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ÖNKORMÁNYZATI

HORRORFILM
A PINCÉBEN
REMÉNYT KELTÔ HÍREK
A SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁSRÓL
LAKÁSHELYZET: TÖBB AZ IGÉNYLÔ,
MINT A BÉRLAKÁS
TAKTIKA PLUSZ CSAPATEGYSÉG:
ELÔRE, HALADÁS!

HETILAP
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HIRDETÉS

A VAS
MEGYEI
MENTÉSÜGYI
ALAPÍTVÁNY
kéri a tisztelt
Olvasókat, hogy adójuk
1%-ával támogassák
az alapítványt!
A támogatás összegét
egészségügyi és oktatási
eszközök beszerzésére,
szakmai kiadványok
megjelentetésére és
dolgozóink továbbképzésére fordítjuk.

Adószámunk:

19246121-1-18

Köszönjük
támogatásukat!

Deák Ferenc utcában 4. emeleti, kétszobás, erkélyes jó állapotú téglalakás eladó. 13,5 M Ft
Torony kedvelt, csendes mellékutcájában kétszintes, alápincézett, 4
szoba + étkezôs, 2 fürdôszobás jó állapotú ház szép környezetben
eladó. 21,85 M Ft

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

Szereti a házi tésztát?

Készítsen Ön is!
Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

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

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Kiszállítás megoldható.
Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–14 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: pajerjanos@gmail.com

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

2017. májusban induló tanfolyamaink:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló E-000531/2014/A006
Targoncavezetô E-000531/2014/A018
Emelôgép-kezelô (kivéve targonca) E-000531/2014/A015
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelô E-000531/2014/A017

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember

ORVOSI MICROPIGMENTÁCIÓ
Veleszületett vagy szerzett
betegségek utáni rejuvenációk:
• Vitilligó-bôrszínnel való színegyezôség képzése
• Hajas fejbôr tetoválás-hiánypótlás
• Areola, azaz mellbimbó rejuvenáció/daganatos
betegségek vagy más balesetek, rendellenességek
következtében sérült bôr újjáépítése,
• Mûtéti vagy baleseti hegszövetek fedése
• Égett bôrfelület optikai fedése
Elôzetes konzultációra bejelentkezés/érdeklôdés:
Tel.: +3630/538-9809
Cím: Szombathely Szent Márton u. 27.
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Társaságunk célja a közös gondolkodás
és cselekvés az együttmûködés, tudatosság és a fenntarthatóság jegyében.

energiát használó távhôtermelés folyamatán a gyerekeket a faapríték-készítéstôl a meleg radiátorig.
Ugyanerrôl a gyerekek személyes tapasztalatot is szerezhettek a Fô téren
tartott egész napos rendezvényen. A játékos ismeretterjesztésen kétszázötven óvodás vett részt, az iskolásoknak
pedig a hôsugárzás, hôfelhasználás, hôszigetelés, a tudatos energiagazdálko-

Zöldülj Velünk! programunk a fiatal
generációk megszólítására fekteti
a hangsúlyt, hiszen az ô kezükben van
mindannyiunk jövôje. Jövônk biztonsága az ô nyitottságuktól, tájékozottságuktól függ – foglalta össze a program célját Kocsis Tóth Ildikó.
A szemléletformálást a legkisebbekkel
kezdik. Devecsery Gábor az óvodásoknak,
kisiskolásoknak írt mesekönyvet, amelyben Hômanó vezeti végig a megújuló

dás, a zöldenergia-felhasználás lehetôségeit mutatták be látványos elôadással. A témából vetélkedôt is tartottak,
melynek díjait délután Koczka Tibor alpolgármester adta át.
Hasonló programokra számíthatnak
az elkövetkezendô években városi rendezvényeken és a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft. által szervezet eseményeken a szombathelyiek.
SaFó

Zöldüljön a távhôvel!
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM A SZOMTÁVTÓL
A távhô ma nem ugyanaz, mint huszonöt-harminc éve, hanem egy klímapolitikai eszköz – mondta Orbán Tibor,
a Magyar Távhôszolgáltatók Szövetségének elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft. környezetvédelmi társadalmi célú programját mutatták be.
A távhôszolgáltatás napján tartott rendezvényen az elnök elmondta, hogy
korábban a távhôhöz olyan sztereotípiák
tapadtak, hogy drága, pazarló, a lakás
melegét az ablakokkal szabályozzuk. Ma
azonban egy energetikai és klímapolitikai eszköz. A szakember elmondta,
hogy idén télen is megmutatkozott,
hogy az egyedi fûtés – különösen, ha
a családi ház kazánjába minden éghetôt
bedobálnak – milyen nagymértékben
szennyezi a környezetet, ezzel szemben
a távfûtés minimálisan terheli a környezetet, mûködését a környezetvédelmi
elôírások tartják szigorú keretek között. Az új generációs technológiák erôteljesen támaszkodnak a megújuló energiaforrásokra, így például a biomasszára, amely hosszú távon fenntartható,
mind környezeti, mind gazdasági szempontból, és csökkenti a gáz-függôséget.
Nem véletlen, hogy a megújulók felhasználásra ösztönöz az uniós forrásokat biztosító Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program.
A sajtótájékoztatón Mészáros György,
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Központ Közhasznú Alapítvány elnöke
és Kovács Márta, a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft. ügyvezetôje a két szervezet közötti együttmûködési megállapodást írta alá. Mint Mészáros György elmondta, a környezetvédô civil szervezet
örömmel áll minden kezdeményezés
mellé, amely a környezeti tudatosság elmélyítését növeli.
A Zöldülj Velünk! címû társadalmi célú
programot Kocsis Tóth Ildikó, a cég sajtóreferense mutatta be:
– Szombathely lakói számára összeállított
ismeretterjesztô, interaktív, szemléletformáló programsorozatunk célja, hogy cégünk hiteles, megalapozott és hasznos információkkal segítse a környezettudatosság témakörében való eligazodást. Hisszük,
hogy új programunk lehetôséget teremt
annak bemutatására, hogy az alternatív
technológiai megoldások alkalmazása
az egyetlen út a tiszta, élhetô jövô felé.
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VISSZAPILLANTÓ • SPORT

Egy éve hunyt el Szarka Zoltán
Az egy éve elhunyt olimpiai bajnok kapus,
edzô Szarka Zoltán síremlékét avatták fel
kedden délelôtt a herényi temetôben.
A Haladás legendás kapusa, majd edzôje ha-

lálának évfordulóján tartott megemlékezésre nagyon sokan jöttek el tisztelôi közül, köztük ott volt dr. Puskás Tivadar polgármester
is, aki méltatta a sportember eredményeit.
A síremléket Molnár Szabolcs szentelte fel.
A változás Te magad légy!
A változás Te magad légy! A környezettudatos gondolkodás erôsítése és szemléletformálás – elsôsorban ez a célja a szombathelyi önkormányzatnak, mikor a Föld napja alkalmából második alkalommal április
22-ére programot szervez – hangsúlyozta

bathelyi óvodából több mint nyolcvan pályamû érkezett, szerda délutánig lehetett
szavazni a legjobbakra. A legügyesebb
óvodásokat április 22-én délután egy órakor kezdôdô program keretében fogják jutalmazni a Csónakázótó szigetén, a díjakat
dr. Puskás Tivadar polgármester és Koczka
Tibor alpolgármester közösen adják át.
A Föld napja szombathelyi szimbólumát
2017-ben is a Kôrösi Csoma Sándor Óvoda
Maci csoportja készítette el, a gyerekek léghajóként ábrázolták a Földet, aminek sorsát, jövôjét mi, emberek tartjuk a kezünkben. Koczka Tibor elmondta még, a Föld
napja program keretében bringatúrára
hívja vezetôit és munkatársait a BPW, az iQor
és a Delphi április 22-én, aminek során a cégek telephelyén fát is ültetnek a résztvevôk.
Szombat délután a Csónakázótónál földön
és vízen egyaránt változatos programok szórakoztatják a kilátogató kicsiket és nagyokat. Ingyenesen a többi közt mobil kalandpark, térképes tájékozódás, apróságok akadálypályája, babamuzsika, egészséges ételek kóstolója, családi futás, fitnesz különóra,
madárdalos kirándulás, kézmûves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében, sakk és
petanque, továbbá kedvezményes áron
csónakázás, vízibiciklizés, kajakozás és kenuzás vár mindenkit a Föld napján.

gyösön. Az állat a fészkét – fából, gallyakból – a folyókra, patakokra rakja, ebbôl akár
árvízveszély is kialakulhat, mert az uszadék
fennakadhat a mesterséges „gáton.” A horgászoknak viszont nem jelent konkurenciát
az állat, mivel csak növényi táplálékot fogyaszt. A hóddal nem érdemes közelebbi
barátságba kerülni, ha veszélyt érez, harap.
Újraélesztették, megmentették az életét
Hogy mennyire érdemes újraélesztô tanfolyamokat tartani, jól példázza az az eset,
ami a múlt hét végén történt a Fô téren. Egy
60 év körüli férfinak leállt a légzése és a keringése, összeesett. A járókelôk azonnal
megkezdték az újraélesztését, amit a mentôk fejeztek be. Az életét az azonnali
beavatkozás mentette meg. Szombathelyen
eddig harmincezer ember vett részt a Segítés városa néven futó, dr. Puskás Tivadar polgármester, volt mentô-fôorvos kezdeményezésére indult újraélesztési tanfolyamon.
Motorosok végig a városon
Megkezdôdött a motoros szezon, és ezt egy
hangos és látványos felvonulással demonstrálta több mint félezer motoros szombaton.

Durván szeszélyes április
Szerdán reggel 80-100 kilométeres széllökésekkel érkezett vissza a tél Szombathelyre, amely fákat csavart ki, villanyoszlopot
döntött ki, ablakot tépett le. A város több
pontján jónéhány óráig nem volt áram, sokan fôzni, fürdeni sem tudtak, de voltak,
akik fûteni sem. Ez utóbbi különösen azért
volt kellemetlen, mert a széllel hideg is érkezett, 1-2 fokos nappali hômérséklettel.

Hód ritkítja a Csónakázótó partján álló fiatal fákat – jelezte a Nyugat.hu-nak a lap
egyik olvasója. A víziemlôs védett állat, vélhetôen az Arany-patak felôl érkezett a tóhoz, ahol több fiatal fát körberágott, ki is
döntött. A többi olvasói hozzászólásból az
derül ki, hogy annyira nem is ritka manapság a hód felbukkanása Szombathely környékén, láttak belôle több példányt a GyönFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

a Városházán szerdán tartott sajtótájékoztatóján Koczka Tibor alpolgármester. A rendezvény kísérôprogramjaként idén is pályázatot hirdetett az önkormányzat a szombathelyi óvodások számára, hiszen a környezettudatos gondolkodásra nevelést már
a legkisebb korban fontos elkezdeni. Az idén
újrahasznosított anyagokból készített alkotásokkal irányították a legkisebbek figyelmét Földünk védelmére. Tizennégy szom-

Hóddal gazdagodott a Csótó faunája
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A Szombathelyi Motorosok Közhasznú
Egyesületének felhívására a Claudius szálloda elôtt gyülekeztek a résztvevôk, akik
egy kis kanyarral érkeztek a Körmendi útra, a Végállomáshoz.
Járdát festett a Kétfarkú
Új köztéri dekorációval gyarapodott a város a hét végén. A Kétfarkú Kutya Párt aktivistái színezték meg a töredezett járdát az
Ady tér környékén, zöldre, sárgára, pirosra, kékre festve az aszfaltdarabokat. A párt
ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra,
hogy a közpénzeket más kevésbé fontos,
ám annál látványosabb beruházások helyett
a szemünk elôtt éktelenkedô hibák javítására is lehetne fordítani. A dekorálásba a járókelôk is beszálltak. A közterület-felügyelet munkatársai viszont már nem nézték
ilyen jó szemmel a városszépítô akciót, és
közterület beszennyezése miatt feljelentették az alkotókat.
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Csendháborítás, szerelmi háromszög…
„Poruljárt szerelmesek” – ezzel a címmel jelent meg írás 1929. augusztus 27én a Hir címû újságban. A szerelmi háromszögrôl szóló beszámolót egy tudósító osztotta meg a szombathelyi olvasókkal. Volt itt minden: verekedés,
csendháborítás, tanúkeresés – és költözködés…
Az újság második oldalán, kiemelt
helyen szerepelt a családi perpatvarról szóló írás „Poruljárt szerelmesek”
címmel. A szerzô alaposan utánajárt a
történteknek, és igyekezett élethûen
visszaadni az olvasóknak az érdekes
sztorit…

Telefon: 94/310-034

akire már korábban is gyanakodott.”
A hazatérô férfi ôrült haragra gerjedt…
„A szigoru férj alaposan elnáspángolta ugy a Don Juant, mint élete párját,
majd pedig merész elhatározással belökte a férfit a hálószobába az asszonyához, rájuk zárta az ajtót és elment
két tanut keresni.”
Felgyorsultak az éjszaka kellôs közepén
az események…
„A két tanuból azután több is lett, sôt
jött a rendôr is, aki a szerelmes párt
beszállitotta a kapitányságra. Az éjjeli csendháboritó amazon tegnap már
haza is költözött a szüleihez, mert
nyilván nem akarja bevárni, míg férje
ujabb rohamot kap és összetéveszti
munkakörét: nem vidéken, hanem otthon csépel…”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Hír címû újságban. A Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit Varga Péter, Vámos Krisztina és Horváth Balázs, a Richter Flórián Cirkusz belépôit pedig Gacsné Bolla Hajnal, Sipôcz Ernôné, Preiner Monika,
Kiss Béláné és Pozsgai József nyerte. E heti kérdésünk: Melyik utcában tört ki a balhé? A helyes megfejtést beküldôk között Kondorné Melitta Shaolin masszázs utalványait, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, április 26-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

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

„A vasárnapra virradó éjjelen nagy
csoportosulás volt a Szelestey utca
egyik háza elött, ahonnan egy férfit,
meg egy asszonyt vittek be a rendôrségre. Mint késöbb kiderült, szerelmi ügy
volt a háttérben.”
Cherchez la femme! Azaz Keresd a nôt!
Itt is bizony egy asszonyság miatt alakult ki a botrány…
„A férj, aki vidékre csépelni szokott járni, váratlanul megjelent s miután felesége beeresztette a lakásba, szorgalmasan körülnézett. Nem is kellett sokat keresgélnie, mert a konyhában megtalálta ingben és alsónadrágban vetélytársát,

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

www.allatkorhaz.com
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ÖNKORMÁNYZAT • CIVIL

Lakáshelyzet: jóval több igénylô,
mint önkormányzati bérlakás
Száz-százhúsz család vár önkormányzati bérlakásra Szombathelyen, de
csak 165 üres ingatlant tartottak számon tavaly év végén, és ezekbôl sem
mindegyiket tudják kiutalni.
A képviselôi, polgármesteri fogadóórákon
a legtöbben lakásproblémájukra keresnek megoldást. A legtöbb esetben azonban nem tudnak segíteni a politikusok,
a lakások kiutalása szigorú pontrendszer
szerint mûködik. Hogy ez jó, vagy nem,
azon mindig van vita a közgyûlésben. De
egy dolog biztos, amíg kevés a bérbe adható önkormányzati lakás, addig hosszú
lesz a várakozási lista.
Viszonylag új jelenség, hogy azért veszíti el valaki a piacon (magánszemélytôl)
bérelt lakását, mert a tulajdonos olyan
új bérlôt talált, aki magasabb árat is hajlandó fizetni a lakhatásért. A városba
áramló munkaerô megnövelte a bérlakások iránti keresletet, ezzel együtt felhajtotta az árakat. Egy átlagos panelért
is elkérnek 65-75 ezer forintot havonta,
és jószerével meg sem kell hirdetni,

már az ismerôsi körbôl akad bérlô.
A városban – dr. Károlyi Ákos jegyzôtôl
kapott tájékoztatás szerint – 2129 darab
önkormányzati tulajdonú bérlakás volt
a múlt év végén, ezek közül 1964-ben laktak. Az elmúlt öt évben a lakott és az üres
ingatlanok százalékos arányában nem
volt nagy változás. 2012. óta 51-gyel nôtt
a lakott bérlakások száma. Abban az évben volt a legtöbb az üres lakások száma,
313, ez csökkent a tavalyi év végére
165-re. A csökkenés annak köszönhetô,
hogy azokat a lakásokat, amelyeket
nem gazdaságos felújítani, licitre bocsátják, és értékesítik, illetve az önkormányzat biztosított pénzt a felújításra.
Az önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó pályázatok eredményeképpen 2014-ben 66 kijelölés született,
12 igénylô kapott felújított, 54 pedig
olyan lakáshoz jutott, amelynek a felújítását maga vállalta, és ennek költségét
lelakhatja. A következô évben összesen
41 lakást jelöltek ki, de ebbôl 10 volt helyreállított, nyolcat szociális helyzet alapján
jelöltek ki, 2 lakást hagyományos pályá-

RÉSZBEN CSÖKKENT A HÁTRALÉKOSOK SZÁMA
A jogcím nélkül használt lakások száma csökkent 2016. év végére az elôzô
évekhez képest. Ez a szociális szállás bevezetésével magyarázható.
Az elôzô évekhez képest kedvezô adat az áram- és gázdíjban jelentkezô hátralékok csökkenése, ami összefüggésben lehet azzal, hogy az áram- és gázdíjhátralékok miatt a szolgáltatók hamarabb elvégzik a szolgáltatás kikapcsolását, illetve a lakásokban az áram és gázfogyasztás kártyás vagy elôre
fizetôs mérôórák felszerelésével gátat vetett a hátralék növekedésnek – áll
a beszámolóban. A gázszolgáltató pedig néhány esetben eladta követelését követeléskezelô társaságnak, és új szolgáltatási szerzôdést kötött a lakásban élô lakáshasználóval. Ugyanakkor a lakáshasználók fizetési hajlandósága összességében nem növekedett a SZOVA Zrt. és a távhôszolgáltató
irányába olyan mértékben, mint a gáz- és áramszolgáltatók felé. Ennek valószínûsíthetô oka, hogy a lakásból való kiköltöztetés és a távhôszolgáltatásból való kikapcsolás kisebb fenyegetettséget jelent a lakáshasználók számára, mint az említett közüzemi szolgáltatók számláinak nem fizetése.

zati eljárás keretében.
2016-ban két pályázatot írtak ki, összesen tíz lakás volt a helyreállítandó, és
négy helyreállított. Az idén egy pályázat
jelent már meg, négy helyreállítandó lakást hirdetett meg az önkormányzat.
Az önkormányzati lakásokat kezelô
SZOVA Zrt. januárban a szociális és oktatási bizottság elé került beszámolója
szerint 64 darab lakást lenne érdemes
felújítani. Ennek költsége több mint
százmillió forint.
Önkormányzati lakást többféle jogcímen
lehet bérelni. A legtöbb lakást (1545-öt)
bérlôként laknak, van 176 lakáshasználó, a Mérnök-Orvos-Pedagógus Házban
40 bérleményt használnak, van 95 szálláshasználó, 33 használó, 72 szociális szállás-használó, és 3 jogcím nélküli szociális szálláshasználó.
A legnagyobb mértékû növekedés hasonlóan az elôzô évhez az átmeneti
szállás jogcímen lakott lakások esetén következett be, ugyanis 2015. január 1. napjával érvénybe lépett lakásrendeletet
érintô módosítás lehetôvé tette a „rendkívüli szociális krízishelyzet" miatt igényelhetô átmeneti szálláshoz jutás lehetôségét. Tavaly összesen 183 igénylés érkezett szociális krízishelyzetre hivatkozással, ezen az alapon 53 szerzôdést
hosszabbítottak meg, és 52 esetben került sor új szerzôdéskötésre.
A Nyugdíjas Bérlôk Háza összesen 80 lakása közül az elmúlt év végén 79 lakásban laktak bérlôk. Ezen épületben lévô
lakásokra való magas igényt jelzi, hogy
2016. december 31-én 28 benyújtott, de
a lakások korlátozott száma miatt még
nem teljesített kérelmet tartalmazott.
A Szombathely, Hunyadi J u. 49. szám
alatti Mérnök-Orvos-Pedagógus Házban (MOP-házban) összesen 48 szállást,
illetôleg 7 bérlakást tartanak nyilván.
A szállások közül az elmúlt év végén
összesen 40 volt kihasználva. A korábbi
évekhez hasonlóan a MOP-szállások kihasználtsága évrôl évre nô.
Tavaly év végén összesen 212 db önkormányzati bérlakás volt olyan személyek
birtokában, akiknek arra nem volt jogalapjuk, mivel nem volt érvényes bérleti
szerzôdésük.

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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Reményt keltô hírek a szombathelyi felsôoktatásról
Megállt az ELTE-Savaria Egyetemi
Központba felvételizôk számának
csökkenése, sikeres volt a képzési kínálat átalakítása, kevesebb szakra közel ugyanannyian jelentkeztek, mint
tavaly. A SEK új képzéseket is kínált –
megjelent az informatikai képzés, tovább erôsítve a mûszaki képzési portfóliót, és jelentôs érdeklôdés mutatkozott a gazdaságtudományi képzések iránt is.
Országosan 105 868 fô nyújtotta be jelentkezését a felsôoktatásba az idén, ez
közel öt százalékkal kevesebb felvételizôt jelent, mint tavaly. Az ELTÉ-nél is hasonló a csökkenés aránya, de a felvételizôk egyötöde még mindig a ELTÉ-t választja az elsô helyen, ezzel megôrizte az
országos vezetô szerepét a jelentkezések számában – elemezték az adatokat
a sajtónak nemrégiben dr. Németh István,
az ELTE SEK rektorhelyettese és Németh Péter tanulmányi koordinátor.
Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központjának adatait elemezve elmondhatjuk, hogy a jelentkezések összlétszámát tekintve, 2651 fô,
az országos és ELTE szinten is megmutatkozó 5 százalékos csökkenés volt tapasztalható (2016-ban összesen 2793 fô jelentkezett a SEK-re). Az elsô helyes jelentkezések vonatkozásában összességében
7 százalékos csökkenést regisztráltak,
amely ugyancsak az ELTE megfelelô értékét, követi. Összefoglalva elmondhatjuk, a SEK-nek az ELTE-vel történt integrációjának elsô eredménye, hogy az
országos átlag feletti jelentkezési létszám
csökkenése megállt, a SEK jelen adatai
az országos és ELTE trendet követik.
Jobban a számok mögé nézve ez nagy
sikernek könyvelhetô el: a 2017. évi
általános felvételi eljárás során a SEK annak érdekében, hogy mûködését stabilizálja, jóval kevesebb szakot hirdetett
meg. Szeptemberben, amikor a jelentkezôk megkezdik tanulmányaikat már
nagyobb létszámú csoportokban, gazdaságosabb mûködéssel, folyik képzésük.
A másik nagy eredmény, hogy a 2017. évi
általános felvételi eljárás során új képzéseket is kínáltak – megjelent az informatika képzés tovább erôsítve mûszaki
képzési portfóliót, továbbá a gazdaságtudományi képzések –, melyekre jelentôs érdeklôdés mutatkozott.
A bölcsész és mûszaki területeken minimálisan csökkent a jelentkezô szám,
igaz az anglisztika tekinthetô továbbra

is húzószaknak, de helyes döntés volt
a közösségszervezés alapképzés meghirdetése, mely a késôbbiekben több hallgatót vonzhat. A történelem szak valamint a természettudományos alapszakok
esetében átrendezôdés indult el az alapszakok irányából az azonos szakterületû osztatlan tanárszakok irányába.

jelentôsen éreztette a hatását (tavaly 138
elsô helyes jelentkezô volt a képzésekre). Azonban biztató, hogy az átalakítás
ellenére növekedett a rövidciklusú (2,
4 féléves) tanárszakos jelentkezôk száma
a tavalyihoz képest, ami igazolja, hogy
az egyik legnagyobb piac a SEK számára a gyakorló tanárok átképzése, továb-

A sporttudományi képzési területet szintén érintette a szakstruktúra változás (két
alapszakból szakirányok lettek). Az edzô
alapképzés csökkenô száma viszont további elemzést igényel, még akkor is, ha feltételezhetôen a potenciális jelöltek a testnevelô tanár szak irányába „indultak el”.
Az új területek (gazdaságtudomány, informatika) vissza-, illetve behozatala
abszolút pozitív, annak fényében különösen, hogy a képzések csak a kiegészítô kötetben jelentek meg. A jelentkezési adatokból egyértelmû, hogy érdemes az informatikai területet fejleszteni a továbbiakban is a mûszaki mellett,
feltéve, ha ezen a területen is tudnak
megfelelô piaci kapcsolatokat kiépíteni.
A gazdaságtudományi képzéseknek
Szombathelyen mindig is nagy sikere
volt, késôbbiekben a terület teljes kiépítésével jelentôs hallgatói létszámot eredményezhet a terület.
A tanárképzés újabb átalakítása országosan hátrányosan érintette a terület jelentkezési létszámait. Az alapképzés
után az 5 féléves tanárképzésre jelentkezôk – a jogszabályi változások miatt – is
eltûntek a rendszerbôl, mely nálunk

bá a matematika-, fizika- és kémiatanár
szakok szükségességét is erôsíti a rövidciklusú szakokon tapasztalható jelentkezôi létszám.
Az osztatlan tanárképzésen az emelkedés töretlen és évrôl évre emelkedô
tendenciát mutat. Az emelkedés nagyban köszönhetô az ELTE jogán indítható szakpároknak (137-bôl 58 elsô helyes).
Szakonként nézve is jók a mutatók
megfelelô létszámmal indulhatnak a szakok: angol 26, biológia 20, földrajz 14,
matematika 11, magyar 20, testnevelés
71, történelem 30. Ennél még örömtelibb, hogy a tanító szak kiemelkedôen
magas jelentkezô létszámot produkált:
nappali 43, levelezô 26 fô.
A legnépszerûbb SEK-képzések a tanító,
a gépészmérnöki, a gazdálkodás és menedzsment, az osztatlan tanári, a sport
és rekreációszervezés, a mûszaki menedzser, az anglisztika, a programszervezô
informatikus, a kereskedelem és marketing, közösségszervezés, képalkotás, kereskedelem és marketing, matematika,
történelem, földrajz tanári szakok és
a germanisztika.
SaFó
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Taktika plusz csapategység: elôre, Haladás!
Hat fordulóval a bajnokság vége elôtt
a Szombathelyi Swietelsky–Haladás
az NB/I 4. helyére jött fel. A télen némiképp átalakult csapat hétrôl hétre
meggyôzô teljesítményt nyújt annak
ellenére, hogy egyre több a sérült
a zöld-fehérek keretében. A remek széria apropóján Mészöly Géza vezetôedzôvel értékeltük a tavaszi szereplést.
A télen két alapember, a támadó, házi
gólkirály Gaál Bálint, valamint a belsô védô, Hegedüs János igazolt el – elôbbi
a Vasashoz, utóbbi a Puskás Akadémiához kötelezte el magát. A meghatározó

ebben a kategóriában a legutóbbi, Diósgyôr elleni ütközetet emelném ki. Valósággal megfojtottuk a miskolciak játékát,
nem tudtak mit kezdeni a szervezettségünkkel. Aztán a közösség ereje páratlan. A fiatalokat tudatosan építjük be
a keretbe, jó példa erre Kiss Bence, aki
tavaly óta velünk készül, eljött velünk
az edzôtáborokba, és most már kezdett
is a nagycsapatban. A rutinos, öreg rókáknak mindig van jó szavuk a fiatalokhoz, és valóban egyfelé húzunk. Nincs
sértôdés, klikkesedés, lehet, hogy közhelyesen hangzik, de nálunk valóban egységben az erô – vélekedett Mészöly

erôsíteni a nyáron, ez természetes, és
még sok-sok örömöt akarunk szerezni
szurkolóinknak, akik minden meccsen
támogatnak minket – mondta végezetül Mészöly Géza.
A Hali remek szériájának egyik kulcsszereplôje Jancsó András. A szombathelyieknél
nevelkedô futballista az ôszt még Gyirmóton töltötte kölcsönben, télen tért vissza
anyaegyesületéhez. A zöld-fehérek 70-ese
a DVTK ellen új szerepkörben kapott lehetôséget: a belsô védôként és védekezô középpályásként ismert játékos ezúttal
kvázi centerben kellett, hogy megállja
a helyét. A klub hivatalos honlapjának így

játékosok pótlására persze érkeztek futballisták a Rohonci útra, ám a drukkerek
közül sokan féltették a csapatot. A legpesszimistább szurkolók még kiesést is vizionáltak, ám Mészöly Géza alakulata
alaposan rácáfolt a kétkedôkre: nyolc tavaszi bajnokijukon 13 egységet kasszíroztak, így jelenleg 39 ponttal a tabella 4. helyérôl várhatják a folytatást – legutóbb,
múlt szombaton a Diósgyôrt verte a Mészöly-legénység. De mire lehet elég ez
a nagyszerû lendület? A Haladás vezetôedzôje szerint motiváltak a játékosok.
– Valóban voltak pesszimista hangok
a télen, ám a srácokkal bebizonyítottuk,
hogy mire képes egy nagyszerû közösség. A sikereink titkát több szemszögbôl
is érdemes megvilágítani. Egyrészt a fiúk
hihetetlenül pontosan betartják az adott
mérkôzésre kidolgozott taktikát. Több
meccsen is megleptük ellenfelünket,

Géza, aki az utolsó hat fordulóban is
eredményes játékot vár legénységétôl.
– Talán már nem kell hátrafelé tekintgetnünk a tabellán, ám ez nem jelenti
azt, hogy jóllaktunk volna. A srácokkal
is errôl beszéltünk, hogy ugyanolyan motivált alakulatot akarok látni a pályán
a következô hetekben, mint amilyent
eddig. Hat, elképesztôen nehéz ütközet
vár még ránk, ám bebizonyítottuk, hogy
olykor felforgatott, némiképp tartalékos
összetételben is tudunk sikereket elérni.
Fontos, hogy minél elôkelôbb helyen zárjunk a bajnokságban, hiszen így könnyebb
lesz a dolga a klub elöljáróinak is az átigazolási piacon. A Szombathelyi Swietelsky–
Haladásról kialakított imázs egyre jobb, sokat számít, hogy a fôvárost is könnyebb
megközelíteni az autóúton, és akkor még
nem beszéltem a napról napra szépülô új
sportkomplexumunkról. Szeretnénk

nyilatkozott Jancsó a meccs másnapján: „Új
volt számomra ez a szerepkör, kicsit tartottam is tôle, de úgy érzem, nagyjából sikerült megoldanom. Ami a mérkôzést illeti,
az elején kicsit csapkodó volt a játék,
helyzetek voltak itt is, ott is, de igazán nagy
ziccerek nem akadtak. Úgy terveztük,
hogy a széleken kerülünk a Diósgyôr mögé, Rácz Barni többször el is tudott menni és sok beadás érkezett tôle, amelyekbôl
helyzetek adódtak. A gól is beadás után
született, Barni belôtte a labdát, Mészároson felpattant, majd valahogy sikerült
továbbfejelnie, és tudtam, hogy nincs idô
várni, és rálôttem ballal. A félidôben biztattuk egymást, hogy még egy gólt rá kel
rúgni, ettôl talán kicsit jobban szétesik
a Diósgyôr. Ez sikerült is. Összességében
annyira nem volt veszélyes a DVTK a kapunkra, csak kisebb helyzetei adódtak, nekünk viszont több ziccerünk is akadt.”
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Miért fontos és mire jó az értékbecslés?
Értékbecslés. Aki hitelt vett már fel,
az biztosan találkozott már ingatlanértékbecslôvel, de számos más esetben is szükség lehet olyan szakemberre, aki reális képet ad arról, mennyit
ér a lakásunk, házunk vagy akár a termôföldünk. A témáról Pajor Gábort, a
Ház-Inform Kft. tulajdonos ügyvezetôjét, EUFIM-értékbecslôt, ingatlanvagyonértékelôt kérdeztük.
Az ingatlan-értékbecslés az ingatlan valamilyen értékét állapítja meg. A „valamilyen” szóra felkaphatjuk a fejünket,
de a szakember elmondta, hogy többféle értéke van az ingatlannak: piaci forgalmi értéken kívül beszélhetünk hitelbiztosítéki értékrôl, (az utóbbi azt határozza meg, milyen áron adható el viszonylag gyorsan egy ingatlan szükség
esetén, általában bankok, pénzintézetek kérik), biztosítási értékrôl, ezt pedig
a biztosítók, mûemléki értékrôl stb.
De van az ingatlanon keletkeztetett vagyon értékû jogoknak is értéke, pld.:
használati érték, ingatlanon alapított
haszonélvezetnek érték, szolgalmi jogok
értéke stb.
Leggyakrabban akkor kérik az ingatlanértékbecslô közremûködését, ha hitelt
vesznek fel, de hasznos lehet akkor is,
ha például az ingatlan tulajdoni helyzete változik, például öröklés után
a testvérek egymást vásárolnák ki az ingatlanból. Kérdésemre, hogy ha el akarunk adni egy lakást vagy házat, elég-e
a hirdetési oldalakon körbenézni, hogy
belôjük, mennyiért áruljuk az ingatlanunkat, a szakember azt mondja, mivel
a magyar családoknak általában az ingatlanuk a legértékesebb vagyontárgyuk, ebben az esetben is érdemes értékbecslést kérnünk. Tapasztalata szerint 10-20 százalékos különbség is lehet
a reális értéke az ingatlanunknak, mint
amennyit hasonlóért látunk hirdetni. Az
eladók általában felülbecslik a saját ingatlanukat. Ugyanakkor a vevônek is érdemes szakértôt felkérni.
Az értékbecslés a megbízással kezdôdik,
majd a helyszíni szemlén folytatódik. Pajor Gábor azt mondja, a legfontosabb
tényezô, hogy hol helyezkedik el az ingatlanunk, ezt ugyanis nem lehet egy
talicskával odébb tolni, de felújítani lehet – ez csak pénz kérdése. A szemlén
az épület mûszaki állapotát mérik fel,
alaprajzi, illetve szint kiosztását vizsgálják. Ezt követi az értékképzés, amely különbözô módszertan alapján történhet.

A leggyakoribb a piaci összehasonlító
módszer, amely a szóban forgó ingatlanhoz hasonlító ingatlanok adásvételi árát veszi alapul, és ezt korrigálja
az értékelt ingatlan jellemzôivel.
A költségalapú értékbecslés esetében
azt veszik számba, hogy mennyibe kerülne a telek, a ház felépítése, ezt
az amortizációval (környezeti, fizikai,
funkcionális avulással) vetik össze. De
van hozam alapú értékbecslés is, hogy
egy ingatlan, ha bérbeadjuk, mennyi idô
alatt hozza vissza az árát. Ezek a módszerek lakóingatlanok piaci forgalmi értékének megállapításánál leggyakrabban ellenôrzô módszerek.
Az értékbecslô cégeknél még egy szakember kontrollján átmegy az értékbecslés, bankoknál a bank is ellenôriz.
Az értékbecslô szaktudását cégek is
igénybe veszik, de a mezôgazdasági

ingatlanokat is érdemes felbecsültetni
értékesítés elôtt.
Az értékbecslés ára egy átlagos ház esetében 20-25 ezer forint, ha magánszemély kéri, ha bank, akkor a pénzintézet
határozza meg az árat. De mindenképpen megéri szakemberhez fordulni,
akár veszünk, akár eladunk, akár – ne
adj Isten, de válunk. A szakembereket
államilag elismert oklevelet adó tanfolyamokon képzik. Üzletszerûen csak
ingatlan-vagyonértékelôi végzettséggel
lehet értékeléseket készíteni, melynek
alapfeltétele megfelelô idôtartamú
gyakorlat megléte. 2003-ban vezették
be a Magyar Ingatlanszakértôi Szövetség kezdeményezésére és égisze alatt az
EUFIM-minôsítést, ez az egyik legmagasabb szintje az értékbecslô szakemberek minôsítésének.
SaFó

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!

ÚJ ÉPÍTÉSÛ INGATLANOK ELADÓK:
• Herényben 100–160 m2 közötti földszintes ikerházak.
• Oladon, a Kassák utcában 41–72 m2 közötti lakások, liftes házban.
• A Krúdy utcában 44–82 m2 közötti lakások.
CSOK, kedvezményes hitel igénybe vehetô!
Eladó a Szabó Miklós utcában 82 m2-es, 2 szoba + nappali-konyha-étkezôs, összkomfortos társasházi lakás, kizárólagos kerthasználattal, kb. 15 hónapos visszabérlési igénnyel.
Irányár: 17,5 M Ft.
A Szabó Miklós utcában 100 m2 lakóterületû, földszintes, alápincézett, 3 éve teljesen felújított családi ház eladó. Autóbejárás kisebb átalakítással megoldható.
Irányár: 25,9 M Ft.
Ügyfelünk részére keresünk bontásra vagy felújításra szoruló családi házat
Szombathelyen, illetve 40–70 m2 közötti lakásokat.
ÉRTÉKBECSLÉS, HITELKÖZVETÍTÉS, TANÁCSADÁS.
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KÉPGALÉRIA

•

KULTÚRA

HORROR A PINCÉBEN: THE BASEMENT
Külföldi cserediákok egy budapesti tömbházban egyikük friss diplomáját
ünneplik. A buli egyik unalmas szakaszában szellemet idéznek, ami után
titokzatos dolgok történnek, eltûnik egy macska, majd egyik barátjuk is.
Mikor keresni kezdik, észreveszik, hogy nyitva van a pince ajtaja, ami addig zárva volt. Hangok jönnek a pincébôl, és miután lemerészkednek, szép
lassan valami az életükre tör. Ez annak a filmnek a története, amelyet The
Basement (A pince) címmel forgatott két fiatal szombathelyi filmes, Illés László rendezô és Tóth Gergely operatôr. A film érdekessége, hogy közösségi
finanszírozásban valósult meg – derül ki a Nyugat.hu alkotókkal készített
interjújából. A filmalap horrort nem támogat, ezért angol nyelvû kisfilmmel és látványtervekkel keresték meg közönségüket, a költségvetés nagy
részét ôk adták össze. A színészek kiválasztása részben egy nemzetközi
castingon történt, így került a moziba Londonból, japánból is szereplô. A mozin nem csak a filmet értjük, hanem a szó szoros értelmében is, mivel a forgatás egyik helyszíne a Savaria Filmszínház pincéje volt. A nézôtér április
28-án kerül képbe, ekkor lesz az angol nyelvû film premierje. Az alkotókkal is találkozhat majd a közönség.
(Werk fotók: Nemesházi Péter)
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FOGADÓÓRA

AKTÍV IDÔSKOR

Dr. Horváth Attila, Szombathely 3. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. április 24-én (hétfôn) 17.00 órától az Oladi
Általános Mûvelôdési Központban (Szombathely, Simon I. u. 2–6.)
fogadóórát tart.

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. számú választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. április 24-én
(hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Bokréta Bölcsôdében (Szombathely,
Barátság utca 22.) fogadóórát tart.

Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. április 28-án (pénteken) 18.00 órától a Városháza
fölszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Dr. Kecskés László, Szombathely Megyei Jogú Város 11. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. május 4-én (csütörtökön) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzô Iskolában (Szombathely, Szent László kir. u. 10.)
fogadóórát tart.

ORSZÁGOS TÛZGYÚJTÁSI TILALOM FELOLDÁSA
A Földmûvelésügyi Minisztérium az EVgF/180/2017. ügyiratszámú határozatával elrendelt általános tûzgyújtási tilalmat az EVgF/307/2017. ügyiratszámú határozat közzétételének idôpontjától, azonnali hatállyal feloldotta. Az erdôkben tüzet gyújtani a továbbiakban is csak a kijelölt és kiépített tûzrakó helyen, szélcsendes idôszakban szabad úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen.
Erdôgazdálkodási tevékenységek végzése során a vágástéri égetés csak
az erdôgazdálkodó által kijelölt helyeken végezhetô oly módon, hogy a tûz
az erdôt és annak környezetét nem veszélyeztetheti.
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról.
A tûz ôrzésérôl és annak eloltásáról a tûzvédelmi szabályok betartásáról
a tûz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.
Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdôn kívüli, illetve a lakott területeken is minden esetben, mert a felügyelet nélkül hagyott tûz
könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegetô
közvetlen tûzeset forrása lehet.

MAJÁLIS
A SPORTLIGETBEN
A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi Szervezete idén is megrendezi hagyományos május
elsejei piknikjét a Sportligetben.
A retro hangulat garantált, sör,
virsli, és olyan kiváló fellépôk
biztosítják a szórakozást, mint
Frédi bábszínháza és a Mokka
Tribute Band. Mindenkit várnak
szeretettel a szervezôk.

LAKOSSÁGI FÓRUM
A Demokratikus Koalíció 2017.
április 27-én (csütörtökön) 17.00
órakor a Tóvendéglôben –
Szombathely, Rumi Rajki sétány 1. sz. – szeretettel várja lakossági fórumára a tisztelt érdeklôdôket.
Meghívott vendég:

DOBREV KLÁRA

2017 májusában az „Aktív
idôskor Szombathelyen” programsorozat keretében lehetôség nyílik tavaszköszöntô sétán
való részvételre a Kámoni Arborétumban. 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.
Jelentkezni 2017. április 24.
napján 8.00–12.00 óráig és
13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 520-270;
520-133; 520-383; 520-151; 520158; 520-149; 520-620. A határidôn túli jelentkezéseket nem
áll módunkban elfogadni.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
április 22-tôl április 28-ig.
22., Szo – Margaréta,
Margaréta u. 3., 500-222
20.00–8.00; 23.
V – Markusovszky,
Markusovszky L. u. 5., 506112 19.00–08.00; 24.
H – Benu Interspar, Újvilág u.
1., 313-300 20.00–8.00; 25.
K – Fagyöngy, Szûrcsapó u.
23., 508-110 20.00–8.00; 26.
Sze – Pelikán, Semmelweis I.
u. 4–6., 500-440 20.00–8.00;
27.
Cs – Calendula, Szelestey L. u.
4–6., 509-405 20.00–8.00, 28.
P – Gondviselés, Nádasdy F. u.
43., 368-722 20.00–8.00

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:
Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)
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Április 22–28.
KIÁLLÍTÁS
április 20–október 15.
Szombathelyi
Egyházmegyei Könyvtár
(Szily J. u. 1.)
Az elsô nyomda
Szombathelyen – 230
•••••••••••••••
április 22. (szombat)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
9.00–17.00 I. Szombathelyi
Képregény Bazár
Csónakázó-tó
13.00 Föld napja
programsorozat
Joskar-Ola Alapítvány
(Pázmány P. krt. 25. elôtti
találkozással)
15.00 100 tô rózsa
elültetése
5 helyszínen, a lakótelep
családjai segítségével
KRESZ-park
15.00–17.00 Kerekezôk
– évadnyitó családi program
Végállomás
20.00 SCHC fesztivál
április 22–23.
(szombat–vasárnap)
Vasi Skanzen
10.00–17.30 Szent Györgynapi vásár
április 23. (vasárnap)
Városligeti Sporttelep
10.00 Streetball
április 24. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár
3. em.)

17.00 Mit jelent ez
a mondás: az egyházat
állandóan reformálni kell?
Elôadó: Szilvási Csaba
Kertbarátok Köre
(Kámoni Arborétum
Okt. Központ, Szent Imre
herceg u. 84/b.)
17.00 Új mûtrágyák, szerves
tápanyagok
Genius Savariensis
Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Egy városi rend
– a ferencesek elôretörése,
elôadó: dr. Urbán Máté
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
18.00 Különleges növények
a nagyvilágból, elôadó: dr.
Kúti Zsuzsanna
április 25. (kedd)
MMIK (Ady E. tér 5.)
17.30 A reformáció hatása
Németországban és
Európában, elôadó:
dr. Reisinger János
április 26. (szerda)
Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium
12.45 Emlékkonferencia
Pfitzner Rudolf
pszichológus és
pszichoanalitikus
tiszteletére
Agora – MSH
14.30 Szarvasbogárgyûjtés
a képzômûvészet világában,
elôadó: dr. Vigh Károly
19.00 Egy darabot a
szívembôl – musical
ôsbemutató

Vas Megyei Reumaklub
(Berzsenyi Dániel Könyvtár)
15.00 Egyéb megközelítések
a reumatológiai
betegségekkel való
megküzdésben, elôadó:
Rozán Eszter
Iseum Savariense
17.00 Szent és profán
állataink 4.: Állatos mesék –
mesés állatok
Ôrvidékház
(11-es huszár út 40.)
17.30 Dr. Nemes József: Vas
vármegye mûszaki nagyjai:
Hollán Ernô –
könyvbemutató
Agora – Savaria Filmszínház
19.00 1945 – magyar
filmdráma, díszbemutató és
közönségtalálkozó, vendég:
Rudolf Péter, Mertz Tibor és
Török Ferenc
április 27. (csütörtök)
VII. sz. Idôsek Klubja
(Váci M. u. 1–3.)
13.30 Az édességkészítô
gyáripar kialakulása,
elôadó: Rózsa Károly
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Tilosban –
könyvbemutató, elôadó:
Rozán Eszter és Csuti
Borbála
15.30 Szenior Klub:
Tisztelgô emlékezés Szabó
Magda írónôre, elôadó:
Rettegi Csabáné
16.30 Francia Klub: A Petit
Palais és a Grand Palais
Pálos Károly Családsegítô
(Domonkos u. 5.)

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Április 22., szombat

Esô várható

1˚C

13˚C

Április 23., vasárnap

Zápor várható

4˚C

10˚C

Április 24., hétfô

Zápor várható

3˚C

12˚C

Április 25., kedd

Szeles idô várható

3˚C

14˚C

Április 26., szerda

Esô várható

6˚C

14˚C

Április 27., csütörtök

Esô várható

6˚C

13˚C

Április 28., péntek

Esô várható

7˚C

15˚C

12

17.30 Segítség, serdülôk!
Elôadó: Lászlóné Patay Judit
családterapeuta
április 28. (péntek)
Savaria Szimfonikus
Zenekar (Bartók Terem)
19.00 A Nemzeti
Filharmonikus Zenekar
hangversenye, vezényel:
Yoav Talmi
Agora – Savaria Filmszínház
20.00 The Basement
– A pince, díszbemutató és
közönségtalálkozó, vendég:
Illés László és Tóth Gergely
április 23–28. (V–P)
Mesebolt Bábszínház
április 23. (vasárnap)
10.00 A földimalac, aki
semmiben sem volt
biztos
16.00 Három kívánság
április 24., 26., 27. (H, Sz, Cs)
9.00 és 10.30 A földimalac,
aki semmiben sem
volt biztos
14.30 Három kívánság
április 25. (kedd)
10.30 A földimalac, aki
semmiben sem volt
biztos
14.30 Három kívánság
április 28. (péntek)
9.00 Három kívánság
április 22–26.
(szombat–szerda)
Weöres Sándor Színház
április 22. (szombat)
15.00 Mágnás Miska
19.00 A Grönholmmódszer
április 26. (szerda)
19.00 Kötelezô olvasmány
– Darvasi László:
Isten. Haza. Csal.
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15. Herényi Virágút
Felvezetô rendezvények a 15. Herényi Virágút alkalmából
2017. április 24. (hétfô) 18.00 óra Herényiek Háza (Béke tér 7.)
Dr. Kúti Zsuzsanna elôadása – Különleges növények és virágok a nagyvilágból
2017. április 24–30. (hétfô–vasárnap) Vadász Étterem és Hotel (Szent Imre herceg u. 59.)
Virágos étel különlegességek hete
2017. április 28. (péntek) 10.00 óra Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Látogatóközpont
(Szent Imre herceg u. 84/B.) Emlékkonferencia Holper Ambrus születésének 90. évfordulója alkalmából

A 15. HERÉNYI VIRÁGÚT részletes programja
2017. ÁPRILIS 29.
(SZOMBAT 13.00–20.00)
Szombathely–Herény
(a Bertalanffy Miklós utcától
a Béke térig)
BÉKE TÉR PARK
Fekete István Állatvédô Egyesület örökbefogadó és adománygyûjtô napja
Óvodás „Kertépítô” Verseny kiállítása
Civil Kavalkád – Civil Szervezetek
bemutatkozása
HERÉNYIEK HÁZA (Béke tér 7.)
13.00 Virágcsodák szívbôl – Horváth
Andrea quilling-, pirográfia-, fotókiállítása
13.00 Hulladékból kreatívan-kiállítás
(Gothard Jenô Általános Iskola
tanulói)
13.00–18.00 Kézmûvesek udvara:
Lengyák István papírhajtogatás;
Gothard Jenô Általános Iskola
kézmûves asztala újrahasznosított anyagokból
14.00 Zsákbamacska címû bábelôadás
– Celldömölki Tücsök
Bábcsoport
15.00 Ételek kertünk terményeibôl;
Horváth-Szováti György életmódtanácsadó és terapeuta
fôzôbemutatója
HÍRLEVÉLPLUSZ SZÍNPAD (Csók
István utca – Iskolakert)
13.00 Boglya Népzenei Együttes és
a Gencsapáti Néptáncosok mûsora
14.30 Szombathelyi Kötélugró Klub;
15.00 Movement Academy tánccsoportja
15.30 Salsa La Vida tánccsoport
16.30 ALTEF4 zenekar
17.15 Sitkei Citerazenekar;
18.00 Shamila – hastáncbemutató
18.30 Újvilág utca zenekar;
19.30 Canis Cara zenekar
TULIPÁN UTCAI TÉR
Búcsúi vásár
NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TÉR
Színpad:
13.00 Sipôcz Rock Band
15.00 Kiss Kata zenekar
17.00 Apostol együttes
19.00 The LiverPaul Beatles
emlékzenekar
Egész nap a téren:
Vásári ételek, bor-, sör- és pálinkakülönlegességek; Gyermekek póni lovagoltatása; Ládavasút

A HERÉNYIEK HÁZA
INFORMÁCIÓS PAVILONJA
(Bertalanffy Miklós utca és
Németh László utca keresztezôdése)
GYSEV BÉLYEGZÉS
BERTALANFFY UTCA ELEJE:
Állatvédôk Vasi Egyesülete
– örökbefogadó és adománygyûjtô nap
KÁMONI ARBORÉTUM
(Szent Imre h. u. 84/B.)
Egész nap kedvezményes belépés
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
A VIRÁGÚTON
Vásári kavalkád, kézmûves bemutatók,
vásári ételek, lufihajtogatás, utcazenészek

2017. ÁPRILIS 30.
(VASÁRNAP 9.00–20.00)
Szombathely–Herény
(a Bertalanffy Miklós utcától
a Béke térig)
SZENT GYÖRGY-TEMPLOM
09.00 Ünnepi szentmise
10.00 Ünnepi köszöntô: V. Németh
Zsolt államtitkár, Dr. Puskás Tivadar polgármester. Közremûködnek: Weöres Sándor Óvoda
Csimpilimpi csoportja; Németh
Nándor és Szombathely Város
Fúvószenekar Egyesület, Virágos
Jelmezes és Biciklis Felvonulás
16.00 Szekeres Adrienn-koncert
(regisztrációs jeggyel)
BÉKE TÉR PARK
Fekete István Állatvédô Egyesület örökbefogadó és adománygyûjtô napja;
Óvodás „Kertépítô” Verseny kiállítása
Civil Kavalkád – Civil Szervezetek bemutatkozása
HERÉNYIEK HÁZA (Béke tér 7.)
Egész nap:
Virágcsodák szívbôl
– Horváth Andrea quilling-,
pirográfia-, fotókiállítása
Hulladékból kreatívan – kiállítás
(Gothard Jenô Általános Iskola tanulói)
Kézmûvesek udvara:
Lengyák István papírhajtogatás
Gothard Jenô Általános Iskola kézmûves asztala újrahasznosított anyagokból
Szombathelyi Egyesített Bölcsôdei Intézmény játszóháza gyermekfelügyelettel

13.00–17.00 Véradás
14.00 Egy kávé Szily Nórával (regisztrációs jeggyel) beszélgetôtárs
Koczka Tibor alpolgármester
16.15 Vakarcs címû bábelôadás – Celldömölki Tücsök Bábcsoport
HÍRLEVÉLPLUSZ SZÍNPAD
(Csók István utca – Iskolakert)
13.00 Dr. Pesovár Ernô A.M.I.
tánccsoportjai
13.30 Energy Dance Team tánccsoportjai
14.00 Vasvári Ifjúsági Fúvós Zenekar
14.30 Nagy Jonathan illuzionista
15.30 Dr. Pesovár Ernô A.M.I. tánccsoportjai
16.00 Movement Academy tánccsoportjai
16.15 Westside TSE
17.00 Szombathelyi Kötélugró Klub
17.30 Bel Canto Énekegyüttes – Balogunyom
18.30 Amaya orientális és show tánc
19.00 Kánya Duó és a Herényi Nótakör
TULIPÁN UTCAI TÉR
Búcsúi vásár
NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TÉR
Színpad:
11.45 Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület
13.00 Sipos-Vadkerti-Zsapka trió
14.00 Óvodás „Kertépítô” Verseny
eredményhirdetése
15.00 Kegye János pánsíp és Kéry
György skótduda
17.00 Holdviola együttes
19.00 Art Fusion együttes
Egész nap a téren: Vásári ételek, bor-,
sör- és pálinkakülönlegességek, Gyermekek póni lovagoltatása, Ládavasút
A HERÉNYIEK HÁZA INFORMÁCIÓS
PAVILONJA
(Bertalanffy Miklós utca és Németh
László utca keresztezôdése)
GYSEV BÉLYEGZÉS
BERTALANFFY UTCA ELEJE:
Állatvédôk Vasi Egyesülete – örökbefogadó és adománygyûjtô nap
KÁMONI ARBORÉTUM
(Szent Imre h. u. 84/B.)
Egész nap kedvezményes belépés
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
A VIRÁGÚTON
Vásári kavalkád, kézmûves bemutatók, vásári ételek, lufihajtogatás, utcazenészek

Az útvonalon Virágvonat közlekedik a Csók István u. 2-tôl a következô megállókkal: Tulipán utcai tér, Németh László u. tér,
Bertalanffy M. u. vége. Visszaút a Szent Imre h. úton! Végállomás a Herényiek Házánál teljes leszállással!
A

P R O G R A M V Á L T O Z T A T Á S

J O G Á T

F E N N T A R T J U K !
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H I R D E T É S

HIRDETMÉNY
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
településrendezési eszközeinek generális felülvizsgálatát 2017. évben megkezdi.
Kérjük a lakosságot és az érintetteket, észrevételeiket,
javaslataikat 2017. május 31-ig szíveskedjenek megtenni a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Fôépítészi Iroda (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. sz.)
címre írásban postai úton illetve elektronikusan a
suto.gabriella@szombathely.hu
vagy kalman.eva@szombathely.hu
e-mail címre eljuttatni.
Dr. Puskás Tivadar polgármester 2017. április 28-án 15
órakor a Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth
Lajos utca 1–3.) I. emeleti nagytermében Lakossági fórumot tart melyen tájékoztatja a jelenlévôket a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatról,
valamint a településképi arculati kézikönyv elkészítésérôl.
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

•

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Újabb útlezárás
2017. április 24-tôl újabb szakasz kerül lezárásra a Berzsenyi tér és környéke felújításának keretein belül.
A Kôszegi és Széchenyi utcákban a jelenlegi forgalomkorlátozás továbbra is érvényben marad, tehát a Széchenyi utcából az ingatlantulajdonosok a Kôszegi utca
irányába tudnak kihajtani. Lezárásra kerül a Hollán Ernô és Szily János utca a Kiskar utca és a Mindszenty tér
között. Az érintett szakaszt a felújítás ideje alatt csak
az építési és korlátozottan az ingatlantulajdonosi forgalom veheti igénybe.
Az útlezárás ideje alatt a Szily János utca a Petôfi Sándor utca és a Mindszenty tér között „zsákutcaként”
üzemel.
A Hefele Menyhért utca az átjárónál teljes szélességben lezárásra kerül és a továbbiakban „zsákutcaként”
üzemel.
A Kiskar – Hollán Ernô utcák keresztezôdésében lévô gyalog- és kerékpárút az építés ideje alatt megszûnik.
A gyalogos forgalom a munkaterületen külön 100 cm
magas narancssárga színû mûanyag védôhálóval lesz leválasztva, kijelölve, amelyen keresztül megközelíthetô
lesz a Fô tér, a Szily János utca.
Az útlezárás ideje alatt kijelölt terelôút mindkét forgalmi irány részére: Kiskar – Sörház – Petôfi Sándor utca.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Marton Péter és Bruckner Helga fia: Péter János,
Horváth László és Németh Krisztina fia: Ármin, Kasza Péter és Katona
Anita fia: Barnabás, Czotter Zsolt és Póczik Anett fia: Ábel, Siklósi
Dániel és Balogh Mária Terézia leánya: Luca, Horváth Krisztofer
József és Racker Dalma Zsuzsanna fia: Noel Krisztofer, Sulyok Gábor
és Horváth Viktória fia: Dominik, Csóka Viktor és Fekete Lilla leánya:
Hanna, Biczó Zoltán és Pinezits Nóra leánya: Lilien, Marton László
és Molnár Georgina leánya: Letícia, Kiss Benjamin és Balogh Szandra
leánya: Luca Róza, Babócs Gyula és Vas Regina leánya: Olívia, Szilágyi
Miklós és Gasztonyi Eszter fia: Márton Miklós, Szabó László és Vercz
Renáta Katalin leánya: Fanni, Kecskés Péter János és Jagodits
Zsuzsanna fia: Lôrinc János, Nyári Jenô és Csontos Eszter leánya:
Hanna Eszter, Kecskés János és Érsek Edina leánya: Dóra, Lakner
Gábor és Franer Alexandra Krisztina leánya: Dorabella, Kövesdi
Zoltán és Lukács Nóra Kitti leánya: Zorka, Péntek Attila József és
Goda Eszter fia: Attila, Horváth Béla Gábor és Wágner Antónia Erika
fia: Ábel Olivér, Horváth Szilárd és Kopácsi Andrea fia: Ármin, Csiza
Csaba György és Rudolics Edina Katalin leánya: Natasa Maja, Bakó
Csaba és Somogyi Anita leánya: Sára Bíborka, Komondi Ákos és
Mogyoróssy Bianka leánya: Sára, Mészáros Szabolcs Zoltán és
Baranyai Andrea fia: Olivér Benett, Szabó Ákos és Krancz Adél
leánya: Sára, Elekes László és Németh Mónika fia: Benjámin Dávid,
Séfer Viktor és Krancz Andrea fia: Ármin
HÁZASSÁG: Werderits László András és Vörös Szandra, Halász
Bálint és Marton Julianna Erzsébet, Molnár Bence Roland és Farkas
Barbara, Tóth Zsolt és Harasztovics Gabriella, Rétfalvi Norbert és
Pungor Petra, Biró Lajos és Szabó Judit
HALÁLESET: Balázs László, Atkári József, Vadas Mária Terézia,
Fehér Kálmánné Fehér Ilona Ida, Stefán Ádám, Szombath Endre
Ferenc, Máyerné Kôszegfalvi Katalin Éva, Jagodics Tamás, Marton
Szilárd, Tóth Ferenc Lajos, Szemenyei Józsefné Bendzsel Klára, Farkas
László, Bedô Lajosné Domnánovics Borbála, Hódy Pálné Sasvári
Katalin, Belkovits Józsefné Páris Anna, Hetyey Sándor, Horváth
József, Tarczi Tamás, Balogh József, Lakner Márton, dr. Andits Miklós,
Varga Tamás Ferenc, Szijj László, Ôri Ferenc, Molnár István, Becker
Lajosné Jakab Irén, Cseresznyák István, Mesics Mária, Kovács Józsefné
Szalai Mária, Fehér Ferenc Nándor, Tauber Péter Ferencné Kovács
Erika, Kolonits Lászlóné Hanzli Éva Ilona, Nagy Kálmán Zoltánné
Krutzler Márta Mária, Hajba József
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H I R D E T É S

2017. ÁPRILIS 22.

F Ó R U M B A N

Kineziológiai tanácsadás
Nehezen engeded el a sérelmeket? Éveken át nem tudsz továbblépni?
Nem tudod megbocsátani, ami veled történt? Nyomják a szívedet
a múlt emlékei? Nem tudsz bízni senkiben a régi fájdalmak miatt?
Április 30-án (vasárnap) egész napos
„ELENGEDÉS TANFOLYAM”,
ahol megtanulhatod, hogy lehet ezt könnyedén megtenni!
Szeretettel
Horváth Gabriella • Tel.: 06/20/482-3922
várlak!
E-mail: gabriella1444@gmail.com

A fôiskola környékén 60 nm-es,
külön bejáratú, külön telekkel
rendelkezô összkomfortos,
tehermentes, felújítandó házrész

MAGÁNSZEMÉLYTÔL
SÜRGÔSEN ELADÓ.
EGY JÓ
LÉPÉS.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

1,5 szoba, étkezô, konyha, fürdô.
A padlástér beépíthetô.
Parkolás a saját udvaron.
Ár: 11.950.000 Ft.

Érdeklôdni:

0670/8668-666

A SZOVA Zrt. felvételt hirdet
TELEPI SEGÉDMUNKÁS állás betöltésére.
Munkavégzés helye: Hulladéklerakó telep, Erdei iskola út.
Munkarend: 1 mûszak.
Munkaszerzôdés típusa: határozatlan szerzôdés.
Érdeklôdni lehet az alábbi telefonszámon: 20/260 8440.

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi, 67 m2-es
téglalakás eladó,
Neczpál Kati
irányár: 12,4 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

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

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK
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ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

EZÜST ÉKSZEREKRE
40–50% engedmény

Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.390 Ft/kg-tól
ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.
(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

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

9700 Szombathely,
Aréna u. 4.
Tel.: 06/30-267-9339

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Mobil: + 36 70 63 61-609

Épületszobrászat és
sírkôkészítés

• Régi sírkövek felújítása
Urnasírok már
• Új, gránit sírkô készítése
Ft-tól!
• Az árak tartalmazzák a gyöngykavics 180.000
alapot, lámpát, vázát, betûvésést és
a helyszíni összeállítást!
Az idei évi megrendeléseket,
a tavalyi áron: 50.000 Ft
elôleggel veszünk fel!
Bôvebb Információ honlapunkon:

www.sirko-epuletszobraszat.hu

Mintakertünk Szombathelyen a BPW-Hungária Kft.
és a Petôfi-telep között található!

Mintakertünk megtekinthetô:
H–P: 16–20 óráig, Szo.–Vas.: telefonos egyeztetés után!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.

Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció április 24–29-ig érvényes!

