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SZOMBATHELY
Király u. 15.

www.olaszkavegepek.hu

2%

E-mail: info@olaszkavegepek.hu

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

Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865

jutalékért

Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

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

Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu
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FÓRUMBAN

A közterület szeme mindent lát
A múlt héten adták át a szombathelyi
közterület-felügyelet új térfigyelô kamerarendszer központját. Monitoron
a fél város.
Újabb húsz kamerával bôvült a várost
figyelô kamerarendszer, már hatvanhat készülék segítségével ügyel a rendre a közterület-felügyelet, amelyhez
2014-ben kerültek át a térfigyelô berendezések, akkor még csak 13. A rendszer
üzemeltetéséhez, a nap 24 órájában
folyamatos élôerôs megfigyeléshez,
a karbantartáshoz és javításhoz szükséges pénzt az önkormányzat adja. „A biztonságérzetünket növelô térfigyelô rendszer fejlesztése újabb állomáshoz érkezett” – emelte ki dr. Puskás Tivadar polgármester a pénteken tartott átadáson.
A térfigyelô kameraközpont mellett
a közterület-felügyelet igazgatója, dr.
Varsányi Péter létrehozta az úgynevezett
gyorsreagálású egységet. Az egység
tagjai a nap 24 órájában, tizenkét órás
váltásban egy közterület-felügyelô és egy
rendôr, akik a kamerákon észlelt szabálysértések, bûncselekmények esetén intézkednek a helyszínen. Az egységnek
a riasztást követôen nappal 1, éjszaka
2 perc alatt kell kivonulnia a helyszínre.
Dr. Varsányi Péter kiemelte, hogy a szolgálat bevezetésével minden közterületi eseményre azonnal és gyorsan tudnak
reagálni, ezért a térfigyelô kamerákon
észlelt szabálysértések, bûncselekmények egyetlen esetben sem maradnak
szankciók nélkül. A kameráknak prevenciós szerepe is van – hívta fel a figyelmet

dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô. Hogy ez mennyire igaz, az látszik abból is, hogy 2014-ben 649 esetben, tavaly
1056-szor intézkedett a gyorsreagálású
egység, tehát még a duplájára se nôtt
a beavatkozások száma, holott a kamerák száma ez idô alatt csaknem megháromszorozódott.
A szabálysértési vagy büntetô eljárások
eredményességéhez jelentôsen hozzájárultak a kamerák felvételei. Lapunk kérdésére Varsányi Péter elmondta, hogy
a leggyakoribb esetek, amit rögzítenek
a kamerák, a garázdaság, verekedés, rongálás, köztisztasági szabálysértés, de
a közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó mind a 11 ügyben történt intézkedés az elmúlt idôszakban.
A hétvégéken a körmendi Rendészeti
Szakközépiskola hallgatói is teljesítenek
szolgálatot a kameraközpontban, ez nekik nemcsak jó gyakorlat, hanem
pénzkereti lehetôség is. Mivel bôven
van jelentkezô a feladatra, a legjobbak
kaphatják meg a munkát – mondta dr.
Hollósy Gábor, az intézmény igazgatója.
A közterület-felügyelet irodájában kiváló minôségû képet láthatnak, a Csónakázótónál elhelyezett kamerákon keresztül a galamb szeme színét is meg lehet
állapítani. Ez a kamera az egész tavat
körbe tudja pásztázni egyébként.
Szombathelyen vannak beszélô kamerák
is, amelyek „beszólnak” a renitens polgárnak. Egy ilyennek mi is tanúi voltunk:
a Fô téren kutyáját sétáltató ember kapott a hangszórón keresztül kérést, hogy
tegye fel kedvencére a pórázt. A moni-

tor elôtt ülô közterületes kolléga megjegyezte, hogy póráz nélkül sétáltató járókelôt bármikor találni a fôtéren.
Csak elgondolkodtam, hogy milyen jelentôs javulást lehetne elérni például a köztisztaság terén, ha idônként megszólalna egy égi hang a belvárosban: Véletlenül el tetszett ejteni egy csokispapírt…
vagy: Legyen kedves a rágógumit a kukába köpni.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Pénteken emlékeztek meg Szombathelyen
is a kommunista diktatúra áldozatairól.
A hagyományoknak megfelelôen a Savaria Szállótól vonultak a résztvevôk az avo

•

KULTÚRA

idôpontját még nem tûzték ki. Cseszkó Tamás, a Szombathelyi 7Nap fôszerkesztôje
a lapnak írásos nyilatkozatot küldött,
amelyben azt írja egyebek mellett: „A valóság az, hogy semmifajta jogerôs ítélet
nem született, nem ítéltek sem börtönbüntetésre, sem másra. A jogerôs ítéletig
mindenkit megillet az ártatlanság vélelme,
én pedig nyugodt szívvel jelenthetem ki,
hogy a tárgyaláson be fogom bizonyítani,
hogy nem követtem el bûncselekményt.”
Nyomtatólabor a kollégiumban
A Németh Pál Kollégiumban az országban
elsôként avattak 3D nyomtatólabort. A dr.
h.c. Kovács Gyôzôrôl elnevezett 3D Nyom-

•

SPORT

vezôje) bocsátotta a szervezôk rendelkezésére. A tárlat nyitányaként Némethné
Ódor Edit, a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatóhelyettese tart divattörténeti elôadást „Minden utánzás törvényesen tiltatik”: Szombathelyi divat a XIX–XX. század fordulóján címmel. A szervezôk arra kérik
az urakat, hogy ôk se maradjanak távol,
hiszen érintôlegesen a férfidivatról is lesz
szó, illetve érdemes a századfordulós felvételeket megtekinteni, hiszen nem kisebb
fényképészek vannak a „készítôk” között,
mint Knebel Ferenc, Knebel Jenô, Szilárd
Tódor, Tömöry Ferenc, Pataki Lajos, Kühn
Béla, Farkas Géza és még sorolhatnánk.
Energys sikerek Budapesten

valamikori székházához a Király utcába.
A Honderû Asztaltársaság rendezvényén
(társzervezôk Polgári Egyesület Szombathelyért, Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Csoportja, 56-os Szövetség, Rákóczi Szövetség) Fráter Olivér történész
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese idézte a magyar történelem sok
áldozattal járó idôszakát. Dalos Tibor,
a Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola történelemtanára Kovács Béláról, a Kisgazdapárt fôtitkáráról emlékezett meg, az ô letartóztatásának napja lett a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A rendezvény végén Németh Norbert egyetemi
lelkész mondott imát. A Király utcai ház
falán lévô emléktáblánál koszorút helyezett el dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô, valamint az önkormányzat nevében
dr. Puskás Tivadar polgármester, Koczka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, az emlékezô civil szervezetek és intézmények.
Nem jogerôs felfüggesztett börtön a fôszerkesztônek
A Szombathelyi Járásbíróság 2017. február
8-án, tárgyalás nélkül meghozott végzésében folytatólagosan, nagyobb vagyoni
hátrányt okozó, üzletszerûen elkövetett
költségvetési csalás bûntette és más bûncselekmények miatt egy év szabadságvesztést (börtön), 100.000 Ft pénzbüntetést és
két év gazdasági társaság vezetô tisztségviselôi tevékenységtôl eltiltást szabott ki
Cseszkó Tamással szemben. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását két
év próbaidôre felfüggesztette és elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét – tudta meg a Nyugat.hu a Vas megyei Törvényszéktôl. A végzés nem jogerôs, a védô bírósági tárgyalás tartását kérte, a tárgyalás
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tatólabor avatásán dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere köszöntötte a labort
használó diákokat és a pedagógusokat.
Polgárkisasszonyok régi fotókon
A Berzsenyi Dániel Könyvtárban 2017.
március 7-én 17 órakor, a nônaphoz kapcsolódva, nôi portréfotó-kiállítás nyílik Polgárkisasszonyok és úrihölgyek címmel.
A program a 2016. október 6-án megalakult Helytörténeti Klub elsô rendezvénye,
a szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak. A 19. század végi, 20. század
eleji felvételeket Spiegler Tibor magángyûjtô (nem mellesleg a klub egyik szer-

A januári Amita Dance Jam sikerein felbuzdulva újabb célokat tûzött ki maga elé az
Energy Tánc Sportegyesület. A Ritmuscsapatok Országos Táncversenye elnevezésû
versenysorozat elsô bajnoki elôdöntôjét
rendezték meg február 25–26-án a Soroksári Sportcsarnokban. Az egyesület négy
csoportot indított a versenyen „B”kategóriában. A magas színvonalú versenyen
a tisztes helytálláson túl a tapasztalatszerzés volt a céljuk. Íme az eredmények:
Chapter II. – gyerek formáció, 2. helyezés,
edzô és koreográfus: Rácz-Fodor Bernadett.
Sassy – junior csapat, 4. helyezés, edzô és
koreográfus: Vörös Orsolya. Energizer – junior formáció 2. helyezés, edzô és koreográfus: Rácz-Fodor Bernadett. Energy Bomb
– felnôtt formáció 3. helyezés, edzô és koreográfus: Rácz-Fodor Bernadett.
Falco: egy vereség, egy gyôzelem
A megyei rangadót ugyan elveszítette
a szombathelyi kosárcsapat (Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 92–81), szerdán este már javított
a Szekulovics-legénység. A Sopron ellen
szoros küzdelemben sikerült itthon tartani a pontokat. Az Aréna Savariában
mintegy kétezer nézô elôtt megrendezett
nyugat-dunántúli rangadón a sárga-feketék 79–75-re gyôztek, így továbbra is
tartják 3. helyüket a tabellán.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Bokszmeccs a vépi állomáson
kolta a fônöki irodába, ahol meg is ütötte. Akkor ô nem hagyta magát, hanem
visszavágott és ugy talált ütni, hogy a hivatalnok orrán eleredt a vér.”
Közben a vonatra váró utasok végignézték a nem hétköznapi bunyót, az állomáson tartózkodók késôbb aztán a rendôség
munkatársainak is elmondták, hogy valójában mi történt.
Mert Lugosy természetesen másként
emlékezett vissza az afférre. „Vallomása szerint a verekedést a cipészsegéd durva fellépése idézte elô, aki kiméletlenül
sértegette és támadta meg és ô csak
leakarta igazoltatni, hogy az eljárást
megindithassa ellene.”
A tárgyaláson a védô védence felmentését kérte, ugyanis a tanúvallomások
Dankovics igazát támasztották alá. „A verekedést Lakosy provokálta ki, amire formális boxmérkôzés indult meg. Ebbôl
a mérkôzésbôl azután, bár az elsô rundot
a hivatalnok nyerte meg, Dankovics került ki gyôztesen, mert knock autolta

Lakosy hivatalnokot, aki hivatali hatalmát is tullépte a verekedés kiprovokálásával. A törvényszék Dankovics Antalt az
ellene emelt vád alól felmentette azzal
az indoklással, hogy Lakosy tullépte hivatali hatalmát és nem is hivatalának gyakorlása közben érte az incidens, mert mikor hatalmát tullépte, már nem hivatalát gyakorolta.”
A felmentô ítélet ellen az ügyészség fellebbezett a gyôri ítélôtáblához, mondván,
„ha a hivatalnok szabálytalanul is járt el
és többet tett, mint szabad lett volna,
mégsem lehet, hogy egy esetleges felmentô itélettel maga a biróság járuljon hozzá a hivatalnok tekintélyének lejáratásához. Ha a cipészsegéd sérelmesnek vélte
a jegykiadó hivatalnok intézkedését, panaszt emelhetett volna ellene felsôbb hatóságoknál”.
A felmentett Dankovics örömmel fogadta a hírt, és megfogadta: legközelebb még
véletlenül sem szervez le bokszmeccset hivatali alkalmazottal…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a fiú egyik barátjától. A „Dáridózz és
táncolj Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôket
Katavics Tímea, Jónás Attila, Kondorné Melitta Shaolin masszázs utalványait
pedig Solymosi Gyuláné és Kálmán Tamásné nyerte. E heti kérdésünk: Hol történt
a verekedés? A helyes megfejtést beküldôk között a „Dáridózz és táncolj
Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôt, valamint
a Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit sorsoljuk ki. A megfejtéseket
a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I.
emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, március 8-ig. Kérjük,
feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Boxmérkôésbe fulladt jegykiadás a vépi
vasúti állomáson” – ezzel a címmel jelent
meg egy érdekes írás 1928 januárjában
a Nyugatmagyarországban. A bûnügyi tudósítás végén az is kiderült, hogy kit róttak meg e nem hétköznapi eset után…
„Dankovics Antal 21 éves vépi cipészsegéd
ellen a szombathelyi kir. ügyészség hatósági közeg elleni erôszak vétsége címén
emelt vádat. Dankovics a vádirat szerint
1927. június 25-én Lakosy Béla MÁV hivatalnokot, vagyis hatósági közeget, aki
a vépi állomáson akkor a jegykiadást eszközölte, sértô kifejezésekkel illette, majd
amikor elô akarta állítani, Lakossy Bélát
több izben puszta kézzel arcon ütötte,
megrugta és tettleg bántalmazta.” Így
szólt tehát a vádirat, amelynek egy betûjével nem értett egyet a cipészsegéd.
A tárgyaláson aztán a vádlott egy teljesen már forgatókönyvvel állt elô…
„Oda ment a pénztárhoz és kért egy hetibérlet jegyet és egy rendes harmadosztályu polgári jegyet Szombathelyre.
Lakosy hivatalnok nem adott neki jegyet,
mondván, hogy majd akkor kapja meg, ha
elment a vonat. Dankovics ekkor – vallomása szerint – azt a megjegyzést kockáztatta meg, hogy akkor miért van ott a hivatalnok úr. Szót-szó követett, aminek a vége az lett, hogy Lakosy a jegykiadástól az
állomás elé hivta ki, nem épen illedelmes
szavak kiséretében a cipészsegédet, aki elfogadta a kihivást, ugyancsak olyan hangon, mint amilyent a hivatalnok használt.
A hivatalnok ekkor megragadta Dankovicsot és káromkodások közepette betusz-
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KÖZGYÛLÉS

Közgyûlés: nagyberuházásokra bólintottak rá
A márciusi közgyûlés csupa örömteli
témával indult: végre látszik elôrelépés a romkerti mozaik megmentése
érdekében, wellnesszel és stranddal
bôvülhet a fedett uszoda, zöld utat kapott a piac felújítása. Mindezt állami
és uniós pénzbôl.
A közgyûlés szokás szerint az ellenzék
napirendi javaslataival kezdôdött:
Nemény András (MSZP) napirendre javasolta, hogy a városi hetilap (Savaria Fórum) év végén lejáró szerzôdése miatt
döntsön a közgyûlés egy új közbeszerzés kiírásáról, valamint arról, hogy beszéljenek a város parkolási helyzetérôl.
Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) javasolta,
hogy zárt ülésen hallgassa meg a közgyûlés a Haladás Kft.-nél kialakult hely-

Elvi javaslatukat a mûemléki tanácsadó
testülettel is egyeztették már. A szakember a romkert teljes rekonstrukciója
költségét közel másfél milliárd forintra
becsüli. Vasáros többször hangsúlyozta,
hogy a mozaik kiemelésére van most
pénz (a kormány által biztosított 300 millióból), ha mihamarabb nem indul meg
a munka, akkor már nem lesz mit restaurálni. A közgyûlésen a tervezés folytatására kaptak megbízást.
Az Ady tér felújítására tervpályázatot
írnak ki, ezzel kapcsolatban kérdezte
meg Nemény András, hogy hogyan
áll a buszpályaudvar áthelyezése a vasútállomás mellé. A polgármester elmondta, hogy Orbán Viktorral együtt
jelentették be az intermodális pályaudvar megvalósítását, azóta sem változott,

zetrôl: az önkormányzattól mint kisebbségi tulajdonostól 55 millió forintot
kér a kft. Mindegyik javaslatot elutasította a közgyûlés, akárcsak Balassa Péterét, hogy vegye le a napirendrôl a vásárcsarnok felújításáról szóló napirendi
pontot, ezt az illetékes bizottság sem tárgyalta. Balassa utalt arra, hogy a tervnek
nem örülnek a piaci árusok.
Elsô napirendi pontként került a közgyûlés elé a Szent Márton Terv II. üteme. (Errôl még 2015 ôszén írt alá szerzôdést dr. Puskás Tivadar polgármester
Orbán Viktor miniszterelnökkel.) A Modern Városok Program keretébôl 500
millió forint áll jelenleg a város rendelkezésére. Ebbôl 300 millió forintot költhetnek a romkertre.
A projektrôl Vasáros Zsolt, a tanulmányterv készítôje tartott prezentációt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mozaik restaurálása a legfontosabb. A jelenlegi védôépületet el kell bontani, és újat kell
építeni, de a romkert más objektumainak védelmére is vannak elképzeléseik.

hogy a beruházás állami támogatásból
valósul meg. Várhatóan a romkert rekonstrukciója után kerül sor az Ady térre, és a polgármester bízik abban,
hogy addigra a buszpályaudvar is átkerül a vasútállomáshoz. A tervezési, elôkészítési munkát ugyancsak a kormány
által biztosított 500 millió forintból biztosítják, akárcsak a Szent Márton utca
felújítását, átalakítását.
Tovább bôvülhet a fedett uszoda, mégpedig egy élményfürdôvel. A fejlesztés
megvalósításának megkezdéséhez a kormány a 2016. évi költségvetésbôl 500 millió forintot biztosított, melybôl 190 millió forintot már meg is kaptunk a tervekre, elôkészítésre. A közgyûlés megtekintette a Gáspár Mérnöki Iroda elképzelését.
Kántás Zoltán fideszes képviselô (az uszoda létesítményvezetôje) Nemény Andrásnak az üzemeltetés költségeit firtató
felvetésére elmondta, hogy az a céljuk,
hogy a fürdô fenntartható legyen, mind
a szolgáltatás, mind a költségek szempontjából, ezért megújuló erôforrásokkal

A vásárcsarnok
felújítása is
megkezdôdik
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szeretnének spórolni az energiaárakon.
De továbbra is – mint más jóléti rendszer
mûködtetésénél is – a város költségvetésébôl várhatóan be kell szállni az üzemeltetési költségekbe. (Annál is inkább,
mert az uszoda a VASIVÍZ tulajdonából átkerül az önkormányzatéba.) Dr. Kecskés
László megjegyezte, hogy a nappali kórház (annak helyén lesz a szaunavilág)
a Markusovszky kórház rendszerébe integrálódott, és ez komplex ellátást tesz lehetôvé a betegek számára. Az uszoda bôvítését a közgyûlés támogatta.
A Vásárcsarnok sem marad úgy, ahogy
most van, bemutatták a látványterveket,
a beruházásra 1,6 milliárd forint uniós támogatás áll a város rendelkezésére, a Területi Operatív Programból, uniós támogatásból. A tervet Litkei Tamás építész
mutatta be. Dr. Puskás Tivadar elmondta, hogy a piachoz mindenki hozzá
akart már nyúlni, de még senkinek sem
sikerült. Szuhai Viktor (DK) arra hívta fel
a figyelmet, hogy az épület használóival
folyamatos egyeztetésre lenne szükség,
és a Gazda Áruház megvásárlására. Arra is rákérdezett, hogy lesz lehetôségük
árulni a felújítás alatt. Dr. Puskás Tivadar
úgy tudja, folyamatos egyeztetés van az
vásárcsarnok üzemeltetôi és a bérlôk között, a Gazda Áruház tulajdonosai viszont
nem kívánnak megválni az üzletüktôl.
A napirendhez nagyon sok hozzászólás
érkezett, mindenkinek volt ötlete.
Illés Károly alpolgármester arról számolt be, hogy a múlt heti egyeztetésen
nagy számban voltak jelen az érintettek.
A koncepcióról kellene most dönteni,
nem konkrétan a belsô elrendezésrôl.
Ugyanez volt a véleménye Molnár Miklós alpolgármesternek is. (A részletekrôl
jövô heti lapszámunkban olvashatnak.)
Dr. Czeglédy Csaba viszont ügyrendi
hozzászólásában annak a véleményének
adott hangot, hogy a jobboldali frakció
húzza az idôt a vitával, hogy minél késôbb kerüljön sor a Weöres Sándor Színház igazgatójának megválasztásra. Lendvai Ferenc erre azt válaszolta, hogy
baloldali képviselôk visszavonták a hozzászólásokat, hogy felgyorsítsák a közgyûlés menetét, ugyancsak az igazgatóválasztás miatt. Balról megnyugtatták
frakcióvezetôt, hogy a költségvetésnél
bepótolják a hozzászólásokat.
A költségvetésre már ebéd után került
sor, errôl és a többi délutáni döntésrôl jövô heti számunkban olvashatnak.
SaFó
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Tüntetés Jordán mellett, döntés Jordán ellen
Csütörtökön délután a V, mint Vas Egyesület és az Éljen Szombathely Egyesület szimpátiatüntetést tartott Jordánt Tamás mellett. A városháza elôtt félezernél több ember gyûlt össze, ami rekordnak számít
Szombathelyen.
Varga Tamás, a VMVE elnöke beszélt elôször,
a színidirektor munkájáról tényszerûen: a színházat szeretik a szombathelyiek, ez a nézôszámban is megmutatkozik, a színház teljes
kapacitáson mûködik, gazdaságilag stabil.
„Folytassa Jordán.”
Fûzfa Balázs irodalomtörténész, Benke Éva
(a hajdani Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola Radnóti-díjas tanára, színházesztétikát tanított), Barták Balázs, Katona Attila, Lutor Katalin álltak ki Jordán mellett, utóbbiak a színház szakmai szövetségek Jordán Tamást támogató, a közgyûlésnek írt leveleket olvasták fel.
A helyi Lions Club, a Soroptimist, a Zonta,
Rotary, a nyugdíjasok szövetsége a Dr. Kiss
Gyula Kulturális Egyesület közösen a közgyûléshez írt levelét olvasta fel dr. Kneffel
Tamás fôorvos. Törôcsik Mari a Nemzet Színészeinek kérését tolmácsolta felvételrôl,
Benkô László, az Omega szombathelyi szü-

letésû tagja telefonon Budapestrôl jelentkezett: lehetetlennek tartja, hogy ne Jordán
vezesse tovább a színházat.
Dr. Szendrô-Németh Tamás – ügyvéd, aktivista és a két egyesület mellett a demonstráció
szervezôje – azt mondta, nincs jogi akadálya,
hogy színházigazgatót válasszon a közgyûlés,
kutyakomédiának nevezte, ami az ügyben
a közgyûlésben folyik.
Azt tanácsolta a városházán ülésezô képviselôknek, hogy „addig válasszák meg
Jordán Tamást színházigazgatónak,
ameddig nem dönt úgy, hogy elindul polgármesternek, mert ilyen támogatás mellett nekifutás nélkül megnyerné”.
Tanácsának nem volt foganatja. A közgyûlésben egy hosszú, de annál méltatlanabb
vita folyt. A városvezetés leginkább arra hivatkozott, hogy a szakmai bizottság nem
hozott döntést, így a közgyûlésnek nincs
szakmai vélemény a kezében, ezért javasolta dr. Puskás Tivadar, hogy írjanak ki új pályázatot. Hogy mennyit számít egy szakmai
bizottság döntése, arra Horváth Soma
(MSZP) hozott példát: Balázs Péter annak
ellenére lett a szolnoki színház igazgatója,
hogy a szakmai bizottság egyhangúlag

a másik jelölt pályázatát támogatta. (Szolnokon fideszes többségû a közgyûlés.)
Dr. Czeglédy Csaba indítványára név szerinti
szavazással döntöttek. A közgyûlésben nem
kapott többséget a polgármester indítványa,
hogy nyilvánítsák érvénytelennek a pályázatot. A baloldal kilenc képviselôje és Molnár
Miklós alpolgármester szavazott az elôterjesztés ellen. Balassa Péter nem szavazott. Ez után
kénytelen volt a polgármester Jordán pályázatáról szavaztatni.
Négy fideszes képviselô tartózkodott a szavazástól, a többiek nemmel szavaztak, Balassa
nem szavazott. A baloldal és Molnár Miklós
szavazott igennel Jordánra, de ez nem volt
elég, az arány tíz-tíz lett. A közgyûlés új pályázatot ír ki a következô közgyûlésen.
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Egy hét, két bemutató a színházban
A színház kész bolondok háza lett a tavaszi évad elejére. Ne tessenek megijedni, csak két új darab erejéig, egyébként olajozottan mûködik minden
a Weöres Sándor Színházban. Az elôadásokon is, csak éppen a bolondság
különb-különb, változatos formáit tárják elénk egy kortárs és egy klasszikusan modern darabban.

azért kellene, hogy valami fogalma legyen, elsüllyedt szigetekrôl. De nincs.
Így aztán furcsa kalandban lesz részük,
amelyben mindenkinek megvan a szerepe és fixa ideája. Amihez ragaszkodnak
is, saját nagyságukban és hasznosságukban bízva, és a léggitározáson kívül
semmilyen együttes tevékenységre nem
foghatók. Kivéve az ármányt, cselszövést,

nek a változásnak az okát – áll a pénteken bemutatott darab ajánlójában a színház honlapján. A változás okára nem derül fény a darab végéig, sôt a nézôt egyre inkább egy nem túl elegáns kérdés
foglalkoztatja: Ivanov (Bányai Kelemen
Barna) vajon súlyos depressziós vagy
szimplán szociopata. Vagy mindkettô.
Akárhogy is, túlságosan mégsem lóg ki

Vineta Köztársaság:
Itt valami nem stimmel

merényt. De még ahhoz is bénák, amíg
fel nem tûnik a hajóskapitány felesége,
aki kimondja: „Itt valami nem stimmel.” És a szôke nô mindent borít.
Hogy mi nem stimmel, azt a világért sem
áruljuk el. A Wikipédián sincs fenn, ne
tessenek fáradni.
Játsszák: Orosz Róbert, Mertz Tibor,
Bajomi Nagy György, Horváth Ákos,
Szabó Tibor, Balogh János, Trokán Péter,
Alberti Zsófi, Vlahovics Edit, Bálint Éva,
Kiss Mari.
Fordította: Perczel Enikô.
Rendezô: Réthly Attila.

környezetébôl. De van, akit csak azért
nem tud szétzilálni, mert az még reménytelenebb eset, mint ô: „Mennyivel
rosszabb a bolondok háza, mint bármelyik másik ház?” – teszi fel a kérdést nagybátyja, Sabelszkij (Szerémi Zoltán).
Mindenkinek az agyára megy Ivanov
(beleértve a nézôket is), mígnem a darab
végén akad végre egy tiszta pillanata. Csehov megszabadít minket Ivanovtól, de
nem szabadít meg minket méltatlan szerelmeinktôl, a rajtunk ítélkezô szemforgatóktól, ránk akaszkodó önsorsrontó rajongóktól. Sem pedig saját magunktól.
Játsszák még: Bánfalvi Eszter, Hartai Petra,
Szerémi Zoltán, Kenderes Csaba, Nagy Cili,
Kálmánchelyi Zoltán, Kelemen Zoltán,
Endrôdy Krisztián, Németh Judit, Fekete Linda, Jámbor Nándor, Szabó Róbert Endre, Vass
Szilárd, Horváth Dániel, W.Farkas László,
Ostyola Zsuzsa, Varga Máté, Pados Bernát.
Fordította: Spiró György, rendezte: Lukáts
Andor.
SaFó

Vajon létre lehet-e hozni egy tökéletes
köztársaságot, elôre megtervezve minden szegletét, kiszámítva minden lépcsôfok optimális magasságát, a kávézó helyét, a fák tökéletes árnyékát? Ha a tökéletes köztársaság megalkotására összehívott csapat tagjai kicsit utánanéztek
volna annak, mi is ez a Vineta, akkor talán gyanút fognak, hogy egy teljesen reménytelen vállalkozásba fognak, mert ki
az a bolond, aki egy elsüllyedt szigetrôl
nevezne el egy nagyreményû projektet.
De hát ezek a csúcs-szakemberek (Moritz
Rinke komédiájában) építész, építômérnök, humán-erôforrás fôhivatalnok és pláne politikus – már ha azt szakembernek
lehet nevezni egyáltalán a megalomán
terveivel – annyira nem látnak ki a fejükbôl, hogy eszük ágában sincs feltúrni
a Wikipédiát. (Velünk ellentétben.) Nem
beszélve egy hajóskapitányról, akinek
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A hosszú csöndek éjszakája
– Csehov Ivanovja
Csehov Ivanovja néhány éve teljes hittel,
fáradhatatlanul tekintett a jövôbe, aztán
egyik napról a másikra – harmincöt évesen – elhatalmasodik rajta a rosszkedv,
az undor önmagától és környezetétôl.
Bûntudat gyötri. Képtelen megfejteni en-
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Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje 2017. március 6-án (hétfôn) 18.00 órakor a Jobbik
Magyarországért Mozgalom szombathelyi irodájában (Szombathely,
Kiskar u. 3.) fogadóórát tart.

lllés Károly, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere,
a Fidesz Szombathelyi Szervezetének alelnöke 2017. március 7-én
(kedden) 16.00–17.00 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent
Márton u. 10.) fogadóórát tart

X I L I T- , N Y Í R F A C U K O R - M É R G E Z É S K U T Y Á B A N
Fogyókúrázók, egészséges életmódot folytatók figyelem: az utóbbi
idôben gyakran használt cukorhelyettesítô xilit (eredetileg nyírfacukor)
mérgezô a kutyáknak és a görényeknek. Embereknek a hozzászokási idôszakban okozhat esetleg hasmenést, de egyébként nincs gond vele. Kutyának és görénynek adni azonban TILOS! Az arra érzékeny kutyákban,
egy 10 kg-os kutya adagja 1 gramm (ennyit süteménnyel simán felvehet
a kutya), 10–60 percen belül súlyos vércukorszint-csökkenés következik
be. A hatása gyakorlatilag olyan, mintha egy cukorbeteg beadná magának az inzulint, majd elfelejtene enni. A xilit-mérgezés tünetei a hirtelen vércukorszint-süllyedés miatt: hányás, remegés, izomgörcsök, ájulás.
Ezen az életveszélyes állapoton gyakran csak infúzióban adott cukorral
lehet átlendíteni a kutyát! Azonnali állatorvosi ellátást igényel! A krízishelyzet megoldása után a xilit másik hatására kell koncentrálni, májkárosító és nagyon lassan ürül ki a szervezetbôl. Ezért májvédô szerek szedése és diéta javasolt. Fontos megemlíteni, hogy egyre több termékbe tesznek xilitet, rágógumiba, fogkrémbe, diétás termékekbe. Azt javaslom, ha
kutyával élnek együtt, figyeljenek erre a veszélyre, és lehetôleg válasszanak más cukorhelyettesítôt, a közelmúltban több ilyen esetünk is volt.
Dr. Varjú Gábor

Szombathely
Bartók B. krt. 9/B

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

RENDELÉS: NONSTOP

Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
március 4-tôl március 10-ig.
4., Szo – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123
20.00–8.00; 5., V – Árkádia, Dolgozók
útja 1/a., 508-008 19.00–08.00; 6., H
– Calendula, Szelestey L. u. 4–6., 509405 20.00–8.00; 7., K – Elefánt,
Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00; 8.,
Sze – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,
508-110 20.00–8.00; 9., Cs – Szent
Márton, Szent Márton u. 18., 318438 20.00–8.00, 10., P – Patikaplus
(Tesco), Zanati u. 70., 501-607
20.00–8.00

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés, hiteltanácsadás

A Joskar Ola
városrészen,
jó állapotú 62 m2-es
téglalakás eladó,
irányár: 12,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Március 4., szombat

Szeles idô várható

7˚C

15˚C

Március 5., vasárnap

Esô várható

8˚C

15˚C

Március 6., hétfô

Esô várható

6˚C

14˚C

Március 7., kedd

Zápor várható

5˚C

13˚C

Március 8., szerda

Zápor várható

4˚C

12˚C

Március 9., csütörtök

Zápor várható

4˚C

12˚C

Március 10., péntek

Szeles idô várható

4˚C

11˚C
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Emlékezés a forradalomra
MÁRCIUS 15. SZERDA
9.00 Városi ünnepség az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója
tiszteletére. 8.45 Felvonulás lovasok, zenészek és táncosok felvezetésével.
Útvonal: Emlékmû – Gagarin út – Ady Endre tér – Petôfi Sándor utca – Paragvári
utca – Március 15. tér. 9.15 Ady tér – Petôfi-szobor. Petôfi Sándor szobrának
koszorúzása. 10.00 Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással.
Ünnepi mûsor. Elôadják: az Oladi Általános Iskola diákjai. 10.30 Átvonulás a Király
utcán és a Széll Kálmán utcán keresztül a Savaria Múzeum parkjához. 10.45 Savaria
Múzeum parkja. Ünnepi mûsor. Elôdadják: Boglya Népzenei Együttes, Ungaresca
Táncegyüttes, Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Quintetje, Domby Bertalan,
Arustei Andrea, Balogh János, Jámbor Nándor, Szabó Róbert Endre, Nagy Lajos
Gimnázium diákjai. Ünnepi beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár,
országgyûlési képviselô. Szombathely Diákpolgármesterének beiktatása. Dr. Horváth
Boldizsár szobrának megkoszorúzása. 12.30–18.00 Vasi Skanzen. Huszártoborzó
gyerekeknek, felnôtteknek, családi programok a Klapka György Lovas Polgárôr
és Hagyományôrzô Egyesület szervezésében. Ünnepi megnyitó. Ünnepi köszöntôt
mond: dr. Puskás Tivadar, SZMJV polgármestere. Huszártoborzó, huszárpróba,
pontgyûjtô gyerekeknek. Ismerkedés a huszártábor életével, bemutatók, harci
jelenetek, lovaglás, lovas kocsizás. Kishuszár-avató. A huszárokat felavatja: dr. Hende
Csaba országgyûlési képviselô. A labancok kiûzése a falu területérô. 13.00 Agora
– Savaria Filmszínház VII. Szombathelyi Sajtófotó-kiállítás. A kiállítást megnyitja:
dr. Puskás Tivadar, SZMJV polgármestere. A sajtófotó-kiállítás március 31-éig
tekinthetô meg az Agora – Savaria Filmszínház aulájában. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
KÖZREMÛKÖDNEK: Boglya Népzenei Együttes, Ungaresca Táncegyüttes, Savaria
Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Quintetje, Domby Bertalan, Arustei Andrea, Balogh
János, Jámbor Nándor, Szabó Róbert Endre, a Nagy Lajos Gimnázium diákjai, az
Oladi Általános Iskola diákjai, ELTE – SEK Szökôs Néptáncegyüttes, Klapka György
Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület 11-es Huszár Tagozata, Fekete Sereg
Hagyományôrzô Egyesület, Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred díszalegysége, Prikazovics Ferenc, Szombathelyi Polgárôrség,
Szombathely Város Fúvószenekara és az ünnepi menethez csatlakozó lovasok,
zenészek, táncosok.
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja alkalmából városi ünnepségsorozatot szervez.
Kérjük mindazokat a társadalmi és civil szervezeteket, politikai pártokat,
amelyek a városi ünnepség helyszínén (Savaria Múzeum parkja) koszorút
kívánnak elhelyezni Dr. Horváth Boldizsár szobránál, szándékukat legkésôbb 2017.
március 13. (hétfô) 16.00 óráig a Polgármesteri Titkárságon, az 520-125 vagy az
520-360-as telefonszámon, illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail címen jelezni
szíveskedjenek!

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a 7/2016. (III. 1.) sz. rendeletében
az oktatás területén kiemelkedô munkát
végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Szombathely Oktatásügyéért-díj” – adományozható annak a személynek, aki
kiemelkedô munkájával segítette a város oktatásügyének fejlôdését. A díjat évente
legfeljebb négy személy kaphatja.
„Kiemelkedô Pedagógusmunkáért-díj” –
adományozható annak a pedagógusnak és
oktatónak, aki a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában több éven át tartó kiemelkedô munkát végzett. A díj két fokozatban adományozható. Az egyes foko-

10

zatokat évente legfeljebb nyolc-nyolc személy kaphatja meg.
„Szombathely Oktatásügyének Segítéséértdíj” – adományozható annak az oktató-nevelômunkát segítô, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki
hosszabb idôn át hozzájárult a pedagógiai
munka eredményességéhez. A díjat évente legfeljebb öt személy kaphatja.
A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek,
a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, az Oktatási és Szociális Bizottság,
a város szervezetei, a nevelési – oktatási
intézmények vezetôi, pedagógusai, a szülôk közössége, középiskolákban a diákönkormányzati szerv, a köznevelési intézmény

Tájékoztatom Szombathely Megyei
Jogú Város polgárait, hogy 2017. február 7. napján kihirdetésre került az
alábbi rendelet:
• Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
1/2017.(II.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésérôl szóló 5/2016.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2017. február 8. napján kihirdetésre
került az alábbi rendelet:
• Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
3/2017.(II.8.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Építési Szabályzatáról,
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2016.(IX.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lépése: 2017.
március 1.),
továbbá 2017. február 13. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet:
• Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekrôl szóló
7/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lépése:
2017. február 14.),
valamint 2017. február 9 . napján kihirdetésre kerültek a
• Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. február 2-ai
Közgyûlésén hozott 1/2017.(II.2.) 2/2017.(II.2.), és 7/2017.(II.2.) –
34/2017.(II.2.) Kgy. számú normatív
közgyûlési határozatok.
A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus
formában a rendeletek a http://www.
szombathely.hu/kozgyules/rendeletekvaltozasmutatoja/menüpont alatt, a határozatok pedig a http://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/ menüpont alatt olvashatók.
Dr. Károlyi Ákos – jegyzô

fenntartója, munkáltatói jog gyakorlója,
valamint a köznevelés területén mûködô
civil szervezetek vezetôi.
A kitüntetés adományozását az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével lehet kezdeményezni (átvehetô: Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztálya, III. emelet 307. szoba).
A felhívás és az adatlap olvasható és letölthetô a www.szombathely.hu/onkormanyzat/felhivasok/ oldalon.
A kitüntetési javaslatokat 2017. március 15.
napjáig kell elküldeni a Köznevelési, Sport
és Ifjúsági Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), de személyesen is leadható a III. emelet 307. sz. irodában.
Rettegi Attila
Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási és Szociális
Bizottsága elnöke

Safo_2017_03_04

17/3/3

11:20 AM

Page 11

2017. MÁRCIUS 4.

PROGRAMAJÁNLÓ

Március 4–10.

KIÁLLÍTÁS
március 6. (hétfô)
Café Frei
18.00 Afrika kávéból öntve, Schmidt
Zsófia kiállításának megnyitója
március 7. (kedd)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Polgárkisasszonyok és
úrihölgyek – nôi portréfotó-kiállítás,
megnyitó
március 9. (csütörtök)
Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai
Központ (Szent Imre herceg u. 84/b.)
17.00 Hetvenkedem – Vincze László
kiállításának megnyitója
Szombathelyi Képtár
17.00 Folyamatok – Ale Ildikó
kiállításának megnyitója
március 17. (péntek)
Vitalitas Galéria
(11-es huszár út 19.)
17.00 Sejtések – Kaczmarski Ágnes
fotómûvész kiállításának megnyitója
• • • • • • • • • • • • • • • • •
március 4. (szombat)
Oladi ÁMK Sportcsarnoka
10.30–17.30 Légvárvilág játszóház
Ferences-templom (Assisi Szent
Ferenc Kollégium, Aréna u. 1.)
17.00 Kegyeleti megemlékezés
Szombathely bombázásának 72.
évfordulóján
március 4–5. (szombat–vasárnap)
Agora – MSH
10.00–18.00 Kockanapok – Legoépítmények kiállítása
március 6. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár
4. emelet)
17.00 Szárdisz –
Látszatkereszténység, elôadó: Oláh
László
Genius Savariensis Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Történelmi kurzus: Cirkuszt
a pannóniaiaknak! – Hogyan
szórakozhattak a tartományokban,
elôadó: Agócs Nándor

március 7. (kedd)
Olad Városrészért Egyesület (Oladi
Ált. Isk., Simon I. u. 6.)
15.00–18.00 Nônapi virágvásár
Kanizsai Dorottya Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány, vendég:
Balogh Károly Zsolt, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára
Ôrvidékház
(11-es huszár út 40.)
17.30 Szombathelyi Polgári Esték:
Gesta Hungarorum –
könyvbemutató, vendég: Jankovics
Marcell (a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött)
Magyar Meteorológiai Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Kalandozás a Maláj-félszigeten,
elôadó: Barna Róbert
március 8. (szerda)
Genius Savariensis Szabadegyetem
(Egyházmegyei Könyvtár,
Szily J. u. 1.)
16.00 Irodalmi estek:
Meglepetésmûsor (elsôsorban)
hölgyek számára
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 A Szombathelyi Református
Egyházközség Szenczi Molnár Albert
Köre vendége: Szûcs Attila
üzletember, református zsinati
képviselô
Agora – MSH
20.00 Szerda esti akusztik: Meztelen
Diplomaták
március 9. (csütörtök)
Vas Megyei TIT (Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Legújabb
utazásaim – Japán, Las Vegas,
elôadó: dr. Kiss Róbert Richárd
15.30 Szenior Klub: „Leme-nô-nap”,
elôadó: Benke Éva
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Bájoló + Slamlélet, vendég:
Mersich Ádám
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.30 Szent László király
testamentuma, elôadó: Szántai Lajos
mûvelôdéstörténész

Bernstein Béla Kulturális
Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.30 Klubdélután – úgy, mint
régen – Bonyhádi Zoltán: Izrael
a fotóriporter szemével
március 10. (péntek)
Polgári Egyesület
Szombathelyért
(Berzsenyi Dániel Könyvtár)
17.00 Az Öreghegytôl
a Schneebergig – prof. Deák Ernô
életrajzi könyvének bemutatója
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(Agora – MSH)
19.00 Verdi: Requiem – Szent
Márton-bérlet, vezényel:
Madaras Gergely
Végállomás
20.00 Nomad, Echonald, Gilotin

március 5–10. (vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház
március 5. (vasárnap)
10.00 A kíváncsi kiscsikó
március 7. és 9. (kedd, csütörtök)
14.30 Kirikou és a boszorkány
március 10. (péntek)
9.00 és 17.00 Kirikou és
a boszorkány
március 4–10. (szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
március 4. (szombat)
15.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
március 5. (vasárnap)
19.00 Császárok napja
– A hitszegô barát:
Clodius Albinus
március 7. (kedd)
18.00 Kötelezô olvasmány
– Szabó T. Anna:
Törésteszt
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
március 8. (szerda)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
március 9. (csütörtök)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
március 10. (péntek)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
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H I R D E T É S

•

C I V I L

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

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

Ú J R A N Y I T Á S S Z O M B A T H E LY E N

Prófusz Róbert

kôfaragó

•
•
•
•

márvány, gránit, mûkô síremlékek
régi sírok felújítása
kerítés fedlapok
ablakpárkányok,
konyha- és mosdópultok
• lépcsôk készítése

Megtekinthetô mintakert:

Salköveskút,
Vasút u. 21.

Az INTERSPORT 2008 óta van jelen Szombathelyen. Az osztrák tulajdonban lévô SPG Sportcikk Kft. nyitotta Magyarországon az Intersport franchise elsô üzletét Nagykanizsán. Most
ugyanez a cég újítja fel elsôként üzletét Szombathelyen, amely
300.000 eurós beruházás, új mérföldkô a magyarországi
Intersport életében. Amint azt Csilléry Balázs ügyvezetô igazgatótól megtudtuk: ezáltal a szombathelyi üzlet a régió legszebb, legmodernebb sportáruháza lett, ahol sportos és divatos ruhadarabokat egyaránt megtalálnak a vásárlók. Prémium
minôség, világmárkák – mindez hozzáértô és kedves kiszolgálással párosul. Teljesen új padló, színvilág és LED-világítás, valamint kényelmes próbafülkék várják a szombathelyieket a boltban. Újdonság szintén, hogy Tom Tailor és Under Armour részleget is kialakítottak az üzletben.
Nyitás március 9-én 9.00 órakor! Fantasztikus akciókkal várja
Önöket az Intersport mosolygós csapata.
(x)

06/70/631-47-19 TELEFONOS EGYEZTETÉSRE HÁZHOZ MEGYEK!

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Polgár Balázs és Mándy Natália Szvetlána fia: Ferenc Balázs,
Vider Balázs és Csonka Szabina Magdolna fia: Noel Balázs, Somogyi Gábor
és Hederics Szilvia fia: Hunor, Németh László és Tóth Mária leánya: Elizabet
Gréta, Paukovics Milán és Varga Veronika leánya: Médea, Nagy Roland
Attila és Friesl Zsuzsanna fia: Marcell, Kelemen Richárd és Vámos Vivien
fia: Nimród, Horváth Attila István és Berkes Eszter leánya: Dorina,
Nádudvari Zoltán László és Szelhofer Szidónia fia: Zoltán István, Zsolnai
Ferenc Tamás és Komondi Gyöngyi fia: Ármin, Molnár Kristóf és Horváth
Judit leánya: Gréta, Galambosi Csaba és Gángli Melinda Ágnes leánya:
Enikô, Károly Szabolcs és Kovács Hajnalka Krisztina fia: Bence, Király János
és Sass Katalin fia: János, Péter János és Nagy Anikó fia: Ábel Izsák, Németh
László Zoltán és Csay Zsuzsanna leánya: Rebeka, Drávecz Tamás és Robán
Tímea leánya: Zara, Hende Árpád és Tóth Katalin leánya: Réka, Szele András
és Horváth Edina leánya: Boglárka, Laga Roland és Dancs Ildikó leánya:
Laura, Kámán Péter és Kunovits Viktória fia: Kolos, Horváth Tamás és Pék
Teodóra leánya: Lotti Kátya, Mórocz Gergely Tamás és Csirmaz Tímea fia:
Marcell, Köppel István és Farkas Anna Melinda fia: Kevin István, Varga Balázs
Dániel és Kányási Edina fia: Márk
H Á Z A S S Á G : Szabódi Gábor István és Zömbik Laura Anita, Talabér
Zoltán és Horváth Veronika
H A L Á L E S E T: Horváth Andrásné Farkas Zsuzsanna, Benkô Miklósné
Porpáczy Ilona, Pergely Anna, Bognár László, Gerencsér Lajosné Tóth
Zsuzsanna Julianna, Somogyi András Sándor, Lukács László, Pócza Jenôné
Horváth Mária, Sándor Anna Piroska, Gróf Sándor, Horváth István
Zoltán, Tóth József, Mesterfalvi László Györgyné Simonfi Erzsébet, Tóth
Józsefné Göller Ilona, Benedek Lajos, Kovács Ferencné Tóth Margit, Krakkai
Tiborné Tóka Ilona, Dudás Sebestyén, Molnár Gyuláné Döbrösy Ilona Anna,
Németh Józsefné Biró Emerencia, Lempeg Gyula, Varga Tivadar Lászlóné
Végh Éva Erzsébet, Kiszelák József, Mákos Ferenc, Szabados Ferenc Péter,
Fábián Ferencné Herczeg Zita, Prajczer Miklós, Németh József, Pászthory
Imréné Péntek Ilona,Török Bálintné Pados Franciska Terézia, Tomasics Gyula,
Eredics Józsefné Varga Izabella Katalin, Marácz Rudolf Józsefné Gerencsér
Rozália, Kutos István Gyula, Horváth Istvánné Koller Magdolna, Horváth
Tibor János, Pápai György, Simon Józsefné Baki Anna, Boda Lászlóné Bazsó
Irma, Horváth Róbert, Vidos Miklós Imre, Horváth Mihály, Kirchmajer Zoltán
József, Ipkovich József, Geröly Imre József, Fülöp László, Farkas Lászlóné
Varga Mária Zsuzsanna, Kóbor Endre, Nagy Árpád József, Horváth Vincéné
Benkô Margit, Sarankó Béláné Budschuh Klára Katalin, Szalay Jenô János
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2017. MÁRCIUS 4.

HIRDETÉS

F Ó R U M B A N

Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

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

Sikeres csapatának erôsítésére

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

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

SZERVIZ TECHNIKUS

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

A SABINA
Ipari és Kereskedelmi Zrt.
felvételre keres munkatársat
az alábbi feladatokra:

MUNKAÜGYI ASSZISZTENS
Feladatok
• adatrögzítés
• munkaidô-nyilvántartások készítése, ellenôrzése
• havi bérszámfejtés elôkészítése
• egyéb munkaügyi adminisztratív feladatok

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÔ
Feladatok
• számlázás
• dokumentációk kezelése, könyvelésre történô elôkészítése
• pénztárkezelés
• egyéb adminisztratív feladatok
Elvárások
• középfokú közgazdasági végzettség
• felhasználói PC ismeretek
• jó kommunikációs és problémamegoldó készség, rugalmasság

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

VIZUÁLIS ELLENÔR

4 mûszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel
Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

Elônyök
• alapfokú német nyelvismeret
• NEXON Bérprogram és/vagy SAP ismeretek

SCHOTT Hungary Kft.

Jelentkezését az alábbi elérhetôségeken várjuk:
Telefon: + 36 94 513 951
E-mail: sabina.job@sabinart.hu, vagy személyesen
Szombathely, Puskás Tivadar u. 21. sz. alatt

9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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A VÍZ A BARÁTOM ÚSZÓISKOLA
„…Csodálatos ajándékot kaptam az élettôl. Valamit, ami
a legbiztosabb kapaszkodóm az életben, még az olimpiai aranynál is biztosabb… A legjobb, leghûségesebb
barátot, egy sírig tartó kéktiszta szerelmet, valamit, ami
csak az enyém: az úszást” – Székely Éva, a sportág „nagyasszonya”.
Ha fontosnak tartja, hogy gyermeke egészséges életet
éljen, a betegségek elkerüljék, ha szeretné, hogy fizikailag, élettanilag, szellemileg aktívan erôsödjön, megszeresse az úszást, és örömét találja a víz barátságában
és szépségeiben: mi szívesen segítünk! Évtizedes szakmai tapasztalattal, garancia-vállalásunkkal és grátisz elsô foglalkozással várjuk! Rajtunk kívül a gyermekorvosok is ajánlják, hogy az elsô sportág az úszás megtanulása legyen gyermekének! Csodálatos ajándékot kap,
amely nem lehet anyagiak függvénye, hiszen az úszás
a vízi balesetek elkerülését is szolgálja egy életen át!
Laki László, középiskolai testnevelô tanár, úszóedzô
(x)

Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.290 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

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!

Dr. Gerencsér József

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.

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

Úszásoktatás gyermekeknek – garanciával
a város legnagyobb tanmedencéjében, az Oladi Szakgimnáziumban

2017. március 21-én (kedden) 16.30-tól,
ingyenes elsô foglalkozással!
Beiratkozás 15.45-tôl, illetve a foglalkozás végén.
A 10 alkalmas tanfolyam foglalkozásai keddenként lesznek,
életkor szerint: 16.30 és 17.30-tól.
Várjuk gyermekét az elsô foglalkozásra, uszodai felszereléssel!
Érdeklôdni a +36/20/3620-312-es számon lehet!

HÚSVÉTI CSOMAG
2017. április 14–17.

Gyermekkardiológiai magánpraxis

Dr. Simon József
gyermekkardiológus fôorvos
teljes körû kardiológiai kivizsgálás és ellátás,
újszülött kortól 18 éves korig.
Szombathely, Semmelweis I. u. 2. (Pelikán Irodaház)
szerdánként 16–18-ig, elôjegyzés alapján.
Elôjegyzés a 06/20/9384-608-as telefonszámon.

Tóth-Irimiás Dalma

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

Shyraz Medical & Beauty Salon

A csomag tartalma:
• Szállás 3 éjszakára félpanzióval
• Köszöntôital
• Lovaskocsikázás
• Masszázs
• Húsvét napján és másnapján ünnepi reggeli
• Április 15-én gyertyafényes vadvacsora
• Április 17-én húsvéti kisvasutazás
• Nyuszisimogató
• Húsvét másnapján locsolkodási lehetôség

SZÉP
kártya
elfogadóhely

Foglalható már 30.940 Ft/csomag/fôtôl!
Telefon:
0682/445-818

E-mail:
hotel@kaszort.hu

web:
www.kaszort.hu

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

•

FÉ ÓL R
UM
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Dr. Endrôdy Katalin
bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

SÓSZOBA

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

Rendelés elôjegyzés nélkül,
érkezési sorrendben.
SZERDÁN: 10.00–12.00
HÉTFÔ ÉS CSÜTÖRTÖK: 15–18 ÓRÁIG

Szhely., Széchenyi u. 4–6.,
(Madentko)
Tel.: 06/94/312-047, 06/94/313-511
www.endrodykatalin.hu

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

Párban és pár nélkül
(megtalálni önmagunkat)

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

Ezekre a panaszokra kínálunk alternatívát.
Komplex menü
6 kezelés 22.500 Ft.
Egészségtárs Kft.
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es telefonszámon.

Kernné
Mihácsi Melinda

AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:

Tel.: 70/3195317
honlap:

Telefon: 30/994-0354

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.

http://megnyilolehetosegek.info/

www.krecsanyi.hu
E-mail: krecsanyi.kalman@gmail.com
Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!

Tavaszi akció
az Ércentrumban
A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése, fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, magas vérnyomás esetén ajánljuk.
Az orvostehcnikai terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el!
A készülék „fizikai érterápiaként” alkalmazható. Nemcsak a fô erekre, hanem a hajszálerekre is hat. A készülékben használt technológia a különbözô méretû vérerek érfalmozgását is összehangolja. Ezáltal tud ilyen
hatékony eredményt kifejteni.
További információ a 7 éves szombathelyi Ércentrumban, vagy a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.
(x)

TAVASZI AKCIÓ az
Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

A 20 és 30 alkalmas kezelési csomagok árából

25% engedmény,

PÁROKNAK PLUSZ KEDVEZMÉNY!*
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

*AKCIÓNK 2017. MÁRCIUS 4–20-IG TART!

•
•
•
•
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu
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Nônapi
virágvásár
SZOMBATHELY KÁMON ÉS OLAD KÖZTI KÜLSÔ KÖRÚT MELLETT
Nyitvatartás: hétfô–szombat: 8.00–18.00• Tel.: 0670/666-4496

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst karláncok 2.100 Ft-tól
Ezüstgyûrûk 1.700 Ft-tól
Ezüstmedálok 999 Ft-tól
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció február 27-tôl március 4-ig érvényes!

Nônapi virágvásár!
Cserepes szobanövények,
virágtálak, virágkosarak, kerti hagymások.

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 Rába
gyár és a Petôfi-telep között található!
Mintakertünk megtekinthetô:
H–P: 16–20 óráig, Szo.–Vas.: telefonos egyeztetés után!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.
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