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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BECSENGETTEK…
FELÚJÍTOTT INTÉZMÉNYEK
A KARNEVÁL KÉPEKBEN
FOLYTATÓDIK A FALCO-ÜGY

Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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Renault Captur Intens 1,5 dCi 90 LE 2015-ös
4.850.000 Ft
Renault Grand Scenic Advantage 1,5 dCi 110 LE 2011-es 2.690.000 Ft
Renault Scenic 1,2 TCe 130 LE 2014-es
4.290.000 Ft
Renault Clio Societe Business 2014-es
2.290.000 Ft + ÁFA
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SZOMBATHELY
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Szombathelyen eladó
lakásokat, házakat,
lehet bontásra, felújításra
szoruló állapotú is.

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Költözzön még az idén
új otthonába!
Szombathelyen
kétszintes, igényes
kivitelû nappali
+ 3 félszobás ikerház
garázzsal, beállóval,
év végi átadással eladó.
Horváth Szabina
+36 70 454 1451

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

INDULÓ TANFOLYAMAINK:
• Targoncavezetô E-000531/2014/A018
• Emelôgépkezelô (kivéve targonca) E-000531/2014/A015
• Földmunka-, rakodó-és szállítógép kezelô E-000531/2014/A017
• ADR
• Fotográfus és fotótermék-kereskedô E-000531/2014/A025

Jóga kezdô és
haladó szinten
„Vedd a napot ajándéknak,
amit mások pazarolnak” – József Attila
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Kezdôknek: 2016. 09. 22-én.
Bôvebben: www.kneffel.hu
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ÖNKORMÁNYZAT

A vakáció végére befejezték az intézményfelújításokat
Hatvan tanterem frissen festve-lakkozva várja a diákokat Szombathelyen, az idén nyáron folytatódtak
az intézményfelújítások a városban.
Szinte minden iskolában, óvodában
történt felújítás, karbantartás.

A nyáron tetôszerkezetekre 18 millió forintot költöttek, vizesblokkokra összesen
35 milliót több iskolában. Összesen 60
tanterem, óvodai csoportszoba újult
meg (falat, lábazatot festettek, parkettát, falburkolatot csiszoltak, lakkoztak

a bútorokra, a számítástechnikai eszközökre 36 millió forintot.
Hamarosan megváltozik az oktatási intézmények finanszírozása, a fenntartás mellett az üzemeltetést is az állam veszi át
az önkormányzatoktól. Ettôl függetlenül,

Az egyik intézmény, amelyben öt
tanteremet festettek ki és tették rendbe a padlót, a Kanizsai Dorottya Gimnázium. Az intézmény az idén százéves,
a tanév végén ünneplik meg a születésnapot – tudtuk meg Módos Tibor igazgatótól. A régi épületen minden évben
rendbe tesznek valamit, most két vizesblokkot is felújítottak, és folytatódott az
ablakcsere is.
A patinás intézményt választották annak
a sajtótájékoztatónak a helyszínéül,
amelyen dr. Puskás Tivadartól megtudtuk, hogy a nyári szünetben 189 millió forintot fordítottak a város költségvetésébôl oktatási intézmények felújítására, ebbôl 120 milliót iskolákra költöttek, 69 milliót óvodákra.
Lendvai Ferenc tanácsnok, a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság elnöke kijelentette, hogy hamarosan minden iskola mosdója megújul, amint azt a ciklus
elején elhatározták. A felújítások ütemezésérôl, a rendelkezésre álló pénz felhasználásáról a bizottság dönt. A tanácsnok megköszönte a GAMESZ munkáját,
a 31 helyszínen zajló munkálatokat jó minôségben és idôben befejezték. Azt is
fontosnak tartotta megjegyezni Lendvai
Ferenc, hogy az oktatási intézmények
mûszaki állapotáért és gazdálkodásáért
felelôs szervezet jól gazdálkodik, minden
évben van megtakarításuk. (Soós Kálmán, a GAMESZ igazgatóhelyettese azt
mondta, ezt nem kell megköszönni,
csak a munkájukat végzik.)

vagy cseréltek) 58 millió forint értékben,
emellett elkészült a Neumann iskola
multifunkcionális, gumi burkolatú sportpályája közel 17 millió forintért. Mûfüves pályát alakítottak ki (használt
mûfûvel) a Bercsényiben és az Oladi iskolában, erre és az udvar aszfaltozásra
21 millió forintot költöttek.
Dr. Puskás Tivadar bejelentette, hogy
a szombathelyi oktatási intézményekben
a következô években lecserélik a bútorokat és megújítják a számítástechnikai
eszközparkot, ez már az idén megkezdôdött, 42 millió forintot fordítanak

a városban lévô iskolákba szombathelyi
gyerekek járnak, ezért az önkormányzatnak nem mindegy, hogy milyen körülmények között tanulnak. Így a továbbiakban
is támogatni fogja az önkormányzat az
iskolák fenntartását – hangsúlyozta dr.
Puskás Tivadar.
Fodor István tankerületi igazgató ezt
megköszönte, és hozzátette, hogy eddig is jól együtt tudtak dolgozni az önkormányzattal. A KLIK az idén 28 millió forintot tudott (vidéki) iskolái felújítására fordítani, de ez is több, mint a korábbi években.
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Zene, a zene, a zene kell…
Alig ért véget a karnevál, máris egy
többnapos rendezvényre készül az Agora
a Fô téren. A Magyar Dal napjából kinôtt
Ga-Liba Fesztivállal szórakoztatják a szombathelyieket. A rendezvényt tavaly tartották meg elôször, a Magyar Dal Napját hetedszer. A Ga-Liba a gyomornak ad –

a szervezôk törekvése szerint vasi ételekkel – élvezetet. Az ételek mellé vasi borokat kínálnak, de az Ôrvidék-ház szervezésében határon túli magyar borászatok
is bemutatkoznak, konferenciát is tartanak. Szeptember 9-én, pénteken Kávéházi nap lesz, dzsesszes, blues-os, popos dallamokat tálalnak az érdeklôdôknek, 15.30tól a Spectrum trió, 17 órától Holdosi Attila – Újvári Tímea duó lép fel, 19.30-tól
„Szóljon a muzsika, szálljon a dal ”címmel
nóta-karaokén szállhat be a produkcióba a közönség, de a Dankó tévé sztárjai
is kieresztik a hangukat cigányzenekar kíséretével. Este hattól a Forgószínpadon
borbeszélgetés lesz, majd a Hamvas Béla Borszínház elôadása. A szombat délután a verbunké, dunántúli táncosok
járják a toborzótáncot a Százak tánca rendezvényen. A Borbeszélgetések 10 órakor
kezdôdik, 18 órától Kalló Zoltán prímással hallgathatnak vásári muzsikát, 20 órától koncertezik a Forgószínpadon a Jávor
Pál Nemzeti Czigányzenekar. Vasárnap
a Magyar Dal Napján 14 órakor kezdôdnek a koncertek, kétóránként követik egymást a nagyszínpadon a zenekarok:
a B the First, Danics Dóra, Lóci játszik,
20 órakor kezdôdik Török Ádám és a Mini koncert, 21 órakor az Ocho Macho.
A Szombathely színpadon helyi együttesek játszanak 13 órától: a Sky Fanatic,
az Újvilág utca, a Soulwave, majd Mokka Tribute. A komolyzene kedvelôinek
már csütörtökön érdemes lesz kiülni a Fô
térre, a Szombathelyi Szimfonikusok
évadnyitó koncertje 19 órakor kezdôdik
Madaras Gergely dirigálásával.
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Megnyílt a horvát óvoda
Horvát nemzetiségi óvoda nyílt Szombathelyen. Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott többcélú
közoktatási intézmény, a pécsi Miroslav
Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tagintézményeként kezdi meg mûködését a Jászai Mari utcában, a volt Gyermekek
házában. Fülöp Attila, az Emmi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkára üdvözlô beszédében a horvát anyanyelv
és kultúra megôrzésének fontosságának, a nemzetiségi közösség megtartó
erejérôl szólt. Hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg 12500 gyermek
jár nemzetiségek által fenntartott köznevelési intézménybe, míg 2010-ben
alig több mint 3000. A nemzetiségek által fenntartott köznevelési intézmények
száma 2010-ben 12 volt, ma pedig
meghaladja a 60-at. Dr. Puskás Tivadar
polgármester a megnyitón elmondta:
a város önkormányzata támogatja
a nemzetiségi önkormányzat törekvését, hogy horvát óvoda, általános iskola és gimnázium is mûködjön.
A szombathelyi intézmény vezetôje,
Paukovitsné Horvát Edit lapunknak
korábban adott interjújában elmondta, hogy felmenô rendszerben egészen
az érettségiig szeretnék biztosítani
a szombathelyi és a régióban élô gyermekek horvát anyanyelvû oktatását.
QR-kódot kapott a szoborcsoport
A Szombathelyi Szépítô Egyesület
egy QR-kódot tartalmazó táblát állított a városháza elôtti szoborcsoporthoz. Körösényi Tamás Szombathelyi
polgárok címû alkotását 1983-ban állították fel a városháza elôtt, arra emlékeztetve, hogy hajdan, mielôtt valaki szombathelyi polgárrá vált, innia
kellett a városháza elôtti kút vizébôl.
A szobor történetét, amelyet dr. Kalocsai Péter történész írt meg,
a QR-kódot olvasni képes telefonok segítségével bárki megismerheti, a magyar mellett még négy nyelven: németül, angolul, franciául és olaszul lesz
olvasható a szöveg. Egyelôre erre
most várni kell, mert a tábla felállítása után nem sokkal már arról adott
hírt az egyesület, hogy az átadás utáni éjszaka a táblát megrongálták.
Az ügyben a Szombathelyi Rendôrkapitányság nyomozást indított.
Az egyesület mindent megtesz, hogy
az önkormányzat támogatásával állított tábla minél elôbb ismét olvasható legyen.

A Nagy nap: eljegyzés a karneválon
Egy nagyon privát programnak is nagy
sikere volt a karneválon: lánykérést láthatott a közönség a Fô téren. Danics Dóra és Gáspár Eszter duettje alatt a színpad elôtt vagy százötven fiatal kezdett
egy koreográfiára táncolni, majd néhány
perc múlva egy fiatalember segítette fel

párját a színpadra. Nem is akármiért:
ahogy az a nagykönyvben le van írva
(vagy amiképp az ifjú hölgyek képzelik
életük várt pillanatát), a fiatalember letérdelt a lány elé, és feltette a nagy kérdést: „Leszel-a feleségem?” És elhangzott
az igen. A lánykérésen szombathelyi
táncosok asszisztáltak, az immár vôlegénnyé lett Gábor pár szóval említette
csak, hogy „ezt nem volt könnyû összehozni, de érted tettem”.
A Fô téren nyit a Mesebolt vasárnap
A szombathelyi Fô téren tartja hagyományos évadnyitóját a Mesebolt Bábszínház
szeptember 4-én, vasárnap. A délután
kettôkor kezdôdô, este hétig tartó zenés
rendezvényen a Mesebolt elôadásai közül Kormos István: Az égigérô fa, valamint a Vitéz László – Az elásott kincs
elôadásokat láthatják, de fellép a Ziránó
Színház a Pulcinella kertészkedik címû darabbal, és néptáncbemutatókkal a Dr.
Pesovár Ernô AMI is. A programot kézmûves-foglalkozásokkal, a Bóbita Belvárosi Játékbolt készségfejlesztô játékaival
és zenével színesítik.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Hogyan fegyelmezzék a tanítók a gyerekeket?
1889. június 4-én a szombathelyi Ujság
Tanügy rovatában Miféle büntetéseket
használjon a tanító és miképen alkalmazza azokat? címmel jelent meg érdekes
írás. Most, a tanév kezdetén különös aktualitása lehet az újságcikknek…
Az írás egy „haraszti-falusi iskolában tartott tavaszi tanítói közgyûlésbôl” idéz,
amelyen elhangzott: „Jobb, ha a szülô
veri meg a gyermeket, mint a gyermek
a szülôt!” Alapigazság, ez több mint 120
esztendô távlatából sem változott meg.
„De hogy alkalmazható ez a tanítóra? –
kérdezhetnék némelyek. Igen könnyen,
mert az iskolában tanító van a szülôk helyett, nem ugyan anyagi értelemben, hanem a szellemet véve tekintetbe.” Szakáll József tanító, aki a cikket írta, arról
mesélt hosszasan, hogy bizony a tanárok
lennének a legboldogabbak, ha nem kellene fegyelmezniük. „De oly körülmények között, melyekben mi élünk, lehetetlen a büntetést elkerülni, mert a gyermekek nagy részében – mint egy pedagógus mondja – az állatiasság honol,
azaz több tettet követnek el ösztön
után, mint ész után, mi könnyen maga
után büntetést vonzó cselekmények elkövetésére is viszi ôket.” A szerzô késôbb
részletezi is, hogy mit, hogyan kell
szankcionálni…
„Ha a tanító valakit a büntetésre érdemesnek talált, nem lehet neki csak ugy
hamarjában elôvenni a szokott büntetésnemek valamelyikét; alkalmazása elôtt
mulhatatlanul figyelembe kell vennie
a büntetendô kedélyállapotát, idegzetét
és természetét, valamint a nemre is tekintettel kell lennie.” Aztán pontokba
szedve ismerteti Szakáll József, hogy miként kell eljárnia a felelôs tanítónak.
Egyebek mellett szerepel a kiskátéban,
hogy a bûnösnek tudnia kell, hogy tetteit retorzió követi, hogy „csak oly
bûnöket büntessünk, miket a gyermek
öntudatosan a szabad akaratából követett el”. Az írásban azonban szerepel,
hogy a nebuló „oly hibákért sem bünte-

tendô, amelyeket tudatlanságból, vagy
éppen jó szándékból követ el”.
A bûn körülményeinek feltárása épp
olyan fontos feladata a pedagógusnak,
mint ahogy a büntetés mértékének kiszabása is. Konkrétumokra nem tért ki
a szerzô, annyit azonban sokat mondóan
megjegyez, hogy „mindenek elôtt óvakodjék azonban a tanító a testi büntetések alkalmazásakor a test kényesebb
részeinek, különösen a fejnek meggondolatlan érintésétôl, mert azokból nagyobb bajok származhatnak”.
A részletekre is ügyelt a szerzô, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy a büntetés által ne váljék nevetség tárgyává
a tettes. A testi fenyítés is bizony az eszköztár része volt, némely felfogás szerint
nem szabad a tanítónak ezt személyesen
elvégezi, hanem jobban teszi, ha egy
diáktárssal végezteti el a piszkos munkát… Szakáll József úgy látta, hogy a személyi fenyítés adott esetben elfoga-

dott, és azt a tanítónak kell elvégeznie.
De mikor is lép életbe ez a büntetési tétel? „Ha minden fegyelmi eszköz ki van
meritve és ha annak daczára a tanuló
makacs akarata mégis daczol a törvénnyel, akkor lehetcsal a testi büntetéshez folyamodni.”
A jó tanácsok között szerepel, hogy lehetôleg ne tanórán történjék a büntetés, illetve, ha nagyobb súlyú, akkor
azt a szülôkkel is meg kell osztani.
Emellett „a gyermeknek mindig a tudomására kell adni, hogy miért volt
büntetve, ezt az összes tanulótársaival
is meg kell értetni. Ebbôl az következik, hogy a megbüntetett megértvén,
hogy bünt követett el, méltányosnak
tartja büntetését ás így inkább szeretettel fog tanítójához ragaszkodni, és
nem gyülölettel”. Ezzel a gondolatsorral nem feltétlenül érthettek egyet
a diákok, de ez az írás nem is nekik,
sokkal inkább róluk szólt…

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kereszt-utca közepén. A Weöres Sándor Színház belépôjegyeit Fülöp Tibor és Serman Adriána nyerte. E heti kérdésünk: Melyik évben jelent meg az írás? A helyes megfejtést beküldôk között a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait
sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, szeptember 7-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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Karnevál: jó idôben jó helyen
Hétfô délre már csak nyomokban tartalmazott karnevált Szombathely, pedig
az idén is hatalmas „buli” volt. Budapesti ismerôsöm, aki elôször járt itt,
nem is gondolta volna, hogy ennyi em-

6

bert lát egy helyen szombat éjszaka. De
szombathelyi barátnak is volt olyan benyomása, hogy a belvárosba ki lehetett
volna tenni a „megtelt” táblát, azon
gondolkodik máris, hol lehetne újabb

helyszínt nyitni, mondjuk Páleszkert néven. Az még nincs.
A többi helyszín viszont népszerû volt
az idén is. A gyerekeket csak az „elfogy
a fagyi” ijesztgetéssel lehetett elvonszolni a Kalandvárból, a felnôtteknél
ezzel kísérletezni sem volt érdemes,
mert ha mondjuk valaki azt mondta
volna, hogy elfogy a sör, azt úgyse hitték volna el, másrészt rávágták volna,
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hogy akkor iszunk bort. Sörudvar,
Borok utcája, nem csak jó italokkal, de
annál is jobb koncertekkel ragasztotta
egy helyre az embereket. Akinek pedig
elhúzódni volt kedve, azilumot talált
a Mûvészetek utcájában vagy a Zsidó
udvarban. Az Öreg Város Vására hozta
a szokásos színvonalat, ételkínálatban
viszont az idén elég szegényes volt
a karnevál. (Az egyik perecest pedig

KARNEVÁL • KÉPGALÉRIA

holtig tartó perecevésre ítélném, a Fô
téren dobszó mellett.)
Hogy a látogatók számával döntött-e
rekordot az idei történelmi fesztivál,
azt még nem tudjuk, de a Szombathelyi Kötélugrók igen, három hazai és három külföldi vendégcsapattal húsz
órán át 12 perces váltásokban forogatták a köteleket. A lépésszámláló szerint
135 ezer 640 ugrást hajtottak végre.

Ezzel ünnepelték a klub fennállásának
20 éves jubileumát.
A karneválnak még van három éve a jubileumig, szép eredmény az is, hogy az
elmúlt 17 év alatt sem kopott meg,
használódott el. Ez persze nemcsak
a szervezôk érdeme, hanem a szombathelyieké, a karneválozó közönségé is,
mert magáénak érzi.
SaFó
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Falco: vonják vissza a fellebbezéseket
Megkapta a Falco Zrt. az egységes környezethasználati engedélyt, ám az nem
jogerôs, mert többen – köztük a szombathelyi önkormányzat és a Falco is –
megfellebbezték. A cég azt kéri, mindenki vonja vissza a fellebbezést, ôk is
ezt teszik. A politika reagált.
Az engedélykérelmet a cég az UTWS
technológiára adta be (környezetkímélô technológia, amiért aláírásgyûjtés
folyt), de kapacitásbôvítést is jelzett a vizsgálati dokumentációban, amelyben leírja, hogy az UTWS technológia kapacitásbôvítés esetén is mérsékli a lakosságot
leginkább zavaró kibocsátásokat.

vel, hogy minden bôvítéséhez asszisztál,
és elfogadta azt a tervezetet, amit másfél évvel ezelôtt a cég ajánlott, és ami ellen a lakosság folyamatosan tiltakozik. Ha
ez megvalósul, kontrol nélkül tovább nôhet a Falco gyár területe és kapacitása városunkban. Szombathely lakóterületén
belül nincs szükség környezetterhelô
gyárbôvítésre! Aki ezt segíti, az elárulja
a szombathelyieket! Bizonyítsanak a fideszes képviselôk, és támogassák a szeptemberi közgyûlésen az általunk javasolt független terhelésmérést, valamint a rendezési terv lakosságot megnyugtató módosítását.”
Hende szerint a baloldal rémisztget

Ne fellebbezzen senki
A kormányhivatal Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôosztálya az UTWS-re rábólintott, a kapacitásbôvítést pedig az UTWS féléves mûködése után látja lehetségesnek.
A fôosztály határozata ellen az önkormányzat, a lakók, de még a Falco is fellebbezett. A múlt héten a gyár fizetett
hirdetésben közölte, hogy ô visszalép
a fellebbezéstôl, és azt kéri, hogy a többiek is vonják vissza a fellebbezéseket. Ha
nincs fellebbezés, akkor jogerôre emelkedik a zöldhatóság határozata, és meg
lehet kezdeni az UTWS technológia szerinti átépítést, és egy mérômûszer beépítését, ugyanakkor ez a fejlesztés utat adhat a gyár kapacitásbôvítésének és
az MDF gyártósor létesítésének is,
az UTWS hat hónapos üzemelése után.
A Falco kérését a politika kommentálta.
Hende Csaba szerint meghátrált a gyár.
A baloldal szerint Hende kiegyezett
Az MSZP–DK–Együtt–Éljen Szombathely
frakció sajtóközleményben reagált Hende
nyilatkozatára: „A szombathelyi Hende
Csaba a kerítésépítésbe belebukott politikus, most egy újabb kudarcot akar gyôzelemnek beállítani. Hende Csaba eltitkolta, hogy korábban a Falco gyártól sok
százezer forintot kapott igazgatósági és
felügyelôbizottsági tagként, miközben
egyszer sem tette szóvá az akkori, még
szûrôberendezés nélküli környezetszennyezést. Hende Csaba semmit nem
tett akkor sem, amikor a tiltakozó lakókat és ellenzéki politikusokat bíróság elé
citálta a gyár. Hende Csaba egykori Falco
vezetôségi tag most a háttérben
megegyezett a gyár jelenlegi vezetésé-
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Dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô válaszolt a közleményre:
„Úgy tûnik, az MSZP–DK–Együtt–Éljen
Szombathely frakció tagjai teljesen elvesztették realitásérzéküket” – áll a dokumentumban, amely késôbb a konkrétumokkal foglalkozik. „Az akkor még állami kézben lévô Falco Zrt.-nek a kilencvenes
évek elején voltam a tulajdonosi testületi tagja. Ez idôben még semmiféle tiltakozás nem kísérte az üzem mûködését.
A baloldal provokatív közleményében
azt írja, hogy szeptemberben javasolni

fogják a rendezési terv lakosságot megnyugtató módosítását. Emlékeztetni
szeretnék, hogy 2006-ban az MSZP-s
Ipkovich György polgármestersége idején veszítették el a keleti városrész lakói a kisvárosi övezeti besorolást. Az általam kezdeményezett petíció, melyhez
8000 állampolgár csatlakozott, két követelést tartalmazott: Legyen folyamatos mérômûszer és szûrôberendezés.
Ezekre mondott feltétel nélkül igent
a Falco. Hangsúlyozni szeretném, hogy
semmiféle elvtelen háttéralku nem köttetett a Falco Zrt.-vel. A Falco közleménye két tényt tartalmaz:
A gyár a lehetô legrövidebb idô alatt felszereli a hitelesített mérômûszert, mely
biztosítja folyamatosan az adatok szolgáltatást. A gyár a szükséges engedélyeket követôen végrehajtja azt a 8 milliárd
forintos beruházást, mely csak és kizárólag a szárító- és szûrôberendezés építésére vonatkozik. Mint ismeretes, a Falco
korábban kapacitásbôvítéshez kötötte
a környezetvédelmi beruházás megvalósítását, így adták be az engedélyt is.
Az eljáró hatóság azonban kettéválasztotta a kérdést, jelenleg csak és kizárólag a szûrôberendezés megépítése van
napirenden.”
SaFó

A lakók fellebbeznek
Úgy tûnik, nyolcezer aláírás ide, gyôzelmi jelentés oda, nincs mindenki
megelégedve a Falco által felajánlott „alkuval”. A lakók egyikével beszéltünk, fenntartják a fellebbezést, nem lenne értelme kihátrálni belôle, bár még nem beszéltek mindenkivel – tudtuk meg. Konzultáltak viszont a Levegô Munkacsoporttal, az sem vonja vissza a vétóját. Ez azért
is pikáns, mert Hende Csaba épp a lakosságra, majd a Levegô Munkacsoportra támaszkodott a Falco-ellenes kampányában. Egy kicsit bonyolultabbá is vált a dolog. A Falco és az önkormányzat fellebbezésének visszavonása ugyanis azt jelentené, hogy a környezetterhelést csökkentô beruházás megépítése megindulhatna. (Ugyanis nemcsak egy szûrôberendezés megépítésérôl szól az UTWS, hanem egy komplett technológiáról,
egy 8 millió eurós beruházásról.)
Azt is megpróbáltuk megtudni, hogy mióta tartják a lakók ennyire problémásnak a Falco mûködését. Volt, aki már a kilencvenes évekre hivatkozott, más, egy 11 éve ott élô ember azt mondta, hogy tudomása szerint
korábban is voltak problémák, de igazán akkor durvult el a helyzet, amikor gázról áttért a Falco a fa-maradványok eltüzelésére 2008-ban (Ezen
sorok írója 2003-ig tudta visszakövetni az eseményeket, közmeghallgatásokról szóló tudósításokban.). Arról, hogy a fellebbezésük visszavonása
miatt csúszna az UTWS, kicsit ingerülten azt mondta, hogy azért nem oldódott meg még eddig a lakók problémája, mert a döntéshozók
a Falcónak kedvezô döntéseket hoztak. (Nem pont így fejezte ki magát,
de így bírja el a nyomdafesték.)
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HIRDETÉS

Pénteken becsengettek tizenötezer gyereknek
Szerdán délután nyitotta meg a tanévet
a városi tanévnyitón dr. Puskás Tivadar
polgármester a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában. A polgármester megköszönte a pedagógusok munkáját, és
említést tett arról, hogy Szombathelyen
összesen 69 köznevelési intézmény
mûködik, ebbôl 24 óvoda, 19 általános
és alapfokú mûvészeti iskola, 19 középiskola és 7 kollégium. A 2016/2017-es
tanévben 2 574 óvodás gyermek és 15
143 iskolás, azaz közel 18 ezer gyermek
nevelésérôl, oktatásáról 1756 pedagógus gondoskodik. Az idén 788 elsôs
kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A gyerekeknek és a kollégáinak
Sági József iskolaigazgató kívánt jó tanévet. A tanévnyitón 50 éves (arany) emlékdiplomát vett át: Bozó Istvánné, aki
a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán végzett
biológia–földrajz szakos általános iskolai tanárként 1966-ban, Máté Ernôné,
aki a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán végzett magyar–orosz szakos általános iskolai tanárként 1966-ban, Pócz Gáborné, aki a Gyógypedagógiai Tanárképzô

Fôiskolán végzett 1966-ban, Vanics
Lászlóné, aki a Szegedi Tanárképzô Fôiskola technika szakán végzett 1966ban. 60 éves (gyémánt) emlékdiplomát
vett át: Angler Miklósné, aki a Kôszegi Tanítóképzô Intézetben végzett
1956-ban. 70 éves (rubin) emlékdiplomát vett át: Horváth Lajosné, aki a Kôszegi Római Katolikus Tanítónô képzô

Intézetben végzett 1946-ban. Csütörtökön reggel Koczka Tibor alpolgármester a Gothatd Jenô Általános Iskola tanévnyitóján vett részt. Délelôtt 10
órától az AGORA Savaria Filmszínházban megtartották a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ tanévnyitóját is.
SaFó
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FOGADÓÓRA

KÖZÉRDEKÛ

„AKTÍV IDÔSKOR
S Z O M B AT H E LY E N ”

Ágh Ernô, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 5-én (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Jáki úti fiókkönyvtárban (Szombathely,
Jáki út 33/A.) fogadóórát tart.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8.
sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 7-én (szerdán) 15.30–17.30 óráig a Városháza földszinti házasságkötô termében (Szombathely, Kossuth L . u. 1–3.) fogadóórát tart.
Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselôje
szeptember 7-én (szerdán) 15 és 17 óra között fogadóórát tart
a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központban (Szent
Imre herceg u. 84/B).

LAKOSSÁGI FÓRUM
Vágó István, a Demokratikus Koalíció Országos Elnökségi tagja
szeptember 6-án 17.30 órakor lakossági fórumot tart. Helyszín:
a Wagner Vendégudvar különterme (Szombathely, Kossuth L. u. 15.)

ÜGYELETES PATIKA

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Aktív idôskor Szombathelyen”
programsorozata keretében,
2016. szeptember hónapban
lehetôség nyílik a „Szent Márton Nyomában – séta a Székesegyháztól a Szent Mártontemplomig” elnevezésû programon való részvételre.
Az önkormányzat várja azon
szombathelyi, 60 év feletti
nyugdíjas polgárok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a térítésmentes programon. Egy jelentkezô legfeljebb
2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô adatok megadásával: név, lakcím, születési
év és telefonszám.
Jelentkezni 2016. szeptember 5.
napján 8.00–12.00 óráig és
13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 520-270;
520-133; 520-383; 520-151; 520620; 520-158.
A határidôn túli jelentkezések
nem kerülnek regisztrálásra.

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügylet szeptember 3-tól szeptember 9-ig.
3., Szo – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123 20.00–8.00; 4., V – Benu Kígyó, Fô
tér 31., 312-583 19.00–08.00; 5., H – Panacea, Dolgozók útja 31., 324-500
20.00–8.00; 6., K – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00; 7., Sze
– Markusovszky, Markusovszky L. u. 5., 506-112 20.00–8.00; 8., Cs – Benu
Fô tér, Fô tér 12., 312-466 20.00–8.00; 9., P – Patikaplus (Tesco), Zanati u.
70., 501-607 20.00–8.00

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

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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Szept. 3., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

17˚C

29˚C

Szept. 4., vasárnap

Zápor várható

19˚C

30˚C

Szept. 5., hétfô

Zápor várható

19˚C

28˚C

Szept. 6., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

16˚C

28˚C

Szept. 7., szerda

Derült, napos
idô várható

16˚C

28˚C

Szept. 8., csütörtök

Derült, napos
idô várható

15˚C

27˚C

Szept. 9., péntek

Derült, napos
idô várható

15˚C

27˚C
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Szeptember 3–9.

KIÁLLÍTÁS
június 3–november 30.
Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
Szent Márton és
Pannónia
július 21–december 17.
Szombathelyi Képtár
Rocco Turi (Olaszország)
fotómûvész kiállítása
Szombathely városának
ajánlva
aug. 23–szept. 18.
Szombathelyi Képtár
100 éves a Ma folyóirat
aug. 23–szept. 20.
Szombathelyi Székesegyház
Fényévezredek
– a Székesegyház fényfestése (a vetítések kezdete
naponta: 20.20, 20.40,
21.00 óra)
szeptember 1–október 2.
Szombathelyi Képtár
Válogatás a Rózsa Anna
gyûjteménybôl – Rózsa
Anna-emlékkiállítás és a
Rózsa Anna-díjjal jutalmazott mûvészek csoportos kiállítása

szeptember 3–22.
Agora – MSH
Sütô Angéla
festômûvész kiállítása

Fô tér
17.00 Miénk itt a tér:
Isis Kvartett
19.00 Kelemen Zoltán –
Völgyi Attila duó

••••••••••••••••
szeptember 3–4.
(szombat–vasárnap)
Tófürdô
14.00 Szezonzáró
strand sportnap
szeptember 3.
(szombat)
Family Center
parkolója
(Varasd utca 1.)
12.30 VII. Motoros és
Baleset-megelôzési Nap
13.00 Vezetéstechnikai
bemutató
13.30 KRESZ-tesztek,
vezetéstecnikai és ügyességi verseny
15.00 Tápai Tamás
streetfighter show
16.00 Baleseti szimuláció,
mentési bemutató
16.30 Tûzoltási bemutató
és a mentési eszközök
megtekintésének, kipróbálásának lehetôsége
17.00 Motoros felvonulás
rendôrségi biztosítással

Bartók Terem
18.00 Szent Márton testvérvárosi kórustalálkozó
Szeptember 4. (vasárnap)
Fô tér
14.00 Mesebolt Bábszínház: Hang-tér-kép
– családi évadnyitó
szeptember 3–7.
(szombat–szerda)
Weöres Sándor Színház
szeptember 3. (szombat)
15.00 A padlás
szeptember 4. (vasárnap)
11.00 A padlás
szeptember 5. (hétfô)
19.00 Ványa bá
szeptember 7. (szerda)
19.00 A padlás
szeptember 8. (csütörtök)
Fô tér
19.00 Savaria Szimfonikus
Zenekar – Promenád koncert: Tánc és ritmus bérleten kívüli hangverseny,
vezényel: Madaras Gergely

szeptember 10.
(szombat)
Brenner János
Nevelési Központ
9.00 Szent Márton
városának sport- és
családi napja:
Általános
iskolások játékos
sportvetélkedôje
Végállomás
22.00 Anonym
Project
szeptember 11.
(vasárnap)
Szent Márton-templom
19.00 A szentpéterfai
Ljubicica Kórus és
Tamburazenekar
koncertje
szeptember 9–11.
(péntek–vasárnap)
Fô tér
14.00 Ga-liba
gasztrofesztivál,
fellépôk: Spectrum trió,
Holdosi Attila – Újvári
Tímea duó, Nóta karaoke,
19.00 Borfesztivál,
Borbeszélgetések,
Forgószínpad – Hamvas
Béla Borszínház

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
A Szombathelyi Civil Kerekasztal
együttmûködve a Vas Megyei Civil Információs Centrummal 2016. szeptember 9–11. között CIVIL FÓRUMOK,
CIVIL KEREKASZTALOK találkozójára
hívja és várja a kerekasztalok, civil fórumok, civil szervezetek képviselôit,
tagjait, önkénteseit!
A rendezvény helyszíne és idôpontja:
Herényiek Háza, nagyterem (Szombathely, Béke tér 7.). A találkozónak
kettôs célja van: Egyrészt elôsegítik a
civil kerekasztalok, fórumok közötti
kapcsolatokat, információáramlást.
Másrészt a Vas megyében tevékenykedô civil szervezeteket megismertetik
az ország különbözô településein mûködô kerekasztalok jó gyakorlataival,
azok hasznosításának lehetôségeivel.

TERVEZETT PROGRAM:
2016. szeptember 9. (péntek)
10.00 Érkezés, regisztráció.
10.30 A civil szervezetek aktualitásairól. Elôadó: dr. Fülöp Attila –
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkár, Emberi Erôforrások Minisztériuma.
11.00 Civil kerekasztalok tevékenységeinek, jó gyakorlatainak bemutatkozása. Elôadók: Salgótarján, Szekszárd, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely települések – civil kerekasztalainak
képviselôi.
12.30 Ebéd.
14.00 Szakmai tanácskozás.

18.00 Vacsora – kötetlen kerekasztal-beszélgetés.
20.20 Székesegyház – Látványos várostörténeti fényjáték megtekintése.
2016. szeptember 10. (szombat)
8.00 Reggeli.
9.00 A város Szent Márton-emlékeinek megismertetése – a történelmi sétaút mentén.
13.00 Ebéd.
14.00 Szakmai tanácskozás.
18.00 Vacsora – kötetlen kerekasztal-beszélgetés.
2016. szeptember 11. (vasárnap)
8.00 Reggeli.
9.00 Beszélgetés az önkormányzatok
és civil kerekasztalok közti
együttmûködés lehetôségeirôl.
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Marso Kft. szombathelyi telephelyére keres

EMBERHIÁNY VAN
A SZAKMÁBAN!

RAKTÁRI KISEGÍTÔ
kollégát fizikai munkára.
Feltételek:

Amit kínálunk:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

„B” kategóriás jogosítvány
jó fizikum és állóképesség
terhelhetôség
csapatszellem

Személy- és
vagyonôr

bejelentett, 8 órás munkaviszony
stabil munkahely
jó munkahelyi körülmények
fiatalos csapat
motiváló juttatási csomag

Jelentkezéseket a 06 30 535 9021-es telefonszámon,
illetve a telephelyen személyesen várjuk.

OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
szeptember 10-én.
06-30-948-26-46
Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
ingatlan pályázat útján történô

eladására:
szombathelyi 1518/2 hrsz.-ú, 11-es Huszár út 147.

NMH: E-000160/2014/A001.
A pályázatok beadási határideje:
2016. szeptember 7. 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.: 94/520-290
S Z O M B AT H E LY M E G Y E I J O G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K K Ö Z L E M É N Y E

MÁSKÉP(P) – HELYTÖRTÉNETI
FOTÓ- ÉS FILMPÁLYÁZAT
Mutasd be, neked mitôl szép a „Nyugat királynôje”!
Ragadj fényképezôgépet, kamerát vagy mobilt!
Légy kreatív, fedezd fel a város egyediségét, és nyerd meg
a számos díj egyikét!
A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Szombathelyi Szépítô Egyesület helytörténeti fotó- és filmpályázatot hirdet általános és
középiskolás, valamint fôiskolás és egyetemista diákok részére. Szombathelyiként, bizonyára, jól ismered a várost.
Amennyiben pedig kollégistaként vagy bejáróként töltöd itt
mindennapjaidat, itt az idô, hogy felfedezd a megyeszékhely
rejtett zugait. Készíthetsz városképet vagy portrét dokumentálási szándékkal. Egymás mellé állíthatod a múltat és a jelent,
mint a napjainkban oly népszerû egykor és ma sorozatok
a nyomtatott és elektronikus sajtóban. Ha a filmezés mellett
döntesz, készíthetsz etûdöt, dokumentumfilmet vagy riportot.
Rád bízzuk a döntést. Egy pályázó mindkét kategóriában nevezhet. Nevezési díj nincs. Pályázni lehet bármely szabadon választott, Szombathelyhez köthetô helytörténeti téma feldolgozásával: olyan fotókkal és filmekkel, amelyek a közelmúlt
vagy régmúlt történetét, a város egyedi kulturális és természeti értékeit, eseményeit, társadalmi életét, ismert személyiségeit, helyi sajátosságait, nevezetes és rejtett épületeit, épületrészleteit, helyeit, városrészeit mutatják be. Az elkészült pályamunkákat szakértôk bevonásával, kategóriánként és korosztályonként értékeljük. A zsûri elsô, második és harmadik
helyért járó – 20.000–5.000 Ft-os – díjakat, valamint különdíjakat oszt ki. Az alkotásokat a könyvtárban, valamint Szombathely és a városkörnyék több iskolájában és közintézményében
vándorkiállítás és vetítés keretében mutatjuk be.
A rendezvény fôtámogatója az OTP Bank Nyrt.
További támogatóink: A-Z Net Kft, Szombathelyi Szépítô
Egyesület, Libri, Hírlevél Plusz, Vaskarika.hu, Nyugat.hu és
a Berzsenyi Dániel Könyvtár. Beküldési határidô: 2016. december 10. A pályázati feltételek, illetve a nevezési lap
a www.bdmk.hu/maskep honlapon érhetô el. A pályázattal
kapcsolatban tájékoztatás kérhetô: Szalainé Bodor Edittôl
vagy Boros Ferenctôl a maskepszombathely@gmail.com
e-mail címen vagy az 06/94-513-530-as telefonszámon.
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Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2016. szeptember 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Kozó Tamás és Pajor Petra leánya: Jázmin, Novák
Tibor és Németh Dóra fia Dominik, Nagy István és Tamaskó Zsófia
fia: Benedek, Horváth Gergô István és Imre Bernadett fia: Patrik,
Binder Tamás László és Molnár Krisztina leánya: Maja, Rodler
Zsolt Gábor és Nagy Viktória leánya: Anna, Mong Benjamin Cyriac
és Kelemen Alexandra fia: Olivér, Joó Gyula Attila és Horváth
Hajnalka fia: Barnabás, Ferkodics Márton és Molnár Petronella
leánya: Kinga Petra, Podlaviczki Péter és Takács Beatrix fia: Kevin,
Novák Péter és Csáklyás Alíz Erzsébet fia: Kristóf, Németi
Botond Nándor és Szabó Szandra leánya: Emília, Öhm Gergely
és Tátrai Dóra leánya: Izabella Ajsa, Horváth Balázs János és
Horváth Katalin Brigitta leánya: Zselyke, Porpáczy Gergely és
Abonyi Anett leánya: Maja Zsófia, Dalmi Attila Kámán és dr.
Schimmer Erika leánya: Anna, Halper Péter és Balaton Eszter fia:
Félix, Czetin Csaba és Czál Zsuzsanna leánya: Liliána, Eberhart
Zoltán Lajos és Horváth Lívia Erzsébet, Baranyai Péter és
Gelencsér Veronika fia: Dániel, Nagy Szilárd és Laczó Viktória
fia: Levente, Salamon Csaba és Schmidt Anita fia: Csongor, Fálman
Zoltán és Dancs Beáta Veronika leánya: Zsófia, Erôs Imre Zsolt
és Haklits Andrea leánya: Hanna és fia: Dávid (ikrek), Major Zoltán
és Major Renáta leánya: Abigél, Piroska László és Németh Anita
leánya: Hanna, Németh István és Horváth Brigitta fia: Bercel,
Németh György és Szanyi Mónika Judit fia: Kornél
H Á Z A S S Á G : Gálosi Tibor és Molnár Vivien Evelin
H A L Á L E S E T: Sándor János, Ádám Jánosné Hodics Mária, Hajba
Sándorné Berger Mária, Vertetics Gézáné Gueth Erzsébet, Pock
Imre Ferenc, Welsh Stephen John, Barta Imréné Szabó Irén
Katalin, Hajba József, Zséder Ambrus, Holdosi Elekné Horváth
Rozália, Iszak Józsefné Szaller Teréz, Szücs Lászlóné Poór
Margit, Nagy József, Horváth János, Pap Erzsébet, Bédek
Mária Magdolna, Raposa Lajosné Wölfer Irma Mária, Morgós
Sándorné Sinka Mária, Buda Jenô, Geiger Józsefné Márton Irma,
Koltai Jánosné Sallai Éva Mária,Török Jánosné Varga Mária,
Sturm Imréné Csapó Rózsa, Bozzay Miklós, Magyar Józsefné Süle
Ilona, Langbein Istvánné Kiss Mária, Viserálek László, Mákos
Imréné Fett Mária, Dankovics Ferencné Szôke Angyalka, Kövi
János Árpád, Tóth József, dr. Csek László, Kulcsár József,
Mándli Ernôné Szabó Irma, Hencz Istvánné László Ilona Margit,
Cseke Istvánné Jankó Ilona, Varga Kálmánné Németh Mária,
Németh Ferencné Szabó Ilona, Nagy jánosné Juhász Magdolna,
Csiza Máté, Benczenleitner István Ottó, Németh Gyula Jánosné
Kovács Erika, Fedor Gyula, Kiss István Zoltánné Kolonics
Hermina, Varju Miklós Imre
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OKTATÁS

Sansz Felnôttképzô Kft.
Unod már a butikok egyhangú kínálatát?
Szeretnél kevés pénzbôl divatosan öltözni?
Akkor itt a helyed!
Szeptemberben induló,
30 órás varrótanfolyamaink:
Alapozó + kezdô szeptember 12-én, Haladó szeptember 27-én.

NYSZ: E-000960/2014

2016. SZEPTEMBER 3.

F Ó R U M B A N

Akrobatikus rock and roll tanfolyam
indul a Galaxy RRC szervezésében
folyamatos tagfelvétellel.
Érd.: 06/30/411-3790

Részletes felvilágosítás: Ezredév Méteráru szaküzlet, Szombathely Kôszegi u. 1.
Továbbá: sanszfelnottkepzo.eu • Tel.: 94/340-740; Mobil: +3670/574-7271

Támogathat minket adója 1%-ával!

MERT MINDENKINEK KELL EGY SANSZ!

ADÓSZÁMUNK: 18887000-1-18 Köszönjük eddigi támogatását!

KOSARAZZ VELÜNK!

VÁRJÁK A JÖVÔ KOSARASAIT A SÓLYMOK!

A Szombathelyi Ifjú
Sólymok KSE felvételt hirdet
labdás foglalkozásaira.

A mai gyerekek életébôl hiányzik a hagyományos mozgáskultúra és az ahhoz kapcsolódó közösségi élmény.
A Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület ügyességfejlesztô csoportjaiban erre, a gyerekek fejlôdése szempontjából fontos tevékenységre van lehetôség már nagycsoportos óvodás kortól – tudtuk meg
az egyesület elnökétôl, Váradi Attilától.
A csoportokban játékos mozgás közben fejlesztik a kicsik
mozgással kapcsolatos képességeit és készségeit: mozgáskoordinációt, tér- és idôérzékelést, ritmusérzéket. A mozgáskultúra fejlesztése a tanuláshoz szükséges készségekre is jó hatással van, a koncentráció, a fegyelem és a figyelem erôsödik a gyerekekben, amelynek nagy hasznát veszik az iskolában. A szociális képességek sem maradnak
ki a sorból: a csapatjátékokon keresztül megtanulják a csapatmunkát, az együttmûködést és a társuk elfogadását
akkor is, ha az éppen nem a legjobban teljesít. Arról nem
is beszélve, hogy egy életre hasznos lehet a gyerekeknek,
ha minél elôbb ráismernek: mozogni jó.
(x)

Szeretsz játszani?
Szeretnél ügyes lenni?
Szeretnél kosárlabdázni?

Jelentkezz most induló labdás
ügyességfejlesztô foglalkozásainkra!
Több éve nagy sikerrel mûködô csoportjainkban már sokan boldogan labdázunk. Több játékos kezdte itt a pályafutását, és jutott el a korosztályos válogatottakba, az NB/Ibe, sôt olyan is van, aki a felnôtt válogatott mezét már többször is felölthette!

Érdeklôdni a 06/30/400-3952-es telefonszámon lehet.

Szeretettel várunk minden
általános iskolás leányt és fiút!

Ha nem gitároznék,
akkor...
„…szürkék lennének a hétköznapok,
kockulnék és Facebookoznék egész
nap, vagy befordult könyvmoly lennék.
Már rég visszaszoktam volna a cigire.
Unalmas tucatéletem lenne. Irigykedve nézném azokat, akik tudnak gitározni, de így engem néznek irigykedve!” – a Capito Gitárklub növendékeit kérdeztük
arról, miben változtatta meg életüket a zenetanulás.
„Nem tudnám, hogy sok kitartással meddig el lehet
jutni. CSAK szavakkal tudnám kifejezni magam. Lehet, hogy nem lennék ennyire nyitott más zenék
iránt. Nem tudnám, hogy C-Dúrban a c hang a dó,
vagy azt, hogy mire való az EleFánt Húsos Combja, és
azt gondolnám, hogy az ALTEF4 csak egy billentyûkombináció. Ész nélkül küldözgetném az sms-eket
a Megasztárba, és nem fordulhatna elô, hogy a kislányomnak saját gyermekdala legyen az anyukájától” –
folytatják Várhelyi Zoltán tanítványai.
„Nem lenne olyan kerek a világom, amilyen azóta,
amióta a hangszert a kezembe vettem, és rengeteg
élménnyel lennék szegényebb. Sokkal kevesebb barátom lenne. Elveszne a gyerekkorom a XXI. század hülyeségeiben, bár a szomszédok legalább tudnának
aludni!” – zárják a sort a büszke harmadévesek.
Az évek óta sikeresen mûködô Capito Gitárklub tagjai, a haladók és a harmadévesek megegyeznek abban, hogy mióta Várhelyi Zoltánnál tanulnak gitározni, sokkal teljesebb az életük. Mesterük is azt vallja,
hogy „igazából nem akkor vagyunk szegények, ha
nincs pénzünk, hanem akkor, ha egyetlen hangszeren
sem játszunk”.
(x)

GITÁR- és SZÁJHARMONIKA KURZUSOK
a Petôfi u. 11.-ben (Németh Fotó alagsor)
KEZDÔ GITÁR kurzus – tájékoztató és beiratkozás:
szeptember 7. kedd 17.00 órától
szeptember 10. szombat 9.30 órától
SZÁJHARMONIKA kurzus – tájékoztató és beiratkozás:
szeptember 23. péntek 18.30 órától

MINDENKI SZÁMÁRA biztosítunk gitárt, aki
sms-ben jelentkezik: 2016. szeptember 6-ig!
Az sms-ben történô
jelentkezés menete, pl.:
Szhely., Név, Életkor, Elérhetôség illetve, hogy
rendelkezik-e saját hangszerrel adatokkal
az alábbi számra:

+36/70/614-8300
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Fô téri UTCAZENE a másodévesekkel,
hogy LÁSD MAGAD:
2016. szeptember 3. szombat 15.30 órától és
2016. szeptember 11. vasárnap 11.00 órától.
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Szereti a házi tésztát?

Dr. Gerencsér József

Készítsen Ön is!

fôorvos, sebész, plasztikai sebész
Mûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:
emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,
arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás, ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.

Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

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

Madentko – Szombathely, Széchenyi

u. 4–6.
Rendelési idô: csütörtök 16–17 óráig
Alpok Egészségház – Szombathely, Kálvária u. 34.
Bejelentkezés alapján! Mobil: 70/3828 179
E-mail: drgerencserjozsef@chello.hu

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

Reflux ellen hatékonyan
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság felmérése alapján
a magyar lakosság 55%-a valamilyen gyakorisággal a reflux
betegség tüneteivel küzd.
A reflux esetén a gyomrot és a nyelôcsövet elválasztó záróizom elégtelenül záródik, így a gyomornedvet a nyelôcsôbe engedi. Betegségrôl akkor beszélünk, ha a gyomornedv rendszeresen feláramlik a nyelôcsôbe, maró fájdalmat és gyomorégést okoz. A gyomorfekélyhez hasonlóan,
télen és nyáron nyugalomban van, tavasszal és ôsszel
viszont kellemetlen panaszokkal jelentkezik. A világviszonylatban is egyedülálló, hidrogénkarbonátos Salvus gyógyvizet nagy hatékonysággal alkalmazzák gyomorégés,
émelygés, hányinger, puffadás, gyomorhurut esetén.
A szakemberek segítségével kiválasztott gyógyteakeverékek fogyasztásával, a fôzés során kellô figyelemmel kiválasztott alapanyagok felhasználásával vagy a megfelelô
reform menü fogyasztásával is mérsékelhetjük a tüneteket. Az Öntöde Gasztro szeptember elsô két hetében
a refluxos panaszok enyhítésére készít reform menüt,
amelynek fogyasztásával csillapodnak a tünetek, az étkezés sokkal egészségesebbé, változatosabbá válhat.
(x)

Mia Natúrbolt – Szombathely, Rákóczi F. u. 68.

Salvus gyógyvíz
Alpok-Aqua (eredendôen lúgos
kémhatású forrásvíz)

Reflux elleni gyógyteakeverékek
Reform menü – Öntöde Gasztro -10%*
*Akciónk a hirdetés felmutatásával érvényes, 2016. szept. 5–17-ig.
NYITVATARTÁS: H–P: 9–17, Szo.: 9–12 • Tel.: 94/316-612

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A KRESZ-park
közelében
2 generációs
Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177
családi ház eladó.
Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

Tel.: 30/678-1177

Szombathely, Rumi út. 181.

FÜRDÔSZOBA
SZAKÜZLET
(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK
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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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2016. SZEPTEMBER 3.

Dr. Endrôdy
Katalin

E G É S Z S É G

•

FÉ ÓL R
E T
UM
MÓ
B A
D N

BEMER terápia

bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

– ÉRRENDSZERI ZAVAROKRA

RENDELÉS SZERDÁN: 10.00–12.00

A BEMER a világon az egyetlen konkrét kezelési
lehetôség, mely az egész érhálózat 74%-át jelentô
hajszálerekben, tanulmányokkal igazolt módon,
hosszú távon képes a keringést serkenteni. Semmilyen
más fizioterápia vagy gyógyszeres terápia nem ismert
a BEMER-en kívül, mely hosszabb távon képes lenne
befolyásolni a hajszálerek rugalmas érfalmozgását!
A készülék nemcsak a hajszálerekre, hanem egyben
a nagy erekre is hat. A BEMER terápiát érrendszeri és
keringési zavarra visszavezethetô problémákra
javasoljuk. Ilyen például a járástávolság csökkenése,
lábzsibbadás, fejfájás, szédülés, magas vérnyomás,
visszér, ízületi fájdalmak stb. A kezelések száma
általában a beteg állapotától függ, 30 kezelést
szoktunk javasolni, mely kb. 40 percet vesz igénybe
napi szinten. További információ a szombathelyi
ÉRCENTRUMBAN vagy a 30/417-0089-es telefonszámon kérhetô!
(x)

HÉTFÔ, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00

Szhely., Széchenyi u. 4–6.,
(Madentko)
Tel.: 06/94/312-047

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

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

ÔSZI AKCIÓ az
•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

Az elsô 5 jelentkezô

50%-os kedvezményt kap a kezelés árából.*
További akcióinkról érdeklôdhet:

*AKCIÓS AJÁNLATUNKAT AZ ELSÔ 5
JELETKEZÔNEK BIZTOSÍTJUK, 2016. 09. 10-IG.
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Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!
A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti a
fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.
Kinek ajánlott? Korhatár nélkül bárkinek:
• aki szépülni, fogyni, fiatalodni szeretne
• fájdalom- és gyulladáscsökkentô hatása miatt ízületi- és
izomfájdalmakban, reumás megbetegedésben
szenvedôknek
• teljesítményfokozás vagy sérülésekbôl való gyorsabb
felépülés céljából sportolóknak
• általános közérzetjavító hatása miatt ajánlott
stresszoldásra, depresszió, alvászavar kezelésére,
immunrendszer erôsítésére
• alkalmazható bôrgyógyászati kezelések kiegészítôjeként

ACCESS
Consciousness®
kezelések, Bars®
tanfolyamok:
Rossz szokások, félelmek, stressz törlése.
Immunerôsítés, ráncok eltüntetése. Tanulási és látásproblémákra.

Önismereti és Párkapcsolati Problémamegoldó Tréneri tanácsadás, Szüléstámogató és Gyermekágyas Professzionális Dúla szolgáltatások:
segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön
a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.

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

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana
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F Ó R U M B A N

Varga Gyógygomba
mintabolt Szombathelyen!
Ingyenes tanácsadás, személyre
szabott adagolás, kedvezményes
házhoz szállítás!

Organic Vital Biobolt

Szombathely, Savaria tér 1/G.
(keresse kék-fehér tetônket) a Claudia
cukrászdától 50 méterre, a Borostyánkô irányába.

Tel.: 94/788-748
www.gyogygombainfo.hu

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

LEXAN POLIKARBONÁT ÉS PLEXI LAPOK
TÉLIKERTEK, TERASZOK LEFEDÉSE, ÍVES ÉS SÍK ELÔTETÔK, FELÜLVILÁGÍTÓK,
AUTÓBEÁLLÓK KÉSZÍTÉSE FORGALMAZÁS – HELYSZÍNI FELMÉRÉS – KIVITELEZÉS

REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MÛANYAGOK:
POLISZTIROL, POLIÉSZTER, PVC, FÓLIÁK, STB...

Szép építési telkek
a nyugati városrészen
6-12 millió Ft között

Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Szombathelyen folyamatos
álláslehetôségek várják fôállásban
és diákmunkában egyaránt!
Nem szezonális munkák! A felvétel végzettséghez nem kötött.

HÍVJON MOST! 06 30 382 9212 vagy 06 20 824 6020

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

