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BÁLOK IDEJÉN
JÖN AZ ELTE SZOMBATHELYRE
MERRE TOVÁBB, HALADÁS?
KÖZÉPPONTBAN A DÉLI VÁROSRÉSZ
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HIRDETÉS

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

KÖZPONTBAN AZ INTELLIGENS OTTHON
ÉS AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS
Az intelligens otthon és az akadálymentesítés az idei oberwarti építôipari vásár fôbb témái. A háromszáz kiállítót felvonultató rendezvényen teljes körû információhoz juthatunk az építés, a felújítás újdonságairól.
„Egészen egyszerû, apró megoldásokkal is emelhetjük az életminôségünket, például szélesebb átjárók vagy lépcsômentes
bejáratok létrehozásával” – mondja Markus Tuider vásárigazgató, aki arra is emlékeztet, hogy az akadálymentesítést érdemes már az építéskor szem elôtt tartanunk.
Az intelligens otthon, a Smart Living sokak álma. Ez a technológia segít abban, hogy gombnyomásra mûködjön otthonunk, akár távirányítóval is. Ezekrôl a lehetôségekrôl is tájékozódhatnak a látogatók.
A vásáron örökzöld téma az energia, a kiállítók olyan megoldásokat kínálnak, amelyekkel a megújuló energiákat hasznosíthatjuk otthonunkban, amelynek berendezéséhez is
kaphatunk ötleteket a legújabb trendeket megismerve.
Nyaranta a nappali egyre inkább a „szabadba kerül”, és a kert
valódi lakótérré válik. A vásáron arra is találunk számos javaslatot, hogy kertünket miképp tegyük otthonunk részévé.
Nyitvatartás: január 26–29., naponta 9–18 óráig. Belépôdíjak:
napijegy 6 EUR, kedvezményes belépôjegy (Alpha kártya tulajdonosoknak, diákoknak és nyugdíjasoknak) 4,50 EUR, gyermekeknek 12 éves korig ingyenes, kerekesszékes mozgássérülteknek és egy kísérô személynek a belépés ingyenes.
www.baumesse-oberwart.at/magyar
(x)

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

NYIROKMASSZÁZS
SÓSZOBA
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es
telefonszámon.

MULASSUNK
Galambos Lajcsival
és sztárvendégeivel!

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

www.sztarparty.hu

(x)
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UTÁNAJÁRTUNK

Jön az ELTE Szombathelyre
Február 1. Jön az ELTE – hirdeti a Savaria Egyetemi Központ homlokzatára kifeszített molinó. Még 2015 ôszén döntöttek úgy a kari tanácsok, hogy elszakadnak a Nyugat-magyarországi Egyetemtôl. A nyáron aláírt megállapodás
értelmében nem önállóan folytatják
tovább, hanem az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatlakoznak. De
mit jelent ez az intézmény életében?
Németh István, a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese a Nyugat.hu-nak
adott interjút, amelyben elmondta,
hogy a hallgatói létszám 2006-ban megkezdôdött fogyatkozásának oka, hogy
„nagy átalakulás ment végbe a felsôoktatásban, átalakult a tanárképzés, az akkor jól jövedelmezô felsôoktatási szakképzések rendszere, és mi lemaradtunk
errôl a hajóról. A mi szakstruktúránk nem
követte olyan dinamikusan az átalakulásokat, hogy vonzó ajánlataink lettek
volna a leendô hallgatóknak. (...)Nagyon
sok kritikát kaptunk és kapunk, hogy
olyan képzéseink voltak, amelyekre semmi szükség nincs” – jegyezte meg a rektorhelyettes.
Németh István szerint új típusú mûködésre van szükség a felsôoktatásban, és
egyáltalán nem ördögtôl való dolog az az
elképzelés, hogy nem kell minden felsôoktatási intézménynek mindent oktatni,
az átalakulás célja a minôségre való törekvés és a rendszer mûködésének optimalizációja. „Ha ezt bevezetjük, akkor versenyképesek leszünk a nyugati egyetemekkel” – hangsúlyozta.

A SEK is elkészítette az intézményfejlesztési tervét, amely három területet célzott
meg: a duális gépészmérnökképzést,
a pedagógusképzést és a termálkincsre
építô egészségfejlesztési szakemberek
képzését.
Az ELTÉ-nek hasonlóak voltak az elképzelései, így a két intézmény céljainak
összefésülése lehetôvé tette a szoros
együttmûködést. (A Nyugat-magyarországi Egyetemrôl való leválást már
korábban megszavazták a kari tanácsok.) Az ELTE készségesen fogadta
az együttmûködési szándékot, errôl
nyáron írtak alá megállapodást, amelyre decemberben adta áldását Balog Zoltán miniszter.
A hallgatójelöltek persze azt várják,
hogy mit jelent ez számukra. Lesznek
olyan képzések, amelyeket az ELTE hoz
saját jogán Szombathelyre, például
a pedagógusképzési portfólió kiegészítése, a programtervezô informatikus
szak, és további kellemes meglepetések. Aztán lesznek olyan képzések is,
amiket kivezetnek, például a fizika
BSc-t, helyette lesz a fizikatanár, a matematikusképzés helyett lesz a matematikatanár.
A struktúrát is érinti a változás: Szombathelyen nem lesznek karok. „Javaslatunk, hogy intézeti központok jöjjenek létre Szombathelyen, az itteni intézeteket összefogó egységek, amik
közvetlenül tagozódnak majd be az azt
befogadó karba. A mátrixelvû irányítás
pedig azt jelentené, hogy megvannak
a karoknak a saját irányítási folyama-

tai, és természetesen van egy a campus
fejlesztését képviselô érdekérvényesítési irány is, ami a három fókuszterületre épülô jövôkép megvalósítása érdekében szükséges” – fejtette ki Németh
István.
Németh Istvántól megtudtuk, hogy
az utolsó simításokat végzik most a választható szakok közzétételén, errôl
még a héten tájékoztatják az egyetem
honlapján, a sajtón keresztül a nyilvánosságot. A felvételihez szükséges információkat pedig a hónap végén megjelenô
Felsôoktatási tájékoztató kiegészítô kötetében találják meg az érdeklôdôk.
Még tavaly szeptemberre született döntés arról, hogy a szombathelyi SEK szakítani fog a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, miután bebizonyosodott, hogy
ebben a formában nem mûködôképes ez
az óriási, soproni székhelyû intézmény.
A szombathelyi karok szinte elnéptelenedtek, tavaly ôsszel mindössze 1800 hallgató kezdte meg az évet. A SEK májusban jelezte a Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetôsége felé, hogy két kara, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Pedagógusképzô és a Természettudományi és Mûszaki Kar is szívesen csatlakozna az ELTE-hez. Szombathely és az ELTE
között már eddig is jó volt az együttmûködés, gondoljunk csak a szombathelyi
Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumra, amit a budapesti egyetem mûködtet. Június 27-én az NYME szenátusa is megszavazta az ELTE-hez való
csatlakozást.
SaFó

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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VISSZAPILLANTÓ

New York – ami a Nagy Alma héja alatt van
Mészáros Zsolt fotókiállítása nyílt meg
hétfôn a Frei Caféban, a fotográfus (lapunk munkatársa) képeibôl. Mészáros

Zsolt nem elôször járt New Yorkban, és
ezúttal olyan arcát örökítette meg a világvárosnak, amely kevéssé ismert a turisták elôtt. Olyan helyekre is eljutott,
ahová átlagos turistának viszonylag kevés esélye van, így brooklyni tömbházak
tetejérôl is fotózott. A kiállítás február
17-éig látható.
Jordán: 74, Weöres Sándor Színház: 8
Vasárnap ünnepelte Jordán Tamás 74.
születésnapját. A Weöres Sándor Színház igazgatója önéletrajzi kötetét mutatta be a színházban, amely viszont
8 éves lett az idén. A színház létesítése
ciklusokon átívelô terv volt, amely az akkori kormány egymilliárd forintos támogatásával valósult meg – legalábbis ami
az épületet illeti. Az önálló társulat ötlete viszont a karneválszínházból nôtt ki,
annak rendezôje, Jordán Tamás kapott

•

KULTÚRA

egész csapattal. Közben együtt fôzöcskéztünk, mert még nem volt étterem –
na, meg idônk sem kiszaladni kajáért.
Semmink nem volt, még forgót is kölcsön kaptunk a színpadra – néha bizony
be is akadt, olyankor Pityú, vagy Maki
vagy Nyuszi (a díszítô barátaink) nyomták elôre, kézzel, úgy, hogy a közönség
lehetôleg ne lássa... Pontosan 8 éve volt.
Már…? Csak…?”. Jordán Tamás az Alexandra kiadótól kapott felkérést
visszaemlékezésének megírására, kötet olvasószerkesztôje Sebô Ferenc, aki
a visszaemlékezésben is segítette a szerzôt. A könyv bemutatásán megelevenedtek annak lapjai, Jordán Tamás életének
fontosabb momentumai.
Ismét Szombathelyrôl rajtol a Tour de Hongrie
A hatnapos Tour de Hongrie-n Szombathely és Budapest mellett helyszínként
szerepel Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc
és Jászberény – ismertette szerdán a Várkert Bazár kiállító termében tartott sajtótájékoztatón Eisenkrammer Károly
fôszervezô. Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelôs
kormánybiztos az eseményen hangsúlyozta, a kormányzat az idei évtôl öt esztendôn át támogatja a verseny szervezésének költségvetését. Révész Máriusz
és Eisenkrammer Károly hozzászólásában külön kiemelte Szombathely városát, hiszen a Tour de Hongrie újraszervezésének kezdeti, nehéz idôszakában
az önkormányzat elsôként támogatta
a verseny megrendezését. Ezért van
helye most is a vasi megyeszékhelynek
a sorozatban. 1889-ben Szombathelyen alakult meg a Magyar Kerékpáros
Szövetség, és 1894-ben az elsô magyarországi kerékpáros pálya, a velod-

•

SPORT

rom is itt épült meg – emlékeztetett
Koczka Tibor alpolgármester. – E sporttörténeti hagyományok miatt sem volt
kérdés a Tour de Hongrie újraszervezésénél, hogy Szombathely segítôkezet
nyújt. Amikor 2015 tavaszán Eisenkrammer Károllyal, akit egyébként már
másfél évtizede ismerek, összefutottam, és elmondta, hogy 8 év után próbálja feltámasztani a Tour de Hongriet, természetes volt, hogy Szombathely lehetôségei szerint támogatja a kezdeményezést. A versenynek számos pozitív
hozadéka van a város számára, ezek közül az egyik, hogy a kerékpározás oktatása ötödik testnevelés óra keretében is
zajlik Szombathelyen. A közel 750 kilométeresre tervezett Magyar Kerékpáros
Körverseny június 27-én rajtol és július
2-án Budapesten ér véget. A nemzetközi szövetség (UCI) versenynaptárában
2,2-es kategóriával szerepel, azaz a résztvevôk világranglista pontokért is küzdhetnek.
Látogatási tilalom
Január 18-tól visszavonásig látogatási tilalom van érvényben a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház egész területén
és telephelyein (Körmend, Celldömölk,
Szentgotthárd, Intaháza) az influenzajárványügyi helyzet miatt.
Lezárult az imahét
Január 15–22. között rendezték meg Magyarországon az Ökumenikus Imahetet.
A Szombathelyi Egyházmegye területén
több településen is találkoztak és közösen imádkoztak a keresztény felekezetek. Szombathelyen az evangélikus és református templomok, a baptista imaház,
a kámoni és a Szent Márton-templom
volt a közös imádságok helye, amelyhez
a hívek egy közös imafüzetet is kaptak.
Gólkirálynô az akadémiás kézicsapatban

megbízást a társulat alapítására. A csapat nyolc éve debütált a felújított,
átalakított Hemo épületében a 9700 címû darabbal, amelyet a társulatnak és
a társulattal írt Egressy Zoltán. Vlahovits
Edit, az alapító színészek egyike így emlékezett vissza az eseményre a Facebookon: „Hú,hogy remegett a térdem…!
vagyis Rumi Mimi térde. … (TSZ – vagyis
Tengert Szombathelynek bizottság.)
Mégiscsak ez volt az elsô találkozásunk a szombathelyi közönséggel! Hónapokig írtuk, csiszolgattuk, gyûjtöttük
hozzá az anyagot Dömével, Inezzel, az

4

A Kispest NKK leggólerôsebb játékosát
sikerült leigazolni Szombathelyre.
Schneider Éva hétfôn megérkezett
Szombathelyre, ahol már az aznap esti
edzésen munkába állt. Éva a nôi NBI ôszi
pontvadászat alatt 34 gólt dobott.
A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia azzal a nem titkolt céllal szerzôdtette a 23 éves játékost, hogy a jobb átlövô segítségével feljusson a legmagasabb osztályba. Éva jelenleg az élsport
mellett tanul is, a helyi egyetemmel
rendkívül szoros együttmûködése van
a kézilabdaklubnak, így az iskola mindenben segít, hogy Éva itt folytathassa
tanulmányait.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Mecénást keresô könyvek…
Érdekes ötlettel rukkolt elô dr.
Pável Ágoston 1928 januárjában:
a nyelvész, néprajzkutató, költô, no
és nem mellékesen a szombathelyi
múzeum könyvtárának ôre felhívással fordult a megye minden tehetôsebb olvasójához, hogy köttessenek be egy-egy könyvet. Az akció
óriási sikert aratott…

„Két-háromezer kulturegyesületi tudományos és szakkönyv mecénást keres” – ezzel a címmel jelent meg írás
a Nyugatmagyarország 1928. január
2-ai számában. „A Kulturegyesület
kebelében mûködô kölcsönkönyvtár,
amely még a közelmultban jóformán
teljesen ismeretlen volt a nagyközönség elött, az utóbbi idôben szinte szokatlanul élénk fejlôdésnek indult és
a szombathelyiek ezreit nyerte meg
a magyar kultúra egyik leghivatottabb tényezôje, a könyv számára. Hogy
a Kulturegyesület kölcsönkönyvtára
ilyen rohamosan hódított teret, az dr.
Pável Ágostonnak, a könyvtár végtelen
ambiciojú vezetôjének köszönhetô.

Mikor mintegy két esztendôvel ezelöt
dr. Pável átvette a könyvtár irányítását,
a beporosodott polcokon néhány ezer
könyvet talált, csupa régi kiadványokat,
amelyek néhány embert igen, de az olvasók nagy tömegeit egyáltalán nem
érdekelhették.”
Dr. Pável Ágoston aztán kézbe vette
a dolgot, pontosabban a könyveket: válogatásba, selejtezésbe és katalogizálásba kezdett. Az állományt új
mûvekkel gyarapította, így a könyvtár
egyre nagyobb népszerûségnek örvendett.
„Azóta hosszu hónapok, sôt évek
mulottak el és azóta a Kulturegyesület
kölcsönkönyvtára, amelynek könyvállománya meghaladja a húszezer kötetet, a vidék egyik leggazdagabb könyvtára lett.” Igen ám, de a gazdagság –
a szó szoros értelmében – akkor sem
jellemezte a kulturális ágazatot. Még
szerencse, hogy dr. Pável Ágoston kellôen kreatív vezetô volt…
„Dr. Pável különben most egy érdekes
akciót készül megindítani és az egész
megyére kiterjeszteni.” Errôl így nyilatkozott az újságírónak: „A könyvtárban
van mintegy 2-3 ezer, többnyire tudományos és szakmunka, amelyeket az
egyesület, megfelelô anyagiak híján
nem tudott bekötni, bár nagyon értékes könyvek. De nekünk legelsôsorban
azokat a könyveket kell beköttetnünk,
amelyeket jobban keres a közönség,
vagyis a regényeket, utlairásokat, stb.
és mire aztán sor kerülne a fentebb említett munkákra, a rendelkezésünkre álló pénzösszeg kimerült, nem mehetünk
tovább. És ez így megy állandóan.
Ez a körülmény inditotta meg egy akció tervét. Ugy akarok csinálni, hogy
felhivással fordulok a Kulturegyesület
minden igaz barátjához, a megye minden tehetôsebb könyvbarátjához, hogy
mindegyikük vállalja el egy-egy könyvnek a bekötését. A kötési dij annyira
minimális, hogy az mindenki számára
a legcsekélyebb anyagi megerôltetést

fogja jelenteni, viszont a közönség
ezen kulturáldozatával elérhetjük azt,
hogy a könyvtár minden könyve be lesz
kötve és a Kulturegyesület büszkesége,
a hatalmas kölcsönkönyvtár végre
komplet, pompásan egyöntetü
gyüjtemény lehet.”
SaFó

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kovács Szálló báltermében. A sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait Zelkó Katalin, Gergye László
és Nyul Ilona nyerte. E heti kérdésünk: Melyik évben állt elô a remek ötlettel dr. Pável Ágoston? A helyes megfejtést beküldôk között a sárvári Hotel
Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet),
vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, január 25-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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KÉPGALÉRIA

AZ AUTISTÁKNAK GYÛJTÖTTEK AZ ÖNKORMÁNYZAT BÁLJÁN
A felújított Savaria Múzeumban tartották a szombathelyi önkormányzat
idei bálját, amely idén is jótékony céllal szervezôdött. Az eseményen dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselô és dr. Puskás Tivadar polgármester
köszöntötte a vendégeket. Az idei bál kedvezményezettje, az autistákat
segítô Esôemberke Alapítvány számára több mint 600 ezer forintnyi
felajánlás gyûlt össze.
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tását tartják fontosnak, ezt szakértôkkel egyeztetik, és a közgyûlés elé terjesztik. A városvezetés nem azt nézi, mi
jó az embereknek – mondta Nemény.
Szóba hozta azt is a képviselô, hogy
a szombathelyi hulladékszállító cég elvesztett 37 települést, ezeken a Müllex
gyûjti a szemetet, ami a Szomhullnak

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz a térségi hulladékszállító, ide szervezik ki a szombathelyi hulladékszállítást is.
Dr. Czeglédy Csaba a Falco ügyére tért
ki, mondván, hogy igaz, hogy 2006-ban
az MSZP-s városvezetés alatt módosították a gyár környékének területi besorolását, de ez nem bizonyult jó döntésnek,
és most ôk kezdeményezik azt, hogy
kapjon a lakosság számára kedvezôbb
besorolást a terület. Ezt viszont a Fideszfrakció nem szavazza meg.

(SZOVÁ-nak) jelentôs bevételkiesést jelent. Felvetette azt is, hogyan lehet,
hogy egy szombathelyi képviselô, Kántás Zoltán fideszes képviselô a szombathelyi hulladékszállító konkurensénél,
a Müllexnél felügyelôbizottsági tag,
és onnét tiszteletdíjat kap. Azt az értesülését is megosztotta a nyilvánossággal, hogy az STKH Sopron és Térsége

Emlékeztetett arra, hogy a Falco tavaly
egy ciprusi (offshore) cégé lett, így nem
tudni, hogy kik a valódi tulajdonosok.
Két egymástól független forrásból
úgy értesült, hogy magyar kormánytag
is érdekelt a nagyvállalatban. Dr. Hende
Csabát is megemlítette, szerinte csökkent a lobbiereje, semmit nem ért el
a Falcóval kapcsolatban, amit megígért.

MSZP: kormánytag a Falcóban?
A Szent Márton Emlékév programjára költött 800 millióból nem költött
az önkormányzat szociális célra,
a Falco offshore céggé válása mögött
az is lehet, hogy egy kormánytag is
érdekelt lehet a vállalatban, a szombathelyi hulladékszállítást pedig
soproni cég vinné – ezek voltak azok
a témák, amelyekrôl a szocialista
képviselôk beszéltek évértékelô-évindító sajtótájékoztatójukon.
Hétfôn évértékelô-évindító sajtótájékoztatót tartott dr. Czeglédy Csaba,
a közgyûlés baloldali frakciójának vezetôje és Nemény András képviselô.
Utóbbi azzal kezdte, hogy tavaly a 800
millió forintos programkeretbôl egy fillért nem költött az önkormányzat szociális célra, az irgalmasságáról ismert
szentrôl szóló évben leginkább látványos nagyrendezvényekre ment el
a pénz, amelyeken viszont viszonylag
kevés szombathelyi vett részt. Hozzátette, hogy többségbe kerülésük esetén szociális programot fognak kidolgozni és végrehajtani.
A Szent Márton és a Modern Városok
programokra kapott fejlesztési forrásokból belvárosi beruházások valósulnak meg, a peremkerületekre nem jut
pénz. A lakótelepi parkolók bôvítése
ugyanúgy nem nyert támogatást
a többség részérôl, mint a külvárosi utcák felújítása. Képviselôik a lakosság véleményét kérik, hogy mely utcák felújí-

FIDELITAS: MIT TETTEK
A SZOCIALISTÁK A VÁROSÉRT?
Meglepôdve figyeltük Czeglédy Csaba és Nemény András évértékelô sajtótájékoztatóként meghirdetett kaotikusra sikeredett performanszát.
Úgy tûnik, a baloldali hazugsággyár ebben az évben sem áll meg, konkrétumok és tények helyett összeesküvés-elméletekkel, zavarkeltéssel és
gyûlöletkampánnyal próbálják meg elvonni arról a figyelmet, hogy valójában a kisujjukat sem mozdítják meg a városért. A helyi baloldal inkább azzal számoljon el, hogy ôk saját erejükbôl mit tettek Szombathely fejlôdésének érdekében! Mi, jobboldali fiatalok úgy látjuk, hogy
közös ügyeink továbbra is haladnak elôre, a város vezetôi és országgyûlési képviselôje világos koncepcióval rendelkeznek, tudják, mit kell tenniük, éppen ezért mi lendületes, sikeres évre készülünk. Arra kérünk mindenkit pártállástól függetlenül, hogy az üres szavak helyett továbbra
is azon dolgozzanak, hogy a lehetôségeket kihasználva építsék településünket. Ezúton szeretnénk az ellenzéki képviselôknek nyugodt új esztendôt kívánni, egyúttal gratulálunk Czeglédy Csabának, aki a januári hideg ellenére vállalta, hogy rövid ujjú Hugo Boss pólóban (ára kb.
30.000 Ft) tartja meg sajtótájékoztatóját.
A Fidelitas Szombathelyi Szervezete

KÁNTÁS ZOLTÁN REAGÁLT
A MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelôbizottsági
tagja 2014. évtôl vagyok, mely
tény eddig is nyilvános volt és minden vagyonnyilatkozatomban is
szerepelt. Az összeférhetetlenség mint jogi kategória egyértelmûen fogalmaz a felvetôdött
kérdés tisztázására, ezért ennek
eldöntése nem véleményezés kérdése. Az összeférhetetlenség ebben az ügyben eddig nem merült
fel. Képviselôi eskümnek eleget
téve Szombathely Megyei Jogú
Város érdekeit szem elôtt tartva
végeztem munkámat eddig is,
melyet a jövôben is így kívánok
folytatni – reagált a Nyugat.hu cikkére Kántás Zoltán képviselô.
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Haladás: jöttek, mentek…
VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK A ZÖLD-FEHÉREK KERETÉBEN
Nagy változások történtek, történnek a tavaszi rajtra készülô Szombathelyi
Swietelsky–Haladás játékoskeretében. Eddig Hegedûs János (Puskás), Sjoed Ars (Fortuna Sittard) és Gaál Bálint hagyta el a vasi megyeszékhelyt – a két magyar focista
alapembere volt az ôszi Halinak, elôbbi a védelemben, utóbbi a támadósorban nyújtott átlagon felüli teljesítményt. Az érkezési oldalon eddig a nigériai Funsho Ibrahim
Bamgboye, Jancsó András, Devecseri Szilárd és Karol Mészáros neve szerepel…

Hegedûs János után újabb alapember
váltott klubot a téli szünetben. Gaál Bálintot, a Hali házi gólkirályát kivásárolta élô szerzôdésébôl a Vasas.
– Nagyon nehéz döntést hoztam, heteken keresztül gondolkodtam, noha a szívem idehúz, mégis váltottam – fogalmazott a 2014 nyarán igazolt Gaál Bálint. –
Hogy miért? Úgy érzem, a Haladásnak
idén nem lehetnek dobogós álmai, míg
a Vasasnál komoly tervek vannak, jó
esélye van a nemzetközi kupaszereplésre. Másrészt ez valamilyen szinten új kihívás az életemben, ha még többet szeretnék kihozni magamból, meg kellett ragadnom ezt az esélyt. Ez tûnt észszerû
döntésnek. Nagyon sokat köszönhetek
a Haladásnak, a vezetôknek, Mészöly Gézának, a szakmai stábnak, NB I-es karrierem egyik legsikeresebb idôszakát töltöt-

8

tem mostani vezetôedzômnél. Ám remélem, még ennél is jobb teljesítményre leszek képes Angyalföldön – fogalmazott
a klub hivatalos honlapjának a csatár.
Gaál pótlására a Debreceni VSC 23 esztendôs jobb oldali támadó középpályása,
Mészáros Karol érkezik, a játékos egy évre kölcsönbe költözik Szombathelyre.
A 175 cm magas szlovák–magyar támadó Szlovákiában, a Slovan Bratislava,
a Zlaté Moravce együttesében szerepelt, hazájában már kilencven bajnokin
játszott, a szlovák U21-es válogatottban 20 alkalommal szerepelt, három
gólt szerzett. Mészáros egy esztendeje
szerzôdött a Puskás Akadémiához, ahol
mind a 14 bajnokin (kilenc alkalommal
kezdôként, ötször csereként) pályára lépett, háromszor volt eredményes. Nyáron
került Debrecenbe, négyszer volt kezdô,
ötször csere és három Európa-liga
meccsen is lehetôséghez jutott az elsôsorban jobb oldali támadó középpályás. Eddigi pályafutása során 23 NB I-es meccsen
tehát három gólt jegyez a labdarúgó.
A védelem megerôsítésére két korábbi
Hali-játékost vezényelt vissza kölcsönadásból a klub. Devecseri Szilárd Mezôkövesdrôl, míg Jancsó András Gyirmótról tér haza – mindketten örömmel érkeztek a vasi megyeszékhelyre.
A 26 éves Devecseri Szilárd másfél éve került a Haladástól kölcsönben az akkor NB
II-es Mezôkövesdhez, amellyel tavaly
nyáron feljutott az elsô osztályba. Ôsszel
tízszer játszott kezdôként, háromszor csereként lépett pályára a belsô és bal oldali
védôként is bevethetô futballista.
– Az elsô évben a feljutás volt a cél Mezôkövesden, bajnokságot nyertünk, jól
ment a játék nekem és a csapatnak is.
Az NB I-ben a bajnokság elején rendszeresen szerepeltem, majd lebetegedtem,
és mire meggyógyultam, Pintér Attila
nem változtatott a jó szériában lévô
együttesén. Nehéz döntés volt otthagyni Mezôkövesdet, napokig gondolkodtam, ôrlôdtem, mitévô legyek, és ôszintén szólva hazahúzott a szívem. Szeretnék bizonyítani, helyet követelni magamnak a kezdôben – persze tudom, ez nem

Gôzerôvel folyik az építkezés
Noha a hômérô higanyszála
nem megy nulla fok fölé, a Haladás sportkomplexum építése
gôzerôvel folyik. A Derkovits-lakótelepen lévô nagyberuházás
már egyre látványosabb állapotban látható.

lesz egyszerû, kôkeményen meg kell
harcolnom a helyemért – nyilatkozta
a Haladás honlapjának a bekk.
A saját nevelésû Jancsó András nyáron
került kölcsönbe az újonc Gyirmóthoz,
12 NB I-es bajnokin lépett pályára. A 20
esztendôs utánpótlás-válogatott futballista megbízható teljesítményt nyújtott.
– Úgy érzem, az elmúlt fél évben megmutattam, megállom a helyem az NB I-ben,
tele vagyok ambícióval. Természetesen
az a legfontosabb, hogy a Haladás jól szerepeljen, amellett nyilván szeretnék én is
minél több lehetôséget kapni, hogy segíthessem csapatom. Nagyon örülök a visszatérésnek, hosszútávra tervezek Szombathelyen – fogalmazott a fiatal játékos.
Mészöly Géza, a Szombathelyi Swietelsky–Haladás vezetôedzôje érthetô
módon nem örült, hogy az ôszi alapcsapatából ketten is távoztak. A tréner
szerint azonban sikerül pótolni a két futballistát.
– Mondanom sem kell, nagyon nem vagyok boldog, hogy Hegedûs és Gaál is
a váltás mellett döntött. Azt viszont tudni kell, hogy mind a szakmai stáb, mind
pedig a vezetés azért küzdött, hogy itt
maradjanak a játékosok. Ôk viszont
menni akartak. Jelenleg azon dolgozunk,
hogy megfelelô focisták érkezzenek a keretbe. Azt szeretnénk, ha a második
edzôtáborra már teljes kerettel utazhat-
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nánk – válaszolta érdeklôdésünkre a tréner, aki elégedett volt a játékosok eddig
edzésmunkájával.
– A tavalyi eredményekhez képest
mondhatom, hogy elôbbre tartunk, a srácok keményen dolgoznak, és szerencsére a klub ideális körülményeket garantált a munkához. Jó talajú pályákon edzhettünk Horvátországban, és az ellátásunk is tökéletes volt. Az átigazolási
idôszak mindig feszültebb, ezt most
magamon is érzem. Reményeink szerint
hamarosan végleges lesz a keretünk –
tette hozzá Mészöly Géza.
Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetôje lapunk kérdésére úgy ragált, hogy a klub
még tárgyalásban áll játékosokkal, olyanokkal elsôsorban, akik több poszton is
bevethetôk. A sportvezetô egyelôre
nem mondott konkrét neveket.

KIRÁLY GÁBOR LETT
AZ ÉV LABDARÚGÓJA
Király Gábort választotta meg az év
labdarúgójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). Az év
férfilabdarúgója díjat legutóbb
2015-ben ítélték oda, akkor szintén
a szombathelyi kapus nyert. Király
Gábor ellenfele a szavazáson Gera
Zoltán és Nagy Ádám volt.
Király védéseire a nemzetközi sajtó is felfigyelt, a magyar válogatott
egyik legnépszerûbb játékosa volt
az Európa-bajnokságon. Király Gábor a Haladással edzôtáborozott,
így nem tudta személyesen átvenni a díjat. Videóüzenetében elmondta, hogy nagyon örül az elismerésnek, és mindenkinek sikeres
évet kívánt.

•

UTÁNAJÁRTUNK

•

INTERAKTÍV

BETEG GYERMEKEN SEGÍTENEK A SZURKOLÓK
Jó ügy mellé álltak a Haladás-drukkerek. Nem elôször. Aki teheti, csatlakozzon a felhíváshoz, amit változtatás nélkül közölünk.
Tisztelt Szurkolók és Szurkolói Csoportok!
Az elmúlt években már több alkalommal próbáltak helyben segíteni a beteg Horváth Botondnak és családjának, annak érdekében, hogy a mindennapok könnyebbek legyenek. A mára már 6 és fél éves kisfiú kisagyhiányrendellenességben szenved, így a családnak minden segítségre szüksége
van. Az elmúlt években több jótékonysági összefogás is eredményes volt,
amely következtében a kis Botond mindennapjai elviselhetôbbé váltak.
Az elmúlt évek kezeléseitôl (ôssejtbeültetésen is átesett) a gyermek jobban
lett, élénkebben figyelt, erôsödött az izomzata, és kis kezeit is tudta használni, de ezen folyamatos orvosi támogatás nélkül lehetetlen a jelenlegi
életkörülmény fenntartása. A folyamatos kezelések költségeinek megteremtése rettentôen nagy erôfeszítéseket jelent a családnak, amit ma már
nem tudnak a jelenlegi lehetôségeket ismerve elôteremteni a barátok, ismerôsök, adakozók támogatásával sem. Jelenleg már csak az édesapának van
keresete, ugyanis a folyamatos ápolás teljesen leköti a család életét. Botond
mindennapjaiba a nagyszülôk is oroszlánrészt vállalnak, de ma már egyre
nehezebbek a mindennapok, ugyanis Botond állandó felügyeletre szorul.
Karácsonykor a Haladás-szurkolók is megmozdultak a magyarlaki kisfiú,
Horváth Botond gyógykezelése érdekében, és akkor már elhatároztuk,
hogy a jövôben, továbbra is valamilyen formában segítségére szeretnénk
lenni a családnak. Az elmúlt alkalommal két Hali-játékos, Bosnjak Predrag
és Halmosi Péter mezét jótékonysági árvereztük el, melybôl befolyt összeget a családnak adtuk át. Az idei évben is folyamatosan kezelésre szoruló
kisfiú és családjának segítségére kívánunk lenni, amely érdekében most
felkérünk minden olyan szurkolótársunkat és szurkolói csoportokat, akiknek lehetôségük van, álljanak a kezdeményezésünk mellé. Botond és
családjának megsegítésére országos szurkolói jótékonysági összefogást
kezdeményezünk, melyhez várunk minden jóérzésû és támogatni tudó
szurkoló segítségét!
A jótékonysági akció számlaszáma
Sopron Bank 17600042-00413093-00200004
Kérjük, írjátok a közleménybe, hogy „Segítsünk Botondnak”!
Ezúton is köszönet minden támogatónak a Haladás Szurkolók nevében,
Keringer Zsolt
Haladás Szurkolói Kör elnöke

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Január 21., szombat

Párás idô várható

-8˚C

-3˚C

Január 22., vasárnap

Közepesen felhôs
idô várható

-7˚C

-2˚C

Január 23., hétfô

Gyengén felhôs
idô várható

-7˚C

-1˚C

Január 24., kedd

Közepesen felhôs
idô várható

-5˚C

-1˚C

Január 25., szerda

Ónosesô várható

-4˚C

0˚C

Január 26., csütörtök

Esô várható

-3˚C

-1˚C

Január 27., péntek

Szitálás, gyenge
esô várható

2˚C

3˚C
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A déli városrészben lakók is rendes utakat kérnek
A közmeghallgatáson Fehér Csaba hívta fel a figyelmet a déli városrész, azaz
Szôlôs, Gyöngyöshermán, Szentkirály,
Bogát problémáira, és arra panaszkodott, hogy alig jut pénz a peremkerületeknek. Kimentünk a helyszínre, terepszemlét tartottunk.
A Csititói benzinkútnál Tóth Kálmánnal,
a körzet képviselôjével találkoztunk, és
nem is kellett messzire mennünk az elsô, nagyon régi problémáig: a Rumi
úton a csapadékvíz-elvezetés hamarosan
megoldódik (TOP-os pályázati pénzbôl),
de továbbra sem szerepel a tervekben
a kerékpárút létesítése.

kormányzat biztosítja a járdalapot, ha
a lakóközösség lerakja. Így újult meg
a Bogáti kastély elôtti járdaszakasz, korrekt munkát látunk.
De elôbb bekanyarodunk a „vezér” és
„fa” utcákba ahol az alap nélküli utcák
aszfaltrétege huplis, gödrös. Tóth Kálmán
azt mondja, hogy húsz-huszonöt éve aszfaltoztak itt, ez már beállt, ide csak még
egy aszfaltréteg kellene, és tartósan eltûnnének a gödrök. Ezt példázza az Ifjúság utca, ahol simán haladunk.
Megszemléljük a templom melletti „miseutat”, amit az elôzô ciklus elején úgy
újított fel az önkormányzat, hogy
a kishídtól a Szent István király utcáig

keznek mihamarabb megoldani. A hivatallal viszont nem jut könnyen dûlôre,
vagy tizenötször kezdeményezte, hogy
egy-egy probléma kerüljön az illetékes bizottság elé, de egyikbôl sem készült el
az elôterjesztés.
A képviselô azt is mondja, hogy a helyiek
nagyon igényes emberek, amit tudnak,
megtesznek nemcsak a portájukért, hanem a környezetükért is. Elôfordul,
hogy sokszor csak utóbb tudja meg, hogy
összefognak egy-egy ügyben, és senkire se várva megoldanak egy problémát, például a Bogáti út kivezetô szakaszát egy szombaton kitakarították az ott
élôk. Itt a fiatalok és az idôsek is aktívak.

– Ez az egyetlen út, amely Tanakajd,
Vasszécseny, Táplánszentkereszt irányába vezeti a forgalmat, a kerékpározás itt
életveszélyes. Eddig azért nem készült itt
még a bicikliút, mert a pályázatból nem
lehetett a szükséges csapadékvíz-elvezetést megcsinálni, ám most hogy az meglesz, legalább azt az 1100 méteres szakaszt megépíthetnék, ami a benzinkúttól a szôlôsi állomásig vezet. De a kerékpárút-hálózat bôvítését finanszírozó
nyertes programból kimaradt ez a szakasz. Egyébként a tervezô szerint is
szükséges a kapcsolódó járda és bicikliút elkészítése, különben a tócsák nem
tûnnek el, és a csapadékvíz továbbra is
az úton áll majd meg.
Az Acsády utcára kanyarodunk, amelynek nincs járdája, a gyalogosok az úttesten közlekednek, a Bendeffy utcán is csak
ott van, ahol a lakó megcsinálta magának. Itt jegyzi meg Tóth Kálmán, hogy
a városrészben egyre nagyobb az érdeklôdés az önerôs járdafelújítás után: az ön-

leaszfaltozták a beton járdalapokat.
Ezek mostanra szétcsúsztak, nyaktörô
mutatvány itt sétálni.
A Szent István király utcában megcsinálták a járdát 2014-ben, de nem végig. Érdekesség, hogy éppen az ô kerítéséig…
– Az idén meghosszabbítjuk saját képviselôi keretembôl, amelyhez Czeglédy
Csaba is ajánlott kiegészítést a saját keretébôl – mondja Tóth Kálmán. Az utcában egyébként évek óta tábla hirdeti,
hogy itt útberuházás indul hamarosan.
Hogy mikor, az nem derül ki.
A Szent István király utca 82. szám alatt
egy többlakásos társasház áll, elôtte
meg 35 centis a víz, ha esik az esô.
A képviselô évek óta kéri, hogy ezt az egy
szakaszt emeljék fel, de nem kerül napirendre a probléma. Rákérdezek arra,
hogy milyen a kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a közterületekért felelôs
önkormányzati cégekkel. Megtudom,
hogy utóbbiakkal jó, készségesek, teszik
a dolgukat, ha valami probléma van, igye-

Továbbra is központja a közösségnek
a Gyöngyöshermán–Szentkirályi Polgári Kör, de aktív sportélet is zajlik a területen a helyi foci- és tekecsapatnak köszönhetôen.
Az itt élôk közül sokan úgy érzik, hogy
a városrészt mostohagyerekként kezelik
a döntéshozók. Tóth Kálmán alá is tudja ezt támasztani: a következô három évre szóló utcafelújítási program 2017–18-as
keretének mindössze 0,5 százalékát kapta a terület, a Szent István király utca járdalapozására.
A Facebookon indított közvéleménykutatást a képviselô, hogy a lakók
szerint mely utcákat kellene felújítani.
Az egyik hozzászóló megjegyzi:„Sajnálatos, hogy ezt a városrészt valahogy
mindig kihagyják a fejlesztésekbôl.”
Egy másik lakó pedig így summázza véleményét: „A Városházától 1200 méterre 20. század eleji falusi állapotok
uralkodnak.”
SaFó
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HIRDETÉS

ÜGYELETES PATIKA

Ágh Ernô, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 23-án (hétfôn)
16.00–17.00 óráig a Jáki úti fiókkönyvtárban (Szombathely, Jáki út
33/a.) fogadóórát tart.

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 23-án (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Napsugár Óvodában (Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a.) fogadóórát tart.

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 24-én (kedden)
16.30–17.30 óráig Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskolában
(Szombathely, Váci Mihály u. 11.) fogadóórát tart.

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
január 21-tôl január 27-ig.
21., Szo – Panacea, Dolgozók
útja 31., 324-500 20.00–8.00;
22., V – Rókus, Gábor Á. u. 12.,
510-312 19.00–08.00; 23., H –
Benu Stromfeld, Stromfeld A. u.
15/a., 801-230 20.00–8.00; 24.,
K – Szent Márton, Szent Márton
u. 18., 318-438 20.00–8.00; 25.,
Sze – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322123 20.00–8.00; 26., Cs –
Árkádia, Dolgozók útja 1/a.,
508-008 20.00–8.00, 27., P –
Calendula, Szelestey L. 4–6.,
509-405 20.00–8.00

Dr. Kecskés László, Szombathely Megyei Jogú Város 11. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 25-én
(szerdán) 17.00 órakor az Oladi Közösségi Házban (Szombathely,
Márton Á. u. 55.) fogadóórát tart.

Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. február 6-án (hétfôn) 18.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

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

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

Miben segíthet a lakberendezô? (IV.)
Vázlattervi szakasz:
Ebben a fázisban azoknak az ügyfeleknek tudok segíteni, akik nem elégednek meg a lakberendezés kezdeti lépéseinek koordinálásával. Idô hiányában vagy bármely okból dönthetnek
úgy, hogy a további munkálatok terveinek kidolgozásához segítségül hívnak. Mint az elnevezés is mutatja,
ilyenkor vázlattervek készülnek. A vázlatok együttmûködésben, beszélgetések és tervegyeztetések során finomodnak. Készül egy ütemterv, ami alapján
haladunk. Tisztázni kell, hogy az ügyfél anyagilag mennyit kíván ráfordítani a projektre. El kell dönteni, hogy
a kivitelezôket a megrendelô, avagy
a lakberendezô kéri-e fel, azok munkáját ki fogja össze, illetve ki felügyeli? El kell készíteni egy helyszíni felmérésen alapuló, jelenlegi állapotot rögzítô alaprajzot. Természetesen nagy

segítség az építészeti tervrajz, amit
nem vagy csak itt-ott kell módosítani.
Új építésû ingatlanoknál, ahol az építô „szerkezetkészen” adja át a lakást,
idôben érdemes együtt áttanulmányozni a tervrajzot, hogy már az építkezés során érvényesíteni lehessen
az együtt kidolgozott elképzeléseket.
Régebbi lakótereknél az idôközben
végzett átalakítások nyomát kell rögzíteni. Ez az alapja a térszervezésnek,
a bútorok, berendezési tárgyak elhelyezésének, a színek „kitalálásának”.
Az építészeti adottságok a lakótér stílusát is nagyban meghatározzák. Persze ezen is lehet változtatni, belsôépítészeti megoldásokkal tereket lehet
„felszabdalni”, illetve egyesíteni stb.
A belmagasság változtatásával, de
akár épített álmennyezet magasságának váltogatásával is más-más stílusú
lakótér kerülhet kialakításra. A vázlat-

tervek attól függôen, milyen jellegû
tervezô munkára vonatkoznak, lehetnek: stílustervek, funkciócsoport tervek, bontási tervek, berendezési tervek,
színtervek, bútortervek, burkolatkiosztási tervek, világítási tervek. Ezek a tervek általában színezetlenek (kivéve
a stílus- és színterveket), méretezés nélkül készülnek akár 3-4 változatban is.
Lehetnek kézi rajzok, montázsok vagy
szoftverrel készített vázlatok. Az elôkészületi szakaszban konszignált tárgyakat tartalmazhatja, de merôben új
megoldásokat is nyújthat. A vázlatok
értékelése, „átbeszélése”, az esetleges
módosítások elkészítése után kerül sor
a végleges változat ajánlatának kidolgozására. Itt is érvényes, hogy minden
feladat egyedi, ezért bonyolultságától
függôen történik a munka díjának kiszámítása.
(X)

Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó – lakberendezô
9700 Szombathely, Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438, E-mail: i.szakalyildiko@gmail.com
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•

KULTÚRA

Január 21–27.

KIÁLLÍTÁS
január 12–26.
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
Kiállítás a Savaria Karnevál
legjobb fotóiból – a Nyugat.hu
fotópályázatának alkotásai
január 16–február 12.
Café Frei
New York – ami a Nagy Alma
héja alatt van – Mészáros Zsolt
fotókiállítása
január 19–március 15.
Szombathelyi Képtár
AZ.Oroszy 50
– Oroszy Csaba
festômûvész jubileumi
kiállítása

Agora – MSH
17.00 A Herman Ottó
Szakképzô Iskola
szalagavatója
Végállomás
20.00 Zorall,
vendég: Vadvágány
január 22. (vasárnap)
Agora – MSH
18.00 Magyar Kultúra Napi
Díjátadó Gálamûsor
Ezeregyév – történelmi
táncshow – az Experidance
produkciója
január 23. (hétfô)
Café Frei
18.00 Az élet nôi és férfi
dolgai: Bálint Éva vendége
Pusztai Fanni

január 26. (csütörtök)
Savaria Múzeum
17.00 Szertárból múzeum –
kiállítás-megnyitó
•••••••••••••••••
január 21. (szombat)
Mûjégpálya
10.00 Mesélô fakutya – Balogh
Józsefre emlékezünk

január 24. (kedd)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 A Magyar Kultúra Napja
– zenés irodalmi est: Romano
Theatro
január 25. (szerda)
Ôrvidékház
(11-es huszár út 40.)

A szögesdrót ölelése –
konferencia (regisztráció
szükséges)
január 26. (csütörtök)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Levél
helyett, elôadó: Pallósiné dr.
Toldi Márta PhD
15.30 Szenior Klub: Emlékezés
a 200 éve született Arany
Jánosra, elôadó: dr. Goda Imre
16.30 Francia Klub:
Franciaország elnökei
január 27. (péntek)
Agora – MSH
17.00 A Nagy Lajos
Gimnázium szalagavatója
Végállomás
20.00 Sunset, Kies

január 21–27.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
január 21. (szombat)
19.00 A Dédi
19.00 A kékszakállú herceg
csodálatos élete...
estébé estébé
estébé... – Bezerédi
Zoltán Esterházyestje
január 22. (vasárnap)
19.00 Meseautó
január 24. (kedd)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
január 25. (szerda)
19.00 Mágnás Miska
január 26. (csütörtök)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
január 27. (péntek)
19.00 Mágnás Miska

január 22–24. (vasárnap–kedd)
Mesebolt Bábszínház
január 22. (vasárnap)
10.00 Triangulum avagy száz
ördög közt három
szentek
január 23–24. (hétfô–kedd)
14.30 Lúdas Matyi

„Óperenciás”
M E S E I L L U S Z T R Á C I Ó S R A J Z P Á LY Á Z AT 2 0 1 7
A pályázat célja a magyar népmesék és népszokások világának képi megjelenítése
a könyvillusztráció mûfajának megfelelôen.
Ajánlott témák:
A., szabadon választott magyar népmese megjelenítése;
B., szabadon választott monda megjelenítése.
Pályázni lehet Vas megye területérôl a következô korcsoportokban:
• óvodás korosztály (3–7 év); • kisiskolás korosztály (7–10 év); • felsô tagozatos korosztály (10–14 év).
Pályázható kategóriák:
1. Óvodás és kisiskolás kategóriában:
Szabadon választott népmese, jeles nap, népszokás ábrázolása jellemzô cselekmény vagy mesehôs megjelenítésével,
grafika és festôtechnika alkalmazásával.
2. Felsô tagozatos kategóriában:
Szabadon választott magyar monda feldolgozása képregény stílusának feldolgozásában.
Nevezési feltételek:
Egy pályázó legfeljebb 3 képzômûvészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.
A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:
• a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve, címe; • felkészítô pedagógus neve, e-mail címe;
• óvodák/iskolák esetén összesítô lista a beküldött alkotásokról; • illusztrált mese címe.
Beküldési határidô: 2017. március 3.
A pályázókat a kiállítás megnyitójára és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére
az AGORA – Mûvelôdési és Sportházba várjuk 2017. március 21-én 15.00 órakor.
A kiállítás megtekinthetô: 2017. március 21-tôl április 15-ig.
Bôvebb információ Németh Zita rendezvényszervezôtôl kapható (94/312-666, nemeth.zita@agora-savaria.hu).

Cím: AGORA – Mûvelôdési és Sportház 9700 Szombathely, Március 15. tér.5., telefon: 94/312-666
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C IF VÓI LR U M B A N

Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

2017. február 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!

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

Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu

Tel.: 30/937-0429

FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

www.max2.hu

értékbecslô

ISKOLAKÓSTOLÓ
Az Oladi Általános
Iskola
Bilingual Primary
School
2017. január 27-én és
február 24-én
8.00–11.00 óráig

NYÍLT
ISKOLANAPOT
TART
Vendégeink
bepillanthatnak
a tanítási órákon
a két tanítási nyelvû
angol és
a mûvészetisportosztályok
tevékenységeibe.

Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
február 11-én.
06-30-948-26-46

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Babos László és Nagy Júlia leánya: Lilla és Aliz (ikrek),
Tamás Zoltán és Galambos Anikó fia: Dominik, Wittinger Dénes és
Benczik Klaudia Mária leánya: Róza, Kovács Barnabás és Samu Szilvia
fia: Bence, Kercselics Szabolcs és Haramia Nóra fia: Levente, Virág
József és Koroknai Orsolya leánya: Frida, Vadász Norbert János és
Kovács Alexandra fia: Kristóf, Büki József és Sütô Aliz leánya: Bianka,
Goron László és Werderits Mónika leánya: Dorina, Mizda Bálint és
Tolnai Szabina fia: Benett, Topor László és Nagy Tímea fia: Zétény,
Topor Attila és Kelenik Lívia fia: Benedikt, Bence Károly és Juhász
Mónika leánya: Dalma, Naszádos Péter István és Dávid Gyöngyi fia:
Bende Péter, dr. Vadvári Árpád István és Németh Viktória leánya:
Róza Regina, Sali Milán és Pintér Anett Andrea leánya: Emília, Biró
Péter és Somlai Eszter fia: Gergô Péter, Gargya Adrián és Schmeizl
Borbála fia: Dominik, Takács Tibor és Sántha Krisztina fia: Arnold,
Csefalvi Zsolt és Vidos Barbara leánya: Tamara, Varga Balázs Péter
és Baranyai Zsuzsanna fia: Félix Hugó, Kiss Balázs és Janzsó
Ramóna fia: Dominik, Horváth Patrik és Rekovácz Dóra leánya:
Hanna, Horváth Attila és Gersli Hanna fia: Áron Attila
HÁZASSÁG: Varga Máté és dr. Fülöp Adrienn
HALÁLESET: Németh Istvánné Beke Eszter, Hegedûs Imre, Dávid
Kálmán, Mándli Istvánné Rozman Jolán, Heckenast Józsefné
Solymos Erzsébet Mária, Magyar Ede, Málovics Miklós, Laczó Gábor,
Fábián Zoltán, Lónai Mihály Géza, Miltényi György Gábor, Horváth
Rezsô István, Adorján László, Bognár Tibor István, Berkovics Imre,
Antal Gyôzô, Takács József, Virág József Ferenc, Gyenese Dezsô,
Joó Károlyné Erdôsi Éva Mária, Hujber László, Szabó Lászlóné
Erharth Magdolna, Császár Józsefné Szabó Anna, Szabó Jenô
Lászlóné Peresztegi Zsuzsanna, Horváth Miklós József, Gyôrfi
Istvánné Ézsiás Ilona Terézia, Szép Ferenc, Vártok János, Stankovics
József, Jáhny Endréné Kovács Erzsébet, Novák Istvánné Dankovics
Piroska, Kolompár Miklós, Szalay Gyuláné Szarka Lídia, Németh
István, Fisher Lajosné Balogh Anna, Pap Sándor, Füleiné Kuna Mária,
Pék Imre, Greffer György, Sütô László, Pápai Imre József, Nagy
Istvánné Halász Margit, Kleinhappel László, Vasvári József, Bóci
Mihály, Püski László István, Wick Jürgen Frieder, Sallai Józsefné
Németh Margit, Kovács Pálné Annár Mária, Horváth Józsefné Buti
Ilona Emma, Szele Tiborné Hirschbok Magdolna Mária, Kiss
Lajosné Bodó Anna, Vincze József, Kozma Lajosné Varga Karolina,
Balaton Józsefné Szabó Klára, Márkus Lászlóné Sámson Irén, Novák
Károly József, Péter Ernôné Kupi Gyöngyi Mária, Borbás Istvánné
Sándor Anna Etelka, Lökkös Istvánné Horváth Mária, Józsa
Lászlóné Szabó Margit, dr. Fülöp Ilona Mária, Horváth Ernô
Istvánné Horváth Éva Erzsébet, dr. Baki Elemér, Németh József

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511
WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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H I R D E T É S

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

•

C S A L Á D I

RECEPT

GRÁNÁTALMÁS SAJTTORTA

hiteltanácsadás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
Szombathely, Petôfi-telep teljes területén
és Bogát városrész egyes utcáiban
a hulladékszállítás napja 2017. február hónaptól
csütörtökrôl szerdára változik.
Az új szállítási idôpontban való hulladékszállításra
elsô alkalommal február 1-jén kerül sor.
Bogát városrész érintett utcái a következôk:
Határôr u.,
Vadász u.,
Oroszlán u.,
Rák. u.,
Orion u.,
Sándor László u.,
Skorpió u.,
Bogáti u.,
Vízmellék u.,
Göncöl u.,
Festetics u.,
Almássy László u.,
Fiastyúk u.,
Esthajnal u.,
Csalogány u.
Tárogató u.
Szent István király u. páros oldal 66-tól,
páratlan oldal 87-tôl.
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Hozzávalók 6 darabhoz: A kekszes alaphoz: 12 dkg
spekulatius vajas keksz, 3 dkg olvasztott vaj. A krémhez:
25 dkg mascarpone, fél narancs reszelt héja, 6 dkg porcukor, 1 kk. vaníliakivonat, 1 db tojás. A díszítéshez: 1–2 db
gránátalma, 2 ek. cukor.
Elkészítés: Egy muffin sütôforma mélyedéseit kibéleljük 6 db
muffinformával, a sütôt elômelegítjük 160 fokra. A kekszet
késes aprítóval morzsásra aprítjuk, összekeverjük a vajjal,
szétosztjuk a formákba, majd egy pohár aljával lenyomkodjuk. A krémsajtot simára keverjük a cukorral és a tojással,
majd narancshéjjal, illetve vaníliával ízesítjük. A krémet
elosztjuk a kekszes alapon, kb. 40 percig sütjük, majd hagyjuk kihûlni, és a hûtôbe tesszük kb. 1 órára. A gránátalmát
kettévágjuk, az egyik felébôl kiütögetjük a magokat, a másik felét pedig alaposan kifacsarjuk. Az így kapott levet szirupos állagúra fôzzük a cukorral. A sajttortákat kivesszük
a formából, a közepébe rakunk a magokból, meglocsoljuk
a sziruppal, végül megszórjuk porcukorral.
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F Ó R U M B A N
Á L L Á S K E R E S Ô

2017. JANUÁR 21.

EGY JÓ
LÉPÉS.

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél!

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

OPERÁTORT
KERES
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as
telefonszámon, e-mailben
a villszov@villszov.hu címen,
személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3.
szám alatt lehet.

Üdvözöljük a
HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894
505-895

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:

hirdetes@savariaforum.hu

Várjuk jelentkezésüket!

VIZUÁLIS ELLENÔR

4 mûszakos vagy állandó délutános munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

Élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás
szombathelyi raktárába

GÉPMESTER
4 mûszakos munkarendben
középfokú végzettséggel: gépszerelô, lakatos, autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépi forgácsoló, lánghegesztô és minimum 2 éves termelési tapasztalattal

KOMISSIÓZÓKAT
és
RAKTÁROSOKAT

MECHANIKUS
KARBANTARTÓ
4 mûszakos munkarendben (mechanikus)

keresünk egy mûszakos
munkarendbe, azonnali belépéssel.

MECHANIKAI
SPECIALISTA
rugalmas munkarendben

Amit biztosítunk:
versenyképes jövedelem, hosszútávú,
stabil munkavégzés.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket
a human@hetforras.hu e-mail címre, illetve
a 06/30/1904-102-es telefonszámon várjuk.

Szombathelyi munkahelyre keresünk
épületgépész technikusi végzettséggel vagy
víz-, gáz-, fûtésszerelôi gyakorlattal vagy
hasonló területen szerzett
többéves tapasztalattal rendelkezô

ÉPÜLETGÉPÉSZ
ELADÓT!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal
az allas@gravitacio.hu e-mail címen lehet.

középfokú mûszaki végzettséggel (pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô)
és 2-3 év szakmai tapasztalattal

középfokú mûszaki végzettséggel (pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô)
és 3-5 év szakmai tapasztalattal

GÉPSZERELÔ

rugalmas munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel (pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô)
és 2-3 év szakmai tapasztalattal
Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• 2017. február 15-ig csatlakozó új munkatársainknak
egyszeri bruttó 90.000 Ft-os juttatás
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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SZOMBATHELY
Király u. 15.

11:12 AM

2%

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

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Page 16

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst ékszerekre
40–50% engedmény!
Ezüstékszer vásárlásakor törtezüstöt beszámítunk!

Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció január 14-tôl 21-ig érvényes!

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

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁSI
MUNKATÁRS
Feladatok:
• Vevôi kapcsolattartás, reklamációk kezelése, kivizsgálása
• Minôségügyi dokumentumok készítése
• Termelési területek minôségügyi támogatása
• Egyéb adminisztratív feladatok
Elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Német nyelvtudás
• Felhasználói PC ismeretek
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó
készség, rugalmasság
Elônyök:
• Textilmegmunkálás területen szerzett tapasztalat
• Minôségügy dokumentációk készítésében való jártasság
pl. (FMEA; CP; folyamatképesség vizsgálatok)

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

