A Türr
István Képzô és Kutatóintézetben bruttó 300 ezer forintot, valamint esetenként
50 ezer forintot keres. Képviselôi tiszteletdíja bruttó 200 ezer forint, a Falco KC.
feb-tagságért 30 ezer forintot kap.
Lendvai Ferenc
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: Szombathelyen egy 456
négyzetméteres telken egy 130 négyzetméteres ház fele, egy 52 négyzetméteres és egy 35
négyzetméteres
társasházi ingatlan fele, és egy balatonmáriafürdôi üdülô fele az övé. Állampapírban 4 és 6 millió forintja van, tavaly
örökölte. Gépkocsija Renault Megane.
Megtakarítás: 1,5 millió forint készpénz.
Tartozás: pénzintézettel szemben 8,5 millió forint. A VASIVÍZ Zrt. kommunikációs
vezetôjeként bruttó 245 ezer, a SZOVA
feb tagjaként nettó 85 ezer, közgyûlési
tanácsnokként nettó 175 forintot keres.
Lakás-bérbeadásból származó jövedelme
38 ezer forint. Egy felszámolás alatt lévô kft. résztulajdonosa.
Molnár Miklós
(Pro Savaria)
Ingatlanok: egy
szombathelyi 64
négyzetméteres
társasházi lakás,
egy 327 négyzetméteres családi ház
egy 1212 négyzetméteres telken, Tanakajdon egy 2740 négyzetméteres telek, erdôk, szántók, gyümölcsösök
Hosszúperesztegen, Pecölön, Kenézen.
Mezôgazdasági ingatlanjait szántókkal
tavaly gyarapította, döntôen hitelbôl.

Gépkocsi: KIA Sportage és egy BMW X3.
Ingóságok: herendi porcelán és antik bútorok. Értékpapír: 19 millió forint névértékû portfolió és egy 11,2 millió forint
értékû magánnyugdíj-pénztári megtakarítás. Megtakarítás 22,5 millió forint
betétben, 1,25 millió forint készpénz,
1,25 millió forint pénzintézeti pénzkövetelés és 9.8 millió forint egyéb pénzkövetelés. Banki hitele 45 millió forint.
Alpolgármesterként bruttó 897 ezer
forintot keres, költségtérítése 134 ezer
forint. A SZOVA feb elnökeként bruttó
140 ezer forintot kap, föld bérbeadásból 1,9 millió forint éves bevételhez jut.
két kft. 50, és egy bt. 25 százalékos tulajdonosa.
Dr. Nemény
András (MSZP)
Ingatlanok: 79 négyzetméteres társasházi lakás fele, egy
110 négyzetméteres szintén szombathelyi, 614 négyzetméteres telken lévô
családi ház fele.
Gépkocsi: Volkswagen Passat. Egy 4,4 millió forintos pénzintézeti követelése van.
Tartozása: 10,6 millió forint fele. Egy kft.
fele az övé, ügyvezetôként eseti jövedelme van, betéti társaságából tavaly 1,1
millió forint jövedelme származott.
A SZOVA feb-tagságért bruttó 126 ezer
forintot kap.
Dr. Puskás Tivadar
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: egy
szombathelyi 500
négyzetméteres telken egy 174 négyzetméteres ház fele, Kemestaródfán
és Pinkamindszenten több erdô és
egyéb mezôgazdasági terület, melyeket
örökölt. Értékpapírok: egy 390 ezer forintos részvény. Megtakarítása 18 millió
forint. Jövedelem: polgármesterként
bruttó 749 ezer forintot keres, fôiskola docensként bruttó 126 ezer forintot.
Tízszázalékos tulajdonos egy betéti
társaságban.
Rettegi Attila
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: egy
szombathelyi 101
négyzetméteres lakás fele és egy 55
négyzetméteres lakás egynegyede.
Gépkocsi: Ford Max.
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Értékpapír: életbiztosítás 4,2 millió forint
névértékben. Megtakarítás: 3 millió forint
pénzintézeti számlakövetelés. A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
igazgatójaként bruttó 526 ezer forintot
keres, eseti megbízásokból évi 100 ezer
forinthoz, a Távhô feb-tagjaként havi
bruttó 120 ezer forinthoz jut.
Sátory Károly
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok Szombathelyen egy 1090
négyzetméteres telken egy 104 négyzetméteres ház, Várpalotán egy 69 négyzetméteres lakás,
1090 négyzetméteres belterületi telek Szombathelyen. Gépkocsi: Honda CRX. Értékpapír: befektetési jegyek 1 millió forint értékben, banknak
150 ezer forinttal tartozik. A Remenyik Sándor Evangélikus Általános Iskola igazgatójaként bruttó 422 ezer forintot keres.
Szuhai Viktor (DK)
Ingatlan, gépkocsi
nincs a nevén. Tartozása pénzintézettel szemben 18,7
millió forint, egy
magánszemély 4,4
millió forinttal tartozik neki. Jövedelme 300 ezer forint.
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Dr. Takátsné dr.
Tenki Mária
(Fidesz–KDNP)
Ingatlanok: Szombathelyen egy 1298
négyzetméteres telken lévô 200 négyzetméteres ház, egy
53 négyzetméteres
lakás fele, egy 31
négyzetméteres lakás áll a tulajdonában,
egy 92 négyzetméteres lakóház haszonélvezete, és Budapesten egy 32 négyzetméteres lakás haszonélvezete az övé.
Gépkocsi: Opel Astra, megtakarítás: egy
30 ezer forintos takarékszövetkezeti
részjegy és 1 millió forint készpénz, valamint egy 1,5 millió forintos követelés.
Ügyvédként 180 ezer forintot keres,
a Távhô felügyelôbizottsági tagjaként
bruttó 140 ezer forintot, keres, 47 ezer
forintja van egy lakás bérbeadásából.
Tóth Kálmán
(Éljen Szombathely)
Ingatlan: Szombathelyen egy 5018
négyzetméteres telken egy 144 négyzetméteres ház fele. Gépkocsi: Toyota
Avensis Verso. Kölcsöntartozása 4,8 millió forint bankhitel.
Az unterwarti Intersparban 1200 eurót,
játékvezetôként évi körülbelül 600 ezer
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forintot keres. Ingatlan bérleti díjból évi
800 ezer forint folyik be hozzá
(a Telenortól), a Savaria Városfejlesztési Kft.-nél feb-tag havi 30 ezer forintért.
Dr. Hende Csaba
(országgyûlési
képviselô)
Ingatlanok: Egy 700
négyzetméteres
szombathelyi telken álló 130 négyzetméteres, 1986ban örökölt ház,
egy velemi 40 négyzetméteres ház és egy budapesti 108
négyzetméteres lakás valamint garázs ötven százaléka. Gépkocsi: Skoda Superb.
Megtakarítás: 9 milliót forint bankbetétben. Tartozása nincs, és országgyûlési
képviselôi fizetésén kívül egyéb jövedelme nincsen.

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:

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

Kiss Norbi elsô szombathelyi közönségtalálkozója
Három és fél hét alatt lett szimulátor-bajnokból autóversenyzô – ezt
is megtudhattuk Kiss Norbi, kétszeres kamion-Európa-bajnok (2014,
2015) elsô szombathelyi közönségtalálkozóján. A sportoló Koczka
Tibor alpolgármester meghívására
látogatott haza.

Kiss Norbi Koczka Tibor alpolgármester
meghívására járt itthon

8

Álomszerû karrier áll már most a fiatal
autóversenyzô mögött, aki gyerekkoráról, pályája indulásáról, sikerekrôl
és küzdelmekrôl ôszintén, közvetlen
hangnemben beszélt csütörtökön a Herényiek Házában. A Herényi Esték idei
nyitányaként Kiss Norbit Koczka Tibor,
Szombathely alpolgármestere kérdezte, aki számára nem volt új a feladat,
hiszen több mint 30 évig újságíróként
dolgozott.
Bár már 12 éve autóversenyzô, rajongóival itthon most elôször találkozhatott

Kiss Norbi, aki élete elsô sikereit szimulációs játékoknak köszönhette. Nem
kis derültséget keltett a közönség soraiban mikor kiderült, még jogosítványa
sem volt, mikor már látszott, valódi versenypályán valódi autót tesztelhet.
Az oladi lakótelepi lakásból a számítógép elôl így került a versenypályára,
ahol három és fél hét alatt – a magyar
bajnokságban elsô, második és harmadik helyezéseket elérve – eldôlt, autóversenyzônek született.
Kiss Norbi nagy utat járt be az Opel
Astra Kupától a kamion-Európa-bajnokságig. Azt mondja, pályatársai agresszív versenyzônek ismerhették meg,
aki nem ijed meg a saját árnyékától, de
az övéjüktôl sem. A beszélgetés után
a közös fotózások és dedikációk sem
maradhattak el, amiknek örömmel
tett eleget a szombathelyi Európabajnok.
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KÖZGYÛLÉS
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Közgyûlés után: politikai vélemények
A közgyûlés utáni sajtótájékoztatók
központi témája a hulladékszállítás jövôje volt, de a Haladás-sportkomplexum üzemeltetetésével kapcsolatban
is sok még a nyitott kérdés.
Balassa Péter (Jobbik) szerint elindult
a választási kampány, és nemcsak óriásplakátokon, hanem a városvezetés is
kampányol már, és szebb képet fest a valóságról, mint amilyen az valójában.
A közgyûlési témákról szólva elmondta,
hogy az ovifoci-program folytatását támogatja, de figyelemmel kellene lenni
arra, hogy az eddig elkészült pályák
megépítése után olyan pluszmunkákat
kellett elvégezni, amely már az önkormányzat költségvetését terhelte.
A hulladékszállítással kapcsolatban Németh Gábor felelôsségét vetette fel,
a közgyûlésben javasolta, hogy hívják
vissza a SZOVA vezérigazgatóját, de ezt
nem tûzte napirendre a testület. Felhívta arra is a figyelmet, hogyha a cég bevételének egyharmadát adja a hulladékgazdálkodási tevékenység, félô, ha ezt
a „lábat” levágjuk, akkor bedôl az önkormányzati vállalat.
A Haladás-sportkomplexum üzemeltetésérôl szólva elmondta, hogy kilenc kérdést tett fel az üzemeltetéssel kapcsolatban, egyre sem kapott választ, bizonytalannak látja az új stadion mûködtetésének sorsát.
A sportliget fejlesztésének kapcsán említette, hogy betonba megy a pénz,
nem látványos nagyberuházásokra lenne szükség. Kijelentette, hogy fontosabb
lenne az általuk javasolt Szent Mártonház megépítése és egy, a rászorulókat segítô szociális koncepció megalkotása.
Úgy véli, hogy a közgyûlés hangulata
egyre feszültebb.
Lendvai Ferenc, a Fidesz-frakció vezetôje a hulladék-ügyre reagálva azt mondta, hogy mielôtt a kormány bevezette
volna a rezsicsökkentést, minden év elején azon ment a vita, hogy mennyibe kerüljenek a városi közszolgáltatások.
A megyénként egy hulladékszállító kijelölése pedig azt a célt szolgálja, hogy
mérsékelje a cégek veszteségét. Az,
hogy Vas megyében nem jelöltek ki
hulladékszállítót, hanem két megye cégei között osztották fel a területet,
még nincs kôbe vésve, a városvezetés és
a szakemberek tárgyalást kezdeményeznek az illetékes hatóságokkal errôl.
A Haladás-sportkomplexum üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy

a piaci megoldás mellett döntöttek, keresik a vállalkozót, aki mûködteti majd
a létesítményt.
Kitért a hajléktalanszálló kérdésére is:
a hajléktalanellátás 21. századi követelményeknek megfelelô integrációját szükségesnek tartja, és a hajléktalanszálló környékén lakók panaszát is jogosnak. A sanyarú sorsú emberek helyzetén kötelességük segíteni, olyan helyszínt keresnek,
ahol ez is megvalósulhat, de senkit nem
zavarnak a renitens hajléktalanok.
A költségvetés-módosítással kapcsolatban megjegyezte, hogy pozitív eredménnyel zárták az évet.
Nemény András (MSZP) a baloldali frakció részérôl a Haladás-sportkomplexum
üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy évek óta próbálják megtudni,
mennyibe fog kerülni az üzemeltetés.
Pontos számot még mindig nem tudnak,
de az legalább kiderült (Illés Károly alpolgármester válaszából), hogy mivel
a város tulajdona a stadion, a veszteséget a városnak kell fizetnie. Ugyanakkor
utakra, hidakra nincs pénz – jegyezte
meg a képviselô.
A hulladékgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy a város polgármestere
nem érti, mirôl van szó: a SZOVA bevétele függ attól, hogy lesz-e szerepe és milyen a hulladékszállításban. Ez korábban
nyereséges ágazata volt a cégnek, amelyik mindig expanzióra törekedett, egy
darabig még veszteség bevállalásának
árán is, most viszont kigolyózzák a céget
ebbôl az ágazatból. Hende Csaba nem
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lobbizott annak érdekében, hogy ez
ne így legyen – vetette fel az országgyûlési képviselô felelôsségét az ügyben.
Javasolta, hogy ha a légszennyezettség
azt indokolja, Szegedhez hasonlóan
Szombathelyen is legyen ingyenes a tömegközlekedés.
Molnár Miklós (Pro Savaria) szerint is látszik, hogy ráfordultak a választási évre.
Ezzel arra utalt, hogy Balassa Péter a személyét (és Németh Gábort) támadja.
A Pro Savaria viszont kitart amellett, hogy
szakmai véleményt mondjon a város
ügyeirôl. Így a hulladékszállítás ügyérôl
is, amely nem a városban dôlt el. Az elôterjesztést viszont (Balassa kivételével)
egyhangúlag fogadta el a közgyûlés.
A költségvetés-módosítással kapcsolatban azt emelte ki, hogy mióta képviselô (15 éve) nem volt olyan év, amikor pozitív mérleggel zárták volna az évet.
Ugyanakkor az idei év rendkívül nehéz
lesz, vannak olyan törvényi változások,
amelyet a költségvetésben le kell követni, így például a bérfejlesztéseket, de az
útfelújítási alap félmilliárd forintjának
vagy a pályázatok önrészének járulékos
költségeinek elôteremtése is nehéz döntések elé állítja a közgyûlést. Az alpolgármester kemény egyeztetésekre számít.
Zárt ülésen tárgyalták a Styl Fashion Kft.
helyzetét. (A cégben az önkormányzatnak is van tulajdonrésze, amelyhez akkor
jutott, amikor a kormány tavaly több,
mint egymilliárd forintot adott a cég megmentésére.) A többségi tulajdonost meghallgatták, és úgy döntöttek, hogy
120 millió forint tagi kölcsönt nyújtanak
a cégnek (ingatlanfedezettel), viszont
az elvárásuk az, hogy az idei év közepétôl legalább nullszaldós legyen.
SaFó

KETTEN PÁLYÁZTAK A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ VEZETÉSÉRE
Két pályázat érkezett a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetô
munkakörének betöltésére. A pályázat beadási határideje tegnap járt le.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 2016.
december 15-én döntött arról, hogy pályázatot hirdet a Weöres Sándor
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetô munkakörének betöltésére, miután
a jelenlegi ügyvezetô megbízása 2017. szeptember 30-án lejár.
Határidôig két pályázat érkezett Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Dér András filmrendezô, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének adjunktusa és
Jordán Tamás, a Weöres Sándor Színház jelenlegi ügyvezetôje nyújtott be
pályázatot. A pályázati dokumentáció mindkét pályázó esetében teljes volt.
A pályázatokat elôbb szakmai bizottság értékeli. Ez alapján a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Gazdasági és Városstratégiai
Bizottság megfogalmazza javaslatát, és várhatóan március 2-ai ülésén dönt
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése arról,
hogy 5 éves megbízatással ki irányítsa 2017. október 1-jétôl a Weöres
Sándor Színházat.
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Február 11–17.
KIÁLLÍTÁS
január 16–február 12.
Café Frei
New York – ami a Nagy
Alma héja alatt van –
Mészáros Zsolt
fotókiállítása
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 16. (csütörtök)
Siker Könyvtár
(Ady E. tér 40.)
17.00 Kocsner Anita
festményei – a kiállítást
megnyitja Masszi Ferenc
•••••••••••••••

„AKTÍV IDÔSKOR
SZOMBATHELYEN”
február 14. (kedd)
Kanizsai Dorottya Gimnázium
16.30 Tea és Tudomány,
vendég: dr. Hajba Ferenc,
a KDG egykori
igazgatóhelyettese,
kórusának örökös karnagya
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
17.30 Apáról fiúra –
beszélgetés Molnár Péter
Örökös Aranysarkantyús
táncossal és fiával
Magyar Földrajzi Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 A 20. századi
(1890-1914) kivándorlás
a Magyar Királyságból,
elôadó: Bôdy Pál
február 15. (szerda)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
14.00 Asztaltársaság: Balló
László: Ezeregy nagy titok –
könyvbemutató

február 11. (szombat)
Agora – MSH
19.00 Zorán-koncert
február 13. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár
4. emelet)
17.00 Szmirna – Hûség
mindhalálig, elôadó: Oláh
László
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(ELTE–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Látogatás
téltábornok birodalmában,
elôadó: Keppel Miklós

HIRDETÉS

február 16. (csütörtök)
IX. sz. Idôsek Klubja
(Pozsony u. 47.)
13.30 Karaoke-verseny
Savaria Múzeum
15.00 Az év élôlényei
2017-ben – tudományos
elôadóülés
Agora – MSH
17.00 Kis esti bütykölô:
madzagszövés
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Horváth Nikoletta:
Öröm ABC –
könyvbemutató

Szombathelyi Zsidó
Hitközség (Batthyány L. tér 9.)
17.30 Klubdélután – úgy,
mint régen – a Kulhay
fivérekkel: örömzene,
beszélgetés
február 17. (péntek)
Vas Megyei Reuma Klub
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár)
14.30 A reumatológiai
betegségek közelebbrôl –
Mit tehetünk, ha
megbetegedtünk, elôadó:
dr. Ortutay Judit
február 12–17.
(vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
február 12. (vasárnap)
10.00 Szekrénymesék
február 13. (hétfô)
10.30 A székely
menyecske meg az ördög
február 14–15.
(kedd–szerda)
9.00 és 10.30 A székely
menyecske meg az ördög
február 11–17.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
február 11. (szombat)
15.00 Mágnás Miska
15.00 A Dédi
február 12. (vasárnap)
19.00 Kísértetek
február 13. (hétfô)
19.00 A Grönholm-módszer
február 14. (kedd)
19.00 Mágnás Miska
február 15. (szerda)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
február 16. (csütörtök)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
február 17. (péntek)
19.00 A Grönholm-módszer

Fúvós farsang a Bartók Teremben
2017 februárjában az „Aktív
idôskor Szombathelyen” programsorozat keretében lehetôség nyílik
Szombathely Város Fúvószenekarának farsangi koncertjén való
részvételre a Bartók Teremben.
Az önkormányzat várja azon szombathelyi lakóhelyû, 60 év feletti
nyugdíjas polgárok jelentkezését,
akik a fenti programon szívesen
részt vennének. A programon való részvétel térítésmentes. Egy jelentkezô legfeljebb 2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô
adatok megadásával: név, lakcím,
születési év és telefonszám.
Klubfoglalkozások:
A 2017-es évben is lehetôség nyílik klubfoglalkozás jellegû programokon való részvételre. Havi rendszerességgel kerül megrendezésre
kézmûves-foglalkozás, illetve kéthavi rendszerességgel gasztro-klub
foglalkozás. A klubfoglalkozásokon
50-50 fô részvételére nyílik lehetôség. Az egyes klubokba való jelentkezés regisztrálása a jelentkezés
sorrendjében történik. Jelentkezni – a koncertre és a klubfoglalkozásokra egyaránt – 2017. február
13. napján 8.00–12.00 óráig és
13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 520-270; 520-133;
520-151; 520-158; 520-149; 520620, 520-383. A határidôn túli jelentkezéseket nem áll módunkban
elfogadni.

Beiskolázási program a Huszár úton
Február 17. péntek 16.30

Ismerkedés az Apáczai Iskolával
• Játékos foglalkozás az iskolába készülô gyerekeknek
• A leendô 1. osztály tanítójának bemutatkozása
• Beszélgetés az iskola tanáraival: az alternatív oktatás
sajátosságairól, az 1. osztálytól tanított
két idegen nyelv eredményeirôl.

Szeretettel várjuk a leendô elsôs gyermekeket és szüleiket.
Helyszín: Apáczai Waldorf Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Szombathely, 11-es huszár út 40. Tel.: 30/526-9260
www.apaczaiwaldorf.hu
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2017. FEBRUÁR 11.

FOGADÓÓRA

TÁJÉKOZTATÁS

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 13-án (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város 5. sz. 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.

ELÔADÁS A VÉDÔOLTÁSOKRÓL
A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Prevenciós Háza (Szombathely, Nádasdy F. u. 4.) szeretettel vár minden érdeklôdôt 2017. február 15. napján (szerdán) 16.30-kor kezdôdô ingyenes elôadására.
Az elôadás témája: Meningococcus okozta megbetegedések, Magyarországon és Vas megyében. Védôoltások szerepe a megelôzésben. Elôadó:
dr. Stánitz Éva megyei tisztifôorvos. Az elôadás után ingyenes szûréseken, állapotfelmérésen (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterintszint-mérés,
testtömegindex) vehetnek részt az érdeklôdôk.

T Á J É K O Z TAT Ó
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése az egészségügyi munka területén: „Pro
Sanitate Savariae” életmûdíjat, „Szombathely Egészségügyéért”díjat, „Kiemelkedô
Egészségügyi Munkáért” – I-II. fokozat – díjakat alapított a 7/2016. (III.1.) sz. önkormányzati rendeletében.
„Pro Sanitate Savariae” életmûdíj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak,
aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedô gyógyító-megelôzô
munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.
„Szombathely Egészségügyéért” díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedô munkájával segítette a város egészségügyének fejlôdését. A díjat
évente legfeljebb két személy kaphatja.
„Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért” díj adományozható annak az egészségügyben
dolgozónak, aki több éven át kiemelkedô munkát végzett. A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb két, a II. fokozatot legfeljebb négy személy kaphatja. A fenti díjakra az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott
egészségügyi intézmények közalkalmazottai, a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok és
alkalmazottaik, a nem a város által mûködtetett vagy fenntartott egészségügyi intézmények dolgozói, valamint az egészségügyet támogató civil egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek dolgozói javasolhatók.
A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô,
az aljegyzô, képviselô, frakció, a Közgyûlés Egészségügyi Szakmai Bizottsága, a Magyar Orvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete, az egészségügyi intézmény vezetôje. A kitüntetés adományozását az Egészségügyi Szakmai Bizottság útján kell kezdeményezni, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás-szervezési Irodáján, I. emelet 116. iroda; illetve letölthetô a www.szombathely.hu honlapról).
A kitüntetési javaslatoknak 2017. március 15-ig kell beérkezniük az Egészségügyi Kulturális és Koordinációs Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.).
dr. Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke

Szombathely Megyei Jogú Város közgyûlése a 2017. február 2-i ülésén az
alábbi közterület-elnevezéseket fogadta el.
A Szombathely 13530. helyrajzi számú
közforgalom elôl el nem zárt magánút; a Szombathely 13571. helyrajzi
számú közforgalom elôl el nem zárt
magánút; a Szombathely 13623. helyrajzi számú közforgalom elôl el nem
zárt magánút; a Szombathely 13626.
helyrajzi számú közforgalom elôl el
nem zárt magánút és a Szombathely
13580. helyrajzi számú közforgalom
elôl el nem zárt magánút együttesen
Ciklámen körút.
A Szombathely 13606. helyrajzi számú
közforgalom elôl el nem zárt magánút Ibolya köz.
A Szombathely 13587. helyrajzi számú
közforgalom elôl el nem zárt magánút Rózsa köz.
A Szombathely 13561. helyrajzi számú
közforgalom elôl el nem zárt magánút; a Szombathely 13560. helyrajzi
számú közforgalom elôl el nem zárt
magánút és a Szombathely 13539.
közforgalom elôl el nem zárt magánút együttesen Jázmin utca.
A Szombathely 13504. helyrajzi számú
közforgalom elôl el nem zárt magánút; a Szombathely 13503. helyrajzi
számú közforgalom elôl el nem zárt
magánút; a Szombathely 13527. helyrajzi számú közforgalom elôl el nem
zárt magánút és a Szombathely
13502. helyrajzi számú közforgalom
elôl el nem zárt magánút együttesen
Viola utca.
A Szombathely 121/18. helyrajzi számú közforgalom elôl el nem zárt magánút és a Szombathely 127/4. helyrajzi számú közút együttesen a Várkonyi
István utca elnevezést kapta, tekintettel arra, hogy azok a 318. helyrajzi
számú közterület, a jelenlegi Várkonyi
István utca meghosszabbításai.
A Szombathely 124/1. helyrajzi számú
országos közút; a Szombathely 13500.
helyrajzi számú közforgalom elôl el
nem zárt magánút; a Szombathely
124/2. helyrajzi számú kerékpárút;
a Szombathely 124/3. helyrajzi számú
kerékpárút és a Szombathely 124/4.
helyrajzi számú kerékpárút együttesen a Muskátli utca elnevezést kapta,
tekintettel arra, hogy azok az 509.
helyrajzi számú közterület, a jelenlegi
Muskátli utca meghosszabbításai.
a Szombathely, külterület 0195/2.
helyrajzi számú közút és a Szombathely, belterület 7273/42. helyrajzi számú közút együttesen Ipari út nevet
kapta, tekintettel arra, hogy a közbeszédben ezen a néven ismert ez az útszakasz.

Ház-Inform Kft.

9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu
TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

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

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

A Károly Róbert utcában
szép állapotú 57 m2-es,
4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 12,5 M Ft.
(Garázs is vásárolható
hozzá.)

A Paragvári
utcában 140 m2-es,
jó állapotú lakás,
kis telekrésszel
eladó.
Irányár: 18,5 M Ft.
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A Speidel Hungária Kft.

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.

a következô pozíciókba

keres munkatársakat:
• VARRÓNÔ
• MÛSZERÉSZ
• TAKARÍTÓNÔ
(4 VAGY 8 ÓRÁBAN)
Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• étkezési juttatás
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség
Szakképesítés, illetve gyakorlat nem követelmény!
Pályakezdôk, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880

Szombathely, 2017. február 9.
Tisztelettel:
Szakály Szabolcs
osztályvezetô

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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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!

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!

13

Safo_2017_02_11

17/2/10

11:29 AM

Page 14

H I R D E T É S

•

C I V I L

•

Ö N K O R M Á N Y Z A T

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
„lakóház, udvar” megnevezésû ingatlan zárt borítékos
pályázat útján történô
e l a d á s á r a:
szombathelyi 5200 hrsz.-ú, Gyôrffy utca 18.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
ingatlanok licitálás útján történô
b é r b e a d á s á r a:

A pályázatok beadási határideje:
2017. március 13. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-205

ÜZLETHELYISÉGEK:
11-es Huszár út 6/A. fszt. (2260/2/A/43)
11-es Huszár út 6. fszt. 1. (2260/2/A/45)
Fô tér 23. (6247/2) – 23 m2
Fô tér 23. (6247/2) – 30 m2
Fô tér 23. (6247/2) – 33 m2
Széll K. u. 21. fszt. 4. (6825/A/4)
Széll K. u. 35. fszt. 1. (6788/A/12)
Szent Márton u. 20. fszt. 2. (6614/36/A/112)
Váci M. u. 68. al. 2. (2759/8/A/81)
Váci M. u. 70. al. 4. (2759/8/A/83)
MÛHELY:
Széll K. u. 35. fszt. 4. (6788/A/15)

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

A pályázatok beadási határideje:
2017. február 20. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Senyei Zsolt Balázs és Molnár Anna
Borbála fia: Valér, Kökösy Gábor és Döbörhegyi Viktória
fia: Máté, Nagy Imre és Bódizs Georgina leánya: Noémi,
Bedi Ferenc és Páli Violetta leánya: Zoé, Elek Tamás és
Farkas Edina fia: Dániel, Sebestyén Miklós és Galambos
Cecilia leánya: Maja, Péntek Zoltán és Som Judit Emese
fia: Bence, Elek István és Horváth Barbara fiai: Nándor
és Zsigmond (ikrek), Varga Krisztián és Bognár Tamara
fia: Szilárd Péter, Leibinger Péter és Szekér Adrienn
leánya: Dorottya,Vörös Zoltán Kálmán és Seper Adrienn
Orsolya fia: Bálint, Seres Gábor és Ress Katalin leánya:
Csenge, Tima Norbert és Pásti Gyöngyi fia: Norbert
H A L Á L E S E T : Kiricsi László, Gaál János, Zsigovics
László, Szilasi Lajos, Sugár András Gyôzô, Iván Károly,
Wittinger Ernôné Osvald Rozália, Velestán Józsefné
Czethoffer Mária, Szijj Józsefné Greffer Mária, Lakner
József, dr. Kánya Tiborné Nagy Irén, Banga Gyula, Berndl
István Lajos, Vámos Ferencné Galamb Teréz, Jáger
Lászlóné Schefer Anna Róza, Takács József, Hajdu
Imréné Horváth Mária Valéria, Kôris László, Bárdosi
Józsefné Csidei Margit Mária, Horváth Lászlóné Käser
Klára, Zátonyi Jánosné Vámos Teréz, Kuntár Lászlóné
Szekeres Terézia, László Jenô, Süle Gyula, Huszár
Lajosné Bubenik Erzsébet, Erdôdi János, Oláh Lajos, Déri
Jánosné Bödôcs Zsuzsanna Margit, Horváth Jánosné
Pusztai Zsuzsanna, Molnár László, Szekér Ferencné
Faller Mária Irma, Bándli László Ferenc, Korik Miklósné
Mersich Ilona, Uti Lajos, Molnár József, Czobor Sándor
Gábor, Söptei Endréné Kozák Magdolna
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O T T H O N

2017. FEBRUÁR 11.

F Ó R U M B A N

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!

értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.fuggonyozon.hu

www.max2.hu

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

Ügyfeleim
részére keresek:

EGY JÓ
LÉPÉS.

a KISZ-lakótelepen jó
állapotú lakást

Szombathely, Rumi út 181.
(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Jó állapotú kisebb
házat/ikerházat/sorházat

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

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Miben segíthet a lakberendezô? (VI.)
Kivitelezés terve:
A megálmodott enteriôr kialakítása ebben a lakberendezési szakaszban valósul meg. A megrendelôi és tervezôi
megbeszélések során kialakult elképzelések immáron tervbe foglalódtak.
Ebben a szakaszban a lakberendezô
a végleges lakberendezési tervet készíti el. Optimális esetben az elkészített
terv a megrendelô stílusának, elképzeléseinek megfelelô állapotot mutatja.
(Ha mégsem, mert a megrendelô a terveket idôközben meg kívánja változtatni ebben a szakaszban – a többszöri

egyeztetések ellenére, és ezért tervváltoztatást kér – akkor a lakberendezô
felárat számít fel.) Ha minden rendben
ment – alaprajzi elrendezés, stílus, bútorok, kiegészítôk stb.: a lényeges dolgok – következhet az otthon berendezése! A kivitelezés! Összefoglalva: a falak színezését, esetleges térrendszer-változtatást, egyedi bútorok tervezését,
világítástervezést meg lehet oldani
„s.k”, de nem ajánlom. A lakberendezés csínját-bínját bízza szakemberre!
A bútorok és kiegészítô tárgyak (és sok
minden, ami az édes otthonhoz kell)

beszerzését bonyolíthatja a megrendelô önállóan – a konszignációs tervek
alapján –, illetve kérheti lakberendezôje segítségét. A lakberendezô ott lesz
az Ön valóságos vagy internetes vásárlásánál is! Kérhet a lakás berendezésekor komplett takarítást, lomtalanítást
és bútortologatást! Természetesen
a lakberendezô csak e munkálatok
szervezôje, nem takarítónô, dekoratôr
és kellékes… Viszont: ami van, azzal is
számolunk, nem kell mindent kidobni!
Kérdezzen!
(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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Február 11., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

-3˚C

3˚C

Február 12., vasárnap

Derült, napos idô
várható

-3˚C

3˚C

Február 13., hétfô

Derült, napos idô
várható

-4˚C

1˚C

Február 14., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

-6˚C

1˚C

Február 15., szerda

Gyengén felhôs
idô várható

-5˚C

2˚C

Február 16., csütörtök

Erôsen felhôs
idô várható

-4˚C

3˚C

Február 17., péntek

Zápor várható

-3˚C

2˚C
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FESTMÉNYVÁSÁR

Újra nyitva!

MMIK Szombathely
Ady E. tér 5.
február 14. kedd 11–20 óráig
február 15. szerda 9–17 óráig

Valentin-napi
virágvásár

Több, mint 250 db festménybôl
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30–40% engedmény!

A + B Galéria Pécs
Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu
UTAZÁSSZERVEZÔ: www.szekelyerno.hu

• Primula

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

• Törpe szegfû

Neczpál Kati

• Virágtálak

Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

• Virágzó
szobanövények

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

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

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
KIÁRUSÍTÁS!
Óra és ajándéktárgyak -10%
Ezüst ékszerek -50%
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció február 13-tól február 18-ig érvényes!

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

