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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

HALADÁS: HARCRA FEL!
SPORTHÁZ: UNIÓS PÉNZBÔL ÚJÍTJÁK FEL AZ IRODÁT
SZÍNHÁZ: ÚJ PÁLYÁZAT, VAGY MARAD JORDÁN TAMÁS?
RENDÔRSÉG: VAS MEGYE TOVÁBBRA IS A BÉKE SZIGETE

Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

•
•
•
•

Renault Megane Berline Zen 1,5 dCi 90 LE
Renault Clio Alize 0,9 TCe 90 LE
Renault Fluence Confort 1,5 dCi 90 LE
Dacia Duster Exception 1,5 dci 112 LE 4x4

2016-os 4.990.000 Ft
2017-es 3.150.000 Ft
2010-es 1.790.000 Ft
2012-es 2.790.000 Ft
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

Ingatlant eladna,
vagy venne?
Vegye igénybe
a segítségemet, hogy
több ideje legyen
élvezni a tavaszt!
Horváth Szabina
+36 70 454 1451

KERTÉSZT,
TAKARÍTÓT

teljes- és részmunkaidôben,

SZAKÁPOLÓT
részmunkaidôben

FELVESZÜNK.

Érdeklôdni:
06/30/773-6824

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

Sportház: uniós pénzbôl újítják fel az irodát
Másfél éve adták át a több mint egymilliárd forint uniós támogatásból
felújított Sportházat, de nagyon rövid
idôn belül kiderült, hogy maradt még
tennivaló, újabb cirka egymilliárd forintot kellene még az épületegyüttesre
költeni. Ami biztos: az irodaépület
felújítására 300 millió forint uniós támogatás rendelkezésre áll.
Még tavaly év elején Balassa Péter kezdeményezésére foglalkozott a gazdasági és
városstratégiai bizottság a Sportház állapotával. A bizottság a városháza szakembereinek véleményét kérték, amely júniusban került a bizottság asztalára. Ebbôl kiderül, hogy a patak parti homlokzaton levô fémszerkezetû füstelvezetô-szellôztetô
nyílás fémszerkezete elrozsdásodott,
felújítása nem lehetséges, a nyílászáró résmentes záródása jelenleg sem biztosított,
cseréje indokolt. Hiába történt meg
ugyanis a Sportház felújítása a színpadtéri határvonalig, az épület hátsó felétôl
ugyanúgy jön be a hideg, ráadásul a víz
is, ezért a hátsó falról a vakolat 13 négyzetméteren leomlott.
Az irodaházi épületet nem újították fel,
ezt nem is tervezték akkor. De ezzel az
épülettel is komoly gondok vannak: a teljes mértékû felújítás során gyakorlatilag
a szerkezeti falak megmaradása mellett
minden szerkezet újraépítésére szükség
van, a tetô héjalása sem megfelelô. Ezen
munkafolyamatok elvégzése pályázati
forrás bevonásával indokolt.
Az irodaházi épületrész felújításával
egyidejûleg lenne célszerû elvégezni a már

elkészült épület felújításból finanszírozási gondok miatt kimaradó színpadi épületrész és pince felújítását is – állapították
meg a szakemberek. Elôbbi költségét 302
millió forintra, utóbbiét 560 millió forint-

keretébôl. A felújítás során kicserélik a nyílászárókat, szigetelik a tetôt és homlokzatot, hôszigetelést is kap az épület, korszerûsítik a bel- és kültéri világítási rendszereket, valamint sor kerül a teljes

ra becsülték a szakemberek. A kisebb tételekkel együtt cirka egymilliárd forintot
kellene még költeni a Sportházra, hogy
ától-cettig rendben legyen.
Ebbôl most a legfontosabb feladatra,
az irodaépület felújítására 294 millió forintot fordítanak uniós forrásból, a város rendelkezésére álló Területi Operatív Program

gépészeti felújítására fotovillamos rendszer
(napenergia-hasznosítás) kialakításával.
Az még kérdés, hogy mibôl újítanák fel
a fôépület málló hátsó falát és a rossz szellôzôt. Bár, ez talán még a város költségvetésébôl is kijönne, mert ez csak 7 millió forintba kerülne.
SaFó

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
február 25-tôl március 3-ig.
25., Szo – Gondviselés, Nádasdy F.
u. 43., 368-722 20.00–8.00; 26., V –
Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313-300
19.00–08.00; 27., H – Pelikán,
Semmelweis I. u. 4–6., 500-440
20.00–8.00; 28., K – Panacea,
Dolgozók útja 31., 318-078
20.00–8.00; 1., Sze – Rókus, Gábor
Á. u. 12., 510-312 20.00–8.00; 2., Cs
– Benu Stromfeld, Stromfeld A. u.
15/a., 801-230 20.00–8.00, 3., P –
Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 20.00–8.00
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VISSZAPILLANTÓ

Az emlékév képekben
A Szent Márton Emlékév legemlékezetesebb pillanataiból nyílt kiállítás a Városháza aulájában kedden. A fotókat nézve
számba vehetjük, hogy milyen széles kíná-

•

KULTÚRA

•

SPORT

Kórház: részleges látogatási tilalom
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
2017. február 23-tól az összes telephelyén a teljes látogatási tilalmat feloldotta, és részleges tilalmat tart érvényben
visszavonásig. Továbbra is tilos a látogatás: az onkoradiólógiai, a haematológiai,
a csecsemô és gyermekgyógyászati,
a szülészet-nôgyógyászati és az intenzív
osztályon.
Tornagála az Arénában

latát nyújtotta a város a kulturális, sport
és szakrális rendezvényeknek, nem is beszélve a szórakoztatásról, mint például
a sörfesztivál vagy a hôlégballon-találkozó. A programokért dr. Puskás Tivadar
mondott köszönetet a közremûködôknek.
A „Gulag árnyékában”
A Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola diákjai a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából egy család hiteles történetén keresztül mutatták be csütörtökön este a kor kegyetlen légkörét.
Az elôadás a Gulág Emlékbizottság által
kiírt a „Gulag árnyékában” címû pályázat
programsorozatának keretében jött létre. A kommunizmus „hétköznapi” áldozatai címmel szerkesztett elôadást a pénteki, Honderû Asztaltársaság által szervezett megemlékezés résztvevôi is láthatták.
Ápolók napja: elismerés és dicséret
Vasváron tartották az vasi egészségügyi dolgozók szakmai napját. Az ápolókat az ápolók napján V. Németh Zsolt országgyûlési
képviselô, államtitkár köszöntötte. A Kossuth Zsuzsanna emlékére készített plakettel ismerték el Novák Antalné asszisztens,
szakápoló, Horváth Istvánné diplomás
ápoló, Bertók Csaba Zsolt mentôtiszt, Barti
Péterné, a szombathelyi kórház neurológiai osztályának vezetô ápolónôje munkáját. Barti Péterné az országos ápolók napja rendezvényen „Pro Sanitate” kitüntetésben részesült. Az országos rendezvényen
miniszteri dicséretben részesült BenczikTóth Eszter, a szombathelyi kórház rehabilitációs osztályának vezetô ápolónôje is –
tudtuk meg V. Németh Zsolt honlapjáról.
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Csillag Tünde tornász visszavonulása és
a szombathelyi torna sport 25. születésnapja alkalmából látványos tornagálát
rendeznek február 25-én, szombaton
18 órától az Aréna Savariában. Dr. Puskás Tivadar a rendezvény beharangozóján elmondta, hogy a szombathelyi tornasport az eltelt 25 év alatt 15 válogatott
versenyzôt adott a magyar tornasportnak, egyikük Csillag Tünde. A gálára a belépés ingyenes.
Jobbik: erôsödik a párt
Sajtóreggelire hívta a Jobbik Vas megyei
szervezete a médiát. Céljuk az volt, hogy
mélyítsék a helyi médiumokkal a kapcsolatot, és beszámoljanak a terveikrôl.
A sajtóreggelin a szombathelyi székhelyû
médiumok közül csak lapunk képviseltette magát, így teljesen érthetô, hogy
miért szeretné a Jobbik, ha sajtókapcsolatai mélyülnének. De annak ellenére,
hogy a média egy jelentôs része érdemben
nem foglalkozik a Jobbikkal, nô a támogatóik, szimpatizánsaik száma – számolt be
a Jobbik által megrendelt közvélemény
kutatás eredményérôl Zakó László, a párt
regionális igazgatója. Az észak-keleti megyékben fej-fej mellett állnak a Fidesszel,
ez alapján úgy látják, hogy a Jobbik az
egyetlen párt, amelyiknek van esélye leváltani a mostani kormánypártokat. (A minta szokatlanul nagy, megyénkét 500-700
embert kérdez meg az általuk megbízott
cég, a közvélemény-kutatásokban megszokott ezerfôs minta helyett.) Bana Tibor
a párt megyei elnöke, országgyûlési képviselô kijelentette, hogy a Jobbik célja
a 2018-as választás megnyerése, véleménye szerint az igazi küzdelem a Fidesz és
a Jobbik között fog zajlani. A választáson
számítanak a Fideszbôl kiábrándult,
a baloldali pártok között alkalmast nem
találó, de az eddig a választásoktól
távolmaradt polgárok voksára. Balassa Péter (szombathelyi választókerületi elnök,
szombathelyi önkormányzati képviselô)
azt nyilatkozta, hogy Szombathelyen folyamatos a tagfelvételi kérelemmel jelentkezôk száma. Képviselôi munkájáról szól-

va hangsúlyozta, hogy a ciklus elején azt
ígérte, mindent megszavaz, ami a város
érdeke, és semmit nem szavaz meg, ami
a város lakóinak érdekeivel ellentétes. Ehhez tartja magát. A Jobbik kiemelt témája az országgyûlés tavaszi ülésszakán
a bérunió lesz, azaz azt a törekvésüket
szeretnék érvényre juttatni, hogy a magyar bérek közelítsenek az unió fejlettebb
országaiéhoz.
Jótékonysági bál
Jótékonysági bált szervezett múlt hétvégén a Kámoni Egyházközség a West
Garden étteremben. A hagyományos
társasági eseményt Koczka Tibor, Szombathely alpolgármestere, a választókerület önkormányzati képviselôje nyitotta
meg, asztali áldást Molnár Szabolcs plébános mondott. A rendezvény tombolabevételét a Kámoni Krisztus Király templom orgonájának felújítására fogja fordítani az egyházközség.

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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Egy fiú rejtélyes
eltûnése
„Rejtélyes körülmények között eltünt
egy szombathelyi fiatalember” – ezzel
a címmel jelent meg írás az 1928. január
2-ai Nyugatmagyarország ötödik oldalán.
A rendôrség nagy erôkkel kezdte meg
a nyomozást…
„Különös eltünést jelentettek be tegnap
a szombathelyi rendôrség eltünési osztályának. Egy szombathelyi apa jelentkezett
a rendôrségen azzal a panasszal, hogy
17-18 éves fia a napokban eltünt hazulról és azóta semmit nem tudnak róla.”

.

.

.

.

•

.

HIRDETÉS

.

.

.

.

.

.

.

A rendôrség munkatársai nyomban munkához láttak, megkezdôdtek a kihallgatások, igyekeztek minden körülményt
figyelembe venni a detektívek.
„Eleinte az volt a feltevés, hogy a fiu öngyilkosságot akar elkövetni, vagy már el is követte, de mert sehonnan ilyen bejelentés
a rendôrségre nem érkezett, ez a felvetés
megdölt. Késöbb arra gondolt a rendôrség,
hogy hátha a fiu csak megakarja tréfálni
hozzátartozóit és egy fél nap mulva megkerül. Azonban minél inkább belement
a rendôrség a fiu eltünésének nyomozásába, annál inkább nyilvánvalóvá lett, hogy
a fiu komolyan eltünt és még hozzá egészen rejtélyes körülmények között.”
Már-már reménytelenné vált a helyzet,
amikor is elôkerült a kamasz egyik barátja, és ha nem is tett mindenre kiterjedô
vallomást, azért néhány részletet megosztott az esettel kapcsolatban…

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

„A jóbarát ugyanis azt mondotta a rendôrségnek és a szülôknek, hogy tudja ugyan,
hogy hova lett a fiu, de egyelôre nem
mondhatja meg. Lehet, hogy katonának
ment, az is lehet, hogy az egyik budapesti vonattal utazott el… A fiu vallomása alapján azonnal megindultak a találgatások,
amik persze megközelitôleg sem fedhetik
a valóságot. A rendôrség azonban helyes
nyomra akadt. A titokzatosságba burkolódzó vallomásából a rendôrség arra következtet, hogy valamilyen idegen légió hiénája mûködik Szombathelyen és az csábíthatja el az éretlen gyereket, aki hitt a nagy
igérgetéseknek.”
A nyomozók késôbb bizonyítottnak látták,
hogy a tinédzser valóban vonatra szállt, és
katonának állt, viszont „az ügy még tisztázatlan részletei miatt és a nyomozás további eredményére való tekintettel bôvebb
információt nem is adtak”.

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a banánt. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Pozsgai József, Mesterházy Beáta, Stampf Ildikó, Nagy
Lászlóné, a Csupor Gasztro Bisztró utalványait pedig Rózsa László Tamásné és Tôke
Tiborné nyerte. E heti kérdésünk: Kitôl kaptak információt a rendôrök? A helyes megfejtést beküldôk között a „Dáridózz és táncolj Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôt, valamint Kondorné Melitta Shaolin masszázs utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, március 1-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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UTÁNAJÁRTUNK

Vas megye továbbra is a béke szigete
Vas megye fehér folt az ország bûnözési térképén – ez a kép jelent meg
elôször azon az ábrasoron, amely dr.
Tiborcz János megyei dandártábornok, megyei rendôrfôkapitány beszámolóját illusztrálta.
A dr. Tiborcz János, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje kedden tájékoztatta a sajtót a megye bûnügyi helyzetérôl. A kép – az országos átlaghoz képest – több mint rózsás, Vasban jut a legkevesebb bûncselekmény 100 ezer
lakosra.
A bûncselekmények számát illetôen
a megyében regisztrálták a második
legkevesebbet, ezzel a megyék között
a 19. helyen állunk a 4487 esettel, csak
Nógrád elôz meg minket.
A települések 78 százalékában egyáltalán nem, vagy kevesebb, mint tíz bûncselekmény történt tavaly, 23 faluban egyszer sem kellett a rendôrségnek bûncselekmény miatt intézkednie.
A legtöbb bûncselekmény a szombathelyi kapitányság területén történt (a szombathelyi bûnügyi helyzet részleteirôl
majd a városi kapitány számol be), Celldömölkön történt a legkevesebb.
Jelentôsen romlott Kôszeg és Vasvár
statisztikája, ezekben a városokban nyomoztak ugyanis egy 107 károsultat érintô internetes csalás, és egy 149 fôt érintô pénzügyi visszaélés miatt. Utóbbi
történt Vasváron, személyes adatok felhasználásával, az érintettek tudomása
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nélkül kötött biztosításokat egy ügynök.
A felderítési eredményesség szempontjából a második legjobb helyen áll Vas
megye. A kiemelt bûncselekmények közül 2231-et nyomoztak le sikeresen,
a közterületi bûncselekmények elkövetôit pedig 519 esetben csípték el a vasi
rendôrök.
Dr. Tiborcz János hangsúlyozta, hogy
annak ellenére, hogy vasi rendôrök is
teljesítenek szolgálatot a déli határon, óraszámban és létszámban is többet voltak területen, mint korábban. Ezt
leginkább a körmendiek érezhették,

a menekülttábor miatt itt fokozott
volt a rendôri jelenlét. A városkában két
csekély súlyú ügyet leszámítva nem
kellett intézkedniük a menekültek
miatt, és nem igazak azok a híresztelések, amelyek a neten súlyos bûncselekményekrôl keringtek.
A fôkapitány szerint az, hogy a megye
még mindig a béke szigete, leginkább annak köszönhetô, hogy lakói békések és
törvénytisztelôk, de természetesen a rendôrség munkája is benne van az eredményben, és az is, hogy jó az együttmûködés
az önkormányzatokkal és a polgárôr
szervezetekkel, utóbbiak közül már 70-nel
kötöttek megállapodást, és 100 új polgárôr-igazolványt adtak ki tavaly.
A baleseti statisztika romlott, tavaly
26-an lelték halálukat a vasi utakon.
(Az idén javulni látszik a tendencia az elmúlt másfél hónap tükrében, ebben szerepet játszhat a 86-os átadása is –
mondta a kapitány.) A legtöbb balesetet még mindig az ittas vezetés (fôleg
a bulinapokon, pénteken, szombaton)
okozza, de gyakori a gyorshajtás és az
elôzési szabályok áthágása.
A kerékpárosokra vonatkozó ittas „vezetés” szabályait enyhítették, de ez
nem jelent meg a baleseti statisztikában.
A biciklisek leginkább az elsôbbséget
nem adják meg, tipikus a zebrán átkerekezés, mint szabálysértés és baleset-forrás. Dr. Tiborcz János úgy gondolja,
hogy szükséges lenne a közlekedési szabályok oktatása az iskolásoknak, hogy ha
bicikliznek, legalább a táblákat és alapvetô szabályokat ismerjék.
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Egy pályázó maradt a színházigazgatói posztra: Jordán
Jövô héten dönt a közgyûlés arról,
hogy Jordán Tamás marad-e a Weöres
Sándor Színház igazgatója. Ô pályáz
egyedül a posztra, mivel riválisa
visszalépett. A szakmai bizottság nem
hozott döntést, azon vitatkoztak,
hogy probléma-e, hogy kiszivárgott
Dér pályázata.
Jordán a pályázati határidô lejárta után
nyilvánossá tette a pályázatát, (errôl
a múlt héten írtunk), a másik pályázó,
Dér András viszont nem, az ô dolgozatát a Nyugat.hu szerezte meg, és foglalta össze még február 9-én.
Dér döntésérôl a városháza adott ki
közleményt hétfôn. Ebben idéznek
a filmrendezô-operatôrtôl, aki azzal indokolta visszalépését, hogy „mióta kiszivárgott a pályázata, a kialakult botrányos
körülmények nem teszik lehetôvé, hogy

MSZP: NEM POLITIKAI,
SZAKMAI DÖNTÉST VÁRNAK
Egy boldogabb világban azon
versenyeznénk, ki mond elôször
köszönetet Jordán Tamásnak,
hogy még pár évig közelrôl segíti a színházat, amit ô alapított!
– hivatkozott Nemény András korábbi facebook-bejegyzésére.
Ezzel a mondattal Jordán Tamás
Népszavának adott interjúját
kommentálta. A színidirektor
az újságnak egyebek között azt
nyilatkozta: „Itt az ideje a politika teljes számûzésének a színházból.” Ipkovich György is erre
hívta fel képviselôtársai figyelmét
(és nem mint politikus, hanem
mint színházszeretô ember fordult hozzájuk): Jordán érdemeit
és terveit nézzék, ne a pártfegyelmet tartsák szem elôtt. Elmondta azt is, hogy senkinek nem hitte el a szombathelyi közgyûlés,
hogy színházat tudna csinálni,
több neves szakember próbálkozott ezzel Jordán elôtt. Jordánnak egyhangúlag szavaztak tíz
éve bizalmat, öt éve is. A színigazgató pedig bizonyított,
a színházat szeretik az emberek,
és gazdaságilag is stabil lábakon
áll. Nemény András arra kérte
képviselôtársait, hogy beszélgessenek a választóikkal, kérdezzék meg a véleményüket.

a pályázatban megfogalmazott szakmai
és mûvészi célokat teljesíteni tudja”.
Hogy mit tart „botrányos körülményeknek” a filmrendezô-operatôr, arról nem
szól a közlemény.
De hogy valóban a pályázat kiszivárgása volt-e Dér András visszalépésének az
igazi oka, vagy az, hogy a színház teljes
társulata közleményt adott ki hétfôn,
hogy a színészek mindannyian Jordán Tamást támogatják, az már sosem derül ki.
A pályázatokat elbíráló szakmai bizottság kedden ülésezett. Tagjai között a két
önkormányzati képviselô, Koczka Tibor
alpolgármester és dr. Ipkovich György
mellett ott volt Mihályi Gyôzô (Színházi Dolgozók Szakszervezete), Rázga Miklós, Csóti József, Kiss József, Eperjes Károly (Színházmûvészeti Bizottság) és
Laklóth Aladár (EMMI). A bizottság nem
jutott döntésre.
Az ülésrôl a városháza kommunikációs
munkatársa a következôket tudatta a sajtóval: „Nem értékelte a Weöres Sándor
Színház ügyvezetôi pályázatát a szakmai
bizottság
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése 2016. december 15-én pályázati
felhívást fogadott el a Weöres Sándor
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetôi igazgatói álláshelyére. A pályázati felhívásra a 2017. február 8-ai határidôig Dér
András és a jelenlegi igazgató, Jordán
Tamás nyújtott be pályázatot. Dér András 2017. február 20-án hivatalosan
visszalépett. Döntését azzal indokolta,
hogy „mióta kiszivárgott a pályázata,
a kialakult botrányos körülmények nem
teszik lehetôvé, hogy a pályázatában
megfogalmazott szakmai és mûvészi
célokat teljesíteni tudja”. A színházi
szakmai bizottság február 21-én délután

Szombathelyen a Városházán tartotta
ülését. A szakmai bizottság a pályázati
körülményekkel kapcsolatosan folytatott
hosszú, több mint egy órás vitát, majd
anélkül, hogy érdemben értékelte volna
az ügyvezetôi pályázatot, berekesztette ülését”– szögezi le a közlemény.
A közgyûlés jövô héten dönt: vagy Jordánra bízzák a színházat, vagy új pályázatot írnak ki.

JOBBIK: POLITIKAI GELLER
Balassa Péter szemlélôként vett
részt a pályázatot bíráló bizottság ülésén. A képviselôt a jobbikos sajtóreggelin kérdeztük meg,
hogy mi a véleménye a kialakult
helyzetrôl. Elmondta, hogy úgy
látja, sajnálatos politikai gellert
kapott az ügy, amelyet még tárgyalni fog a gazdasági és a kultúráért felelôs bizottság is.

A S Z Í N É S Z E K J O R D Á N T T Á M O G AT J Á K
A szombathelyi Weöres Sándor Színház társulatának közleménye: „Mi, a szombathelyi Weöres Sándor Színház társulatának színészei valamennyien egyhangúlag támogatjuk Jordán Tamás pályázatát, annak érdekében, hogy az ô vezetése alatt közösen elért eddigi eredményeinket megôrizhessük. A következô öt évben is az ô irányításával szeretnénk folytatni szakmai munkánkat. Ezt
a szándékunkat személyes levélben eljuttattuk Szombathely Megyei Jogú Város minden képviselôjéhez, kérve ôket, hogy ôk is támogassák Jordán Tamás
pályázatát.” A levelet a színház minden színésze (a társulat száz százaléka) aláírta: Alberti Zsófi, Avass Attila, Bajomi Nagy György, Balogh János, Bálint Éva,
Bánfalvi Eszter, Bányai Kelemen Barna, Csonka Szilvia, Edvi Henrietta,
Endrôdy Krisztián, Fekete Linda, Hartai Petra, Horváth Ákos, Jámbor Nándor,
Gonda Kata, Kálmánchelyi Zoltán, Kelemen Zoltán, Kenderes Csaba, Kiss Mari, Matusek Attila, Mertz Tibor, Nagy Cili, Németh Judit, Orosz Róbert, Szabó
Róbert Endre. Szabó Tibor, Szerémi Zoltán, Trokán Péter, Vass Szilárd.
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Haladás: átalakulás után
BÍZNAK AZ ÚJ SZERZEMÉNYEKBEN A TULAJDONOSOK
Alaposan átalakult a Szombathelyi
Swietelsky–Haladás játékoskerete a téli szünetben. Tóth Miklós, a klub ügyvezetô igazgatója szerint az új fiúkban
van potenciál, így mindenképpen
hasznára lehetnek a csapatnak.
Kezdjük a távozókkal: Hegedûs János az
NB/II-es Puskás Akadémia invitálását fogadta el, míg Gaál Bálint az élvonalban
dobogós Vasas megkeresésére mondott
igent. Az ügyvezetô kiemelte: mindkét
futballista távozni akart.
– Fontos tudni, hogy egy kontraktus három fél megegyezésébôl tevôdik össze.
A szerzôdésben szereplô árat kifizette
mind a Puskás, mind pedig a Vasas,
ugyanakkor a játékosok is a távozás mellett döntöttek – mondta Tóth Miklós, aki
az „érkezési oldalról” is beszélt természetesen.
– Az egyik legnagyobb erôsítést talán
Calvente felépülése jelentette. A spanyol
szélsô már bizonyított az NB/I-ben, gyors,
jól cselez, erôssége lesz a gárdának.
Mészáros Karolt és Gajdos Zsoltot már
korábban leigazoltuk volna, ám akkor
még nem tudtuk megkötni az üzletet.
Mindketten fiatalok, rengeteg potenciál
van bennük. Ugyanezt elmondhatom
Funshóról is, az U17-es nigériai válogatottat egy hónapig teszteltük, hatalmas
tehetség, reméljük, hogy ezt a pályán is
bizonyítja majd. Devecseri Szilárd és
Jancsó András hazatért, mindkét bekknek jót tett, hogy folyamatos játéklehetôséget kapott korábbi csapatában. Rajtuk kívül még egy gólerôs támadó igazolását tervezzük. Velünk készült a héten Olekszey Antonov, az ukrán csatár
nagyszerû mutatókkal rendelkezik, ha
megfelelô állapotban van, és a szakmai
stáb igényt tart rá, szerzôdtetjük – zárta szavait a zöld-fehérek ügyvezetôje.

lehetôségünk. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ne bíznánk akár Mészárosban,
Gajdosban, vagy éppen Funshóban.
Az érkezôket fel kell építeni, bizalmat
kell nekik adni, hogy felvegyék az élvonal ritmusát, hogy megkapják azt a terhelést és rutint, amely kész játékossá teszi majd ôket. Nyilvánvaló, hogy két alapemberünk távozott, de a jelenlegi keretbôl tudjuk ôket pótolni. A mag egyben
maradt, az öltözôben jó a hangulat, egyfelé húznak a srácok. Ez el is várható, hiszen kiélezett a bajnokság, minden
pontra szükség van! Célunk rövid távon
az, hogy minél elôbb szerezzük meg
a biztonsághoz szükséges pontotokat –
hangsúlyozta Mészöly Géza, aki késôbb
az Újpest elleni meccsrôl mondta el véleményét.
– Noha a IV. kerületiek súlyos vereségbe futottak bele Felcsúton a Vidi ellen,
azért ebbôl az 5–1-es végeredménybôl
nem szabad messzemenô következtetéseket levonni. Az elsô félidôben Balászék
szerintem sokkal jobban fociztak a fehérváriaknál, ült a letámadásuk, a támadónégyesük pedig ismét bizonyította, hogy
bárki ellen képesek helyzeteket kidolgozni. A kiállítással változott meg a mérkôzés forgatókönyve. Diarra nem játszhat
ellenünk, ez persze nem baj, viszont szerintem kellô minôséggel tudják pótolni
a légióst. Kielemeztük Baloghék játékát,
felkészültünk erôsségeikbôl, és persze
azért azzal is tisztában vagyunk, hogy hol
lehet ôket hibára késztetni. Jó hír, hogy
Király Gábor ott lesz a kapuban, így
„csak” a megszokott hármasra, Némethre, Jánvárira és Rózsára nem számíthatok.
Küzdelmes, jó meccset láthatnak majd
a szurkolók, a srácok már várják az elsô
tétmeccset. Örömet akarunk szerezni
a drukkereknek, mindent megteszünk
ezért – mondta végül Mészöly Géza.

Minden pontra szükség van!

Mészáros: Nagyon akart a Haladás!

Megkezdi tavaszi menetelését a Szombathelyi Swietelsky–Haladás: délután az
Újpest érkezik Sopronba. A mieink már
várják az esztendô elsô tétmeccsét. A Hali
vezetôedzôje bízik az új szerzeményekben, a tréner szerint hosszú távon
hasznos tagjai lehetnek a fiúk a Haladás
számára.
– Nem olyan focisták érkeztek hozzánk, akiket egybôl be tudunk illeszteni a kezdôcsapatba, arra sajnos nem volt

A 23 esztendôs szlovákiai futballista – aki
odahaza a Slovan Bratislavában és Zlate
Moravcéban szerepelt – két éve érkezett
Magyarországra. Már akkor is szerette
volna leigazolni a vasi alakulat, de akkor
nem jött össze az üzlet. A három NB/I-es
találatot jegyzô támadó így nyilatkozott
Szombathelyre érkezése után.
– Elsôsorban a középpálya jobb oldalán
érzem otthon magam, de a bal szélen és
csatárposzton is megállom a helyem.

8

De egyébként mindegy hol játszom, ahová beállít az edzôm, ott igyekszem a maximumot nyújtani. Hogy mik az erôsségeim? A szlovák elsôosztályban több
mint 100 bajnokin húsz gólt szereztem:
tehát feltalálom magam a kapu elôtt.
Emellett gyors és dinamikus vagyok, bátran belemegyek a párharcokba is. Noha
még csak egy edzésen vagyok túl, a társak barátságosan fogadtak, a medulini
edzôtábor pedig arra is jó lesz, hogy még
jobban megismerjük egymást, összeszokjunk. Célom mi más lehet, mint hogy minél jobb játékkal segítsem a Haladást.
Gajdos gólokkal hálálná meg a bizalmat
Az Ukrajnában született, a Videotonban
nevelkedett 23 éves, 183 cm magas játékos Székesfehérvár után került a Puskás
Akadémiára. Gajdos Zsolt kölcsönben
szerepelt Békéscsabán, Csákváron és Szolnokon is, tavaly nyáron tért vissza ismét
a Puskás Akadémiára. Ôsszel hatszor kezdôként, tíz alkalommal csereként lépett
pályára a másodosztályú felcsúti együttesben, gólt nem szerzett. NB II-es pályafutása során azonban igazán szépen termelte a gólokat: 108 meccsen 35 találatig jutott. Természetesen örömmel fogadta a támadó a Haladás megkeresését: elsô
tesztmeccsén nyomban gólt is szerzett.
– Ami az egyéni céljaimat illeti, szeretném beverekedni magam a kezdôbe, bizonyítani, hogy a szakmai stáb okkal látott bennem fantáziát, és persze gólokkal, gólpasszokkal meghálálni a bizalmat.
Hogy mik az erôsségeim? Habár szerepeltem a támadónégyes valamennyi
posztján, a centerposzt a kedvencem.
Úgy vélem, jól használom ki a helyzeteket, mondhatom tehát, hogy hatékony
vagyok a kapu elôtt, emellett a fejjátékomra sem lehet panasz. Alapvetôen bal
lábas vagyok, de a jobbat sem támaszkodásra használom.
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KIHIRDETETT RENDELETEK

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 27-én (hétfôn)
16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskolában (Szombathely, Bem J. u. 7.) fogadóórát tart.

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 27-én (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Bokréta Bölcsôdében (Szombathely, Barátság u. 22.) fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 27-én (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város 5. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. február 27-én (hétfôn) 17.00 órakor a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra
napján 13.00 órától az Ügyfélszolgálattól kérhetô.
Horváth Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának tagja, a Fidesz Szombathelyi Szervezetének alelnöke 2017. február 28-án (kedden)
16.00–17.00 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent Márton
u. 10.) fogadóórát tart.

E M L É K E Z É S A B O M B AT Á M A D Á S Á L D O Z ATA I R A
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ELTE Savaria Egyetemi Központ és a Szent Erzsébet-plébánia Szombathely bombázásának 72. évfordulóján kegyeleti megemlékezést szervez 2017. március 4-én, szombaton 17.00 órára a Ferences templom – Assisi Szent Ferenc Kollégiumhoz (Thököly Imre utca).
Ünnepi megemlékezés a kollégium épületének falán elhelyezett „A bombatámadás áldozatainak” dombormûnél. Mûsor: Ökumenikus szertartás,
a megemlékezés gyertyáinak elhelyezése. Az emlékezôk közös sétája az ELTE
Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületéhez. 17.45 óra Ünnepi
megemlékezés az épület falán elhelyezett emléktáblánál. Mûsor: Emlékbeszédet mond: Prof. Dr. Széll Kálmán. A megemlékezés gyertyáinak elhelyezése.
Forgalomkorlátozások a megemlékezések idején:
1. A bombatámadások áldozatainak dombormûvénél, az Assisi Szent Ferenc
Kollégium épületénél: 16.50 és kb. 17.40 között a Thököly Imre utca Hunyadi János út és Aréna utca közötti szakaszán kell forgalomkorlátozásra számítani. A rendôrség a forgalomkorlátozás ideje alatt az ÉNYKK helyi járatos autóbuszai kivételével a gépjármû forgalmat eltereli.
2. Emléktábla a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
„D” épületénél: kb. 17.45 és 18.20 között a Széchenyi István és a Szily János utcákban forgalomlassításra kell számítani. A helyszíneken a megemlékezések befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend.

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/rendeletek-valtozasmutatoja/ menüpont alatt, a határozatok pedig a http://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/ menüpont alatt olvashatók.
Dr. Károlyi Ákos – jegyzô

Ház-Inform Kft.

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

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

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

A színház környékén
82 m2-es, jó állapotú,
gázcirkóval fûtött lakás,
négyes társasházban –
kizárólagos használatú kis
kertrésszel eladó.
Irányár: 17,5 M Ft.

A Károly Róbert
utcában szép állapotú,
gázcirkó fûtésû, 2
szoba + étkezôs,
erkélyes, 3. emeleti
lakás eladó.
Irányár: 14,5 M Ft.
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KÉPGALÉRIA

•

IFJÚSÁG

DISZNÓVÁGÁS A BRENNER ISKOLÁBAN
Harmadik éve tart disznóvágást a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium szülôi közössége, jó csapatépítô tréning a gyerekeknek, szülôknek, pedagógusoknak.
Az iskola udvarán délelôtt tíz órakor még csak a forró tea illata fûszerezi a levegôt, de jól haladnak az elôkészületek a torra. Az asztalokon szétporciózva
a pecsenyének való, a kolbászhús vagdosásával a szülôk küzdenek, ez „felnôtt játék,” a gyerekek addig a sportpályán kosaraznak. Arra a hírre viszont,
hogy lassan lehet darálni a húst, felsorakoznak a daráló mögött. Egyikük anyukája jegyzi meg, hogy ez a legnépszerûbb munka, no meg a kolbásztöltés.
– Minden tetszik a disznóölésben – mondja Márovics Kata ötödikes –, leginkább az, hogy együtt lehet csinálni a szülôkkel, közösségben vagyunk – fogja meg a rendezvény lényegét a kislány. Sinkó Vandának az is tetszik, hogy
a szülôk viccelôdnek egymással, és senki nem sértôdik meg. Ahogy az egyébként egy rendes disznótorhoz illik. A rendezvény ötletgazdája a szülôi közösség elnöke, Ádám Dénes, aki elmondja, hogy a szülôk általában minden iskolában évente egyszer találkoznak a szülôi közösség bálján. Úgy látta, hogy
a közösségépítéshez ez nem elég, szükség lenne kötetlenebb rendezvényekre is. Tavasszal családi napot tartanak, télen pedig a disznóölést. Ezen a szülôk – egyikük ajánlotta fel a csaknem kétszáz kilós állatot – a gyerekkori disznótorok hangulatát idézhetik fel, a gyerekek pedig megtapasztalhatják,
hogyan kerül a kolbász, a pecsenye az asztalra. Az ételt is közösen fogyasztották el, de juttattak belôle rászoruló családoknak is.
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PROGRAMAJÁNLÓ

2017. FEBRUÁR 25.

Február 25–március 3.
KIÁLLÍTÁS
december 9–június 1.
Katonatörténeti Kiállítás
(Aréna u. 8.)
Smidt Lajos Hadikiállítása
– a Smidt Múzeum idôszaki
tárlata a Katonatörténeti
Kiállításban
január 26–aug. 31.
Savaria Múzeum
Szertárból múzeum
január 31–február 28.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
Máskép(p) – kiállítás a
helytörténeti fotópályázatra
beérkezett munkákból
február 3–március 2.
Kámoni Arborétum és
Ökoturisztikai Központ
(Szent Imre herceg u. 84/b.)
Faragatlan(s)ág? – kiállítás
Déri Máté gyûjteményébôl
február 9–március 19.
Szombathelyi Képtár
Frida Fiestas – Boros Viola és
Fajgerné Dudás Andrea
kiállítása
••••••••••••••••••••••
február 25. (szombat)
Mûjégpálya
10.00 Jég veled – szezonzáró
jéggála
Unicornis Egészségforrás
Alapítvány (Balogunyom,
Arany J. u. 21.)
15.00 Jelmezes lovas farsang

Végállomás
20.00 Scorpions Tribute Band

dolgai – Szabó Tibor
vendége Takács Dániel

Agora – Savaria Filmszínház
22.30 Belga-koncert

Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 A Savaria Szimfonikus
Zenekar mûvészeinek
koncertje

február 26–március 5.
(vasárnap-–vasárnap)
Agora – Savaria Filmszínház
Magyar Filmhét
február 27. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár
4. emelet)
17.00 Thiatira – A céltudatos
élet titka, elôadó: Oláh
László
Kertbarátok Egyesülete
(Kámoni Arborétum Okt.
Központ, Szent Imre
herceg u. 84/b.)
17.00 Télvégi, koratavaszi
lemosó permetezés a
kiskertekben, elôadó:
Szakter Ferenc növényvédô
szakmérnök
Vas Megyei TIT (ELTE–SEK,
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Utazás KözépAmerikában, elôadó:
Németh László Ferenc
Genius Savariensis
Szabadegyetem (ELTE–SEK
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Irodalmi kurzus: Az
erdélyi magyar irodalom,
elôadó: dr. Láng Gusztáv
Café Frei
18.00 Az élet nôi és férfi

február 28. (kedd)
Idôsek Klubja
(Gagarin u. 24.)
14.00 Irodalmi kávéház: A tél
ábrázolása az irodalomban

Agora – Savaria Filmszínház
18.00 Élmények (b)irodalma
– Fûzfa Balázs és
az élményközpontú
irodalomtanítás. A film
alkotói: Boros Ferenc és
Horváth Zoltán
március 3. (péntek)
Végállomás
20.00 Nice One Baby, Eye For I,
Odpisani, Zombie Machine

MMIK (Ady E. tér 5.)
17.30 „Az igaz ember hitbôl
él” – Luther Márton és a
Szentírás, elôadó: Reisinger
János
Agora – Savaria Filmszínház
18.00 Testrôl és lélekrôl
– díszbemutató és
közönségtalálkozó Enyedi
Ildikó rendezôvel
Magyar Meteorológiai
Társaság (ELTE–SEK „C”
elôadó, Károlyi G. tér 4.)
18.00 Klímaváltozás és a
„klímamentô” oktatás,
elôadó: dr. Kúti Zsuzsanna
március 2. (csütörtök)
Agora – MSH
16.30 Rikácsok – amatôr
dalstúdió, vezeti: Bujtás Ervin
Olad Városrészért Egyesület
(Oladi lakótelep rk. plébánia)
18.00 Mátyás király fekete
serege Vas megyében,
elôadó: Tóth József

február 25–március 3.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
február 25. (szombat)
19.00 Vineta köztársaság
február 28. (kedd)
19.00 Vineta köztársaság
március 1. (szerda)
19.00 Vineta köztársaság
március 2. (csütörtök)
19.00 Vineta köztársaság
március 3. (péntek)
19.00 Ivanov
március 7. (kedd)
Ôrvidékház
(11-es huszár út 40.)
17.30 Szombathelyi Polgári
Esték: Gesta Hungarorum –
könyvbemutató, vendég:
Jankovics Marcell
(a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött)

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Február 25., szombat

Esô várható

0˚C

6˚C

Február 26., vasárnap

Zápor várható

1˚C

9˚C

Február 27., hétfô

Zápor várható

2˚C

10˚C

Február 28., kedd

Szeles idô várható

3˚C

12˚C

Március 1., szerda

Szeles idô várható

3˚C

12˚C

Március 2., csütörtök

Szeles idô várható

3˚C

11˚C

Március 3., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

2˚C

10˚C

akár
Olvasószemüveg

8.990 Ft-tól.

További ajánlatunkról érdeklôdjön üzletünkben vagy
a www.sargazebraoptika.hu oldalunkon.
Az ajánlat komplett szemüveg rendelése esetén 03.01–04.30-ig érvényes.
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K U L T Ú R A

•

P R O G R A M A J Á N L Ó

VIRÁGOS JELMEZES FELVONULÁS

VIRÁGOS JELMEZES FELVONULÁS

15. Herényi Virágút

15. Herényi Virágút

2017. április 29–30. Szombathely

2017. április 29–30. Szombathely

VEGYÉL RÉSZT A VIRÁGOS JELMEZES FELVONULÁSON!

ÖLTÖZZ BE SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ
JELMEZBE, MELY JELKÉPEZI A TAVASZT,
A MEGÚJULÁST, A VIRÁGUTAT (VIRÁG,
NÖVÉNY, ÁLLAT, KERTÉSZKEDÉS…)
Egyéni jelentkezôk és max. 10 fôs csoportok jelentkezését várjuk!

Jelentkezési határidô: 2017. március 7. (kedd)

Bôvebb információ, jelentkezési feltételek:
www.herenyiviragut.hu (Felhívások)
A Herényi Virágút 2017. április 29–30-án ünnepli 15. szülinapját.
Ünnepelj velünk! Légy Te is résztvevôje a születésnapi bulinak!

ÖLTÖZZ BE SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ JELMEZBE!
KIKET VÁRUNK?
Bárkit, aki kedvet érez arra, hogy virágos jelmezbe
öltözzön és felvonuljon a Virágút útvonalán,
megmutassa jelmezét a Virágút közönségének.
Egyéni jelentkezôket várunk, valamint
max. 10 fôs csoportok (családok, intézmények, szervezetek,
közösségek, munkahelyi csapatok, iskolások, óvodások,
egyesületek, alapítványok, baráti társaságok…)
jelentkezését várjuk!

HOGYAN JELENTKEZHETEK?
A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött, mely az alábbi
google ûrlapok segítségével lehetséges:
Jelentkezés csoportoknak: https://drive.google.com/open?id=
1nKMrMwp4crX4qYMBuPYxbHJ9CfZiALwHjlS29LnRmI0
Jelentkezés egyéni jelentkezôknek:
https://drive.google.com/open?id=
1Xbf9mLtisPk8lLjW8lcMt2VPqu__bQgMCtoJ93aHwXw

MILYEN FELTÉTELEKKEL JELENTKEZHETEK?

VEGYÉL RÉSZT A VIRÁGOS BICIKLIS FELVONULÁSON!

DÍSZÍTSD FEL BRINGÁDAT!
ÖLTÖZTESD FEL DRÓTSZAMARAD
A HERÉNYI VIRÁGÚTRA!
Egyéni jelentkezôk és max. 10 fôs csoportok jelentkezését várjuk!

Jelentkezési határidô: 2017. március 7. (kedd)

Bôvebb információ, jelentkezési feltételek:
www.herenyiviragut.hu (Felhívások)
KIKET VÁRUNK?

Bárkit, aki kedvet érez arra, hogy feldíszítse
kerékpárját, és felvonuljon a Virágút útvonalán, megmutassa feldíszített kerékpárját a Virágút közönségének!
Egyéni jelentkezôket várunk, valamint
max. 10 fôs csoportok (családok, intézmények,
szervezetek, közösségek, munkahelyi csapatok, iskolák,
óvodák, egyesületek, alapítványok, baráti társaságok…)
jelentkezését várjuk!

HOGYAN JELENTKEZHETEK?

A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött, mely az alábbi
google ûrlapok segítségével lehetséges:
Jelentkezés csoportoknak:
https://drive.google.com/open?id=
1gQLJ9smw6E92ROLLBBSah6O5SLAblwyEqlKj49bQSFA
Jelentkezés egyéni jelentkezôknek:
https://drive.google.com/open?id=
1GQKeAdd4Vn3Uobyc86ZGGNXyfWEvPLUp6QXFojkoc7s

MILYEN FELTÉTELEKKEL JELENTKEZHETEK?

Megjelenés: saját kezûleg díszített kerékpár, ami jelképezi
a tavaszt, a megújulást, a Virágutat
(virág, növény, állat, rét, erdô, mezô, kertészkedés… )
Különleges kerékpárodat
(pl.: tandem, tricikli, velocipede, rekumbens…) is feldíszítheted!
A kerékpár bármely szabadon választott anyagból és
technikával feldíszíthetô: pl.: élô virág, növény, textil…
Kiegészítôk használata megengedett:
pl.: kosár, kulacs, hátitáska, utánfutó, oldalkocsi…
Kerékpárod feldíszítése mellett saját magad is beöltözhetsz!
A szervezôk utasításainak betartása.

Megjelenés: saját készítésû jelmezben, ami jelképezi a tavaszt,
a megújulást, a Virágutat
(virág, növény, állat, rét, erdô, mezô, kertészkedés…)
A jelmez szabadon választott anyagokból és technikával készülhet:
pl.: textil, élô virág…
Kiegészítôk használata megengedett: pl.: öntözôkanna, talicska,
kulló, kis traktor, szekér…
A szervezôk utasításainak betartása.

A VIRÁGOS BICIKLIS FELVONULÁS IDÔPONTJA:

A VIRÁGOS JELMEZES FELVONULÁS IDÔPONTJA:
2017. április 30. (vasárnap) 10.00

Szélsôséges idôjárási körülmények esetén a felvonulás elmarad!

Szélsôséges idôjárási körülmények esetén a felvonulás elmarad!

Tudnivalók a felvonulásban való részvételrôl

Tudnivalók a felvonulásban való részvételrôl

Gyülekezô: 2017. április 30-án (vasárnap) 9.30-kor a Béke téren.
A felvonulás a rendezvény útvonalán zajlik a Béke tértôl
a Bertalanffy Miklós utcáig, a térképen berajzolt útvonal szerint
https://sites.google.com/site/herenyiviragut/terkepek
A résztvevôk a szervezôk által elôre meghatározott
sorrendben vonulnak fel.
A jelentkezések összesítését követôen a felvonulás menetérôl
(sorrend, útvonal, technikai információk, stb.)
részletes forgatókönyvet küldünk.

Gyülekezô: 2017. április 30-án (vasárnap) 9.30-kor a Béke téren.
A felvonulás a rendezvény útvonalán zajlik a Béke tértôl
a Bertalanffy Miklós utcáig, a térképen berajzolt útvonal szerint:
https://sites.google.com/site/herenyiviragut/terkepek
A résztvevôk a szervezôk által elôre meghatározott
sorrendben vonulnak fel.
A jelentkezések összesítését követôen a felvonulás menetérôl
(sorrend, útvonal, technikai információk, stb.)
részletes forgatókönyvet küldünk.

A KÖZÖNSÉG ÁLTAL LEGTÖBB SZAVAZATOT KAPOTT ELSÔ
EGYÉNI FELVONULÓT ÉS CSOPORTOT DÍJAZZUK:
„Virágos” jutalomban részesülnek.
Fotójuk helyet kap a 2018. évi Virágút marketing anyagain,
a rendezvény weblapján és facebook-oldalán.
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2017. április 30. (vasárnap) 10.00

A KÖZÖNSÉG ÁLTAL LEGTÖBB SZAVAZATOT KAPOTT ELSÔ
EGYÉNI FELVONULÓT ÉS CSOPORTOT DÍJAZZUK:
„Virágos” jutalomban részesülnek.
Fotójuk helyet kap a 2018. évi Virágút marketing anyagain,
a rendezvény weblapján és facebook-oldalán.

A 2018. évi virágos jelmezes felvonulás felvezetôi lesznek.

A 2018. évi virágos biciklis felvonulás felvezetôi lesznek.

A közönség kétféleképpen adhatja le szavazatát
kedvencére a felvonulás napján:

A közönség kétféleképpen adhatja le szavazatát
kedvencére a felvonulás napján:

Szavazólappal, mely a Németh László utcai téren lévô információs
pultban tölthetô ki. A Herényi Virágút facebook-oldalán
a Virágos jelmezes felvonulás galériában lévô kedvenc egyéni
és/vagy kedvenc csoport fotójának „tetszikelésével” (like).

Szavazólappal, mely a Németh László utcai téren lévô információs
pultban tölthetô ki. A Herényi Virágút facebook-oldalán
a Virágos jelmezes felvonulás galériában lévô kedvenc egyéni
és/vagy kedvenc csoport fotójának „tetszikelésével” (like).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2017. március 7. kedd
KAPCSOLAT:

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2017. március 7. kedd
KAPCSOLAT:

Nagy Krisztina – Herényi Kulturális és Sportegyesület

Nagy Krisztina – Herényi Kulturális és Sportegyesület

+36-30-5858322, herenyi.viragut@gmail.com

+36-30-5858322, herenyi.viragut@gmail.com
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HIRDETÉS

•

CSALÁDI

•

CIVIL

F Ó R U M B A N

Út a harmóniához kineziológiával

CHA’NG STÍLUSÚ SHAOLIN
KUNG-FU és TAI CHI CHUAN
GYERE ÉS PRÓBÁLD KI MAGAD!
Edzések helye: PUSKÁS TIVADAR SZAKKÉPZÔ INTÉZET
SHAOLIN KUNG FU: kedd – csütörtök 18.00–19.30
TAI CHI CHUAN: kedd – csütörtök 19.30–20.30

WWW.SKAH.HU

A kineziológia egy
stresszoldási, személyiség- és
képességfejlesztô módszer, célja, hogy az „elakadásokat”
feloldja, ezzel segítve életünk sikeres áramlását – tudjuk
meg Horváth Gabriella kineziológustól –, azoknak ajánlott,
akik stresszesnek, sikertelennek érzik az életüket, akik mindent megoldhatatlannak látnak, önbizalomhiánnyal küzdenek, és azt hiszik mások értékesebbek náluk. – folytatja a fôvárosban már 5 éve sikeresen praktizáló szakember.
„Nemrég költöztem Szombathelyre, szeretném, ha itt is
megismernék e holisztikus módszer minden életterületre kiterjedô hatékonyságát. Gyakran fordulnak hozzám alvászavarral, fáradékonysággal, párkapcsolati vagy munkahelyi
gondokkal, fóbiákkal. A kineziológia sikeresen oldja a szorongást és a mélyen gyökerezô félelmeinket, vagy ha múltbéli emlékek nyomasztanak bennünket, esetleg képtelenek
vagyunk megbocsátani valakinek. Gyermekek esetében jók
a tapasztalatok a tanulási nehézségek kezelésénél, viselkedési problémáknál. A kineziológiai oldás során izomtesztelés segítségével feltárjuk azt az életeseményt, ahonnan
a probléma ered, azaz a probléma lelki hátterét. A gyökerek
felderítése után azon dolgozunk, hogy megszüntessük a jelenben is gátló blokkokat.”

OKTATÓ: SI FU KOSZOGOVITS MIHÁLY • 30/217-0666

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Mihály Péter Zoltán és Lengyel Eszter leánya: Boglárka,
Fekete Dániel és Kónya Nikoletta leánya: Aletta, Murai Szabolcs Péter
és Galambos Krisztina fia: Mihály, Dalos Tamás és Kiss Veronika
leánya: Johanna, Török Gábor és Molnár Orsolya Ivonne fia:
Ádám, Gángó András és Németh Dóra Klaudia fia: Barnabás, Fábián
Balázs Kálmán és Nagy Mariann leánya: Zselyke, Szakály Péter és
Nagy Petra Regina fia: Erik, Simon Roland és Rumi Hajnalka
leánya: Emma, Barasits Róbert és Nagy Szabina Ágnes leánya: Dorina,
Novák Zsolt és Németh Hajnalka fia: Barnabás, Tóth Zsolt és
Szabó Hajnalka fia: Dávid, Glavanits Péter és Horváth Virgínia Mária
leánya: Zoé, Murvai Mihály és Maizner Nikolett fia: Marcell, Sebôk
Zoltán és Kô Adrienn Anna leánya: Dorina, Szombath Attila
Szabolcs és Szijártó Mónika leánya: Szófia, Széplaki Balázs és Biczó
Edina leánya: Dorka, Kölkedi Dániel és Horváth Klaudia leánya: Luca,
Biczó Levente Zoltán és Takács Lilla fia: Áron, Dávid Dániel és Takács
Eszter Elza leánya: Evelin és fia: Benedek (ikrek), dr. Polgár Tamás
és dr. Pap Viktória leánya: Anna Petra
H Á Z A S S Á G : Balogh László és Zsigó Krisztina, Novák Attila és
Horváth Margit
H A L Á L E S E T: Császár Zoltán, Talasz Gábor, Gyócsi Miklósné
Csákvári Aranka, Szendi István, dr. Ruzsonyi Zoltán Imre, Vörös Imre
Tiborné Fartek Terézia, Mészáros Imréné Falusi Erzsébet, Németh
Józsefné Gábriel Irén, Giczi Gyuláné Török Jolán, Horváth József,
Kardos Istvánné Kalcsics Irma, Kerecsényi Lászlóné Hodossy Terézia,
Pintér Ferenc Gábor, Polgár Sándor Zoltán, Somogyi Pálné Rajki Anna,
Sági József, Baán Imre Sándor, Birkner József, Tóth József, Saródi
József, Kovács Károlyné Krilov Margit, Zsohár Bianka, Sebestyén
Dezsôné Princzes Emilia, Horváth Jánosné Magyar Anna, Tóth Imréné
Asztalos Erzsébet, Lengyel Lászlóné Baki Irma, Takács Józsefné Bódi
Erzsébet, Szántó Flóriánné Németh Mária, Nagy István, Czilinger
Ferencné Varga Anna, Kiss Ferenc, Szabó Sándor, Dercsár Janka, Kiss
Sándorné Marsai Margit, Tóth József, Csatári Zsolt, Horváth
Sándorné Csorba Klára, Farkas Károly, Gulyás Sándorné Horváth
Mária Jusztina, Németh Tibor, Fördôs Józsefné Sulics Krisztina, Szabó
Sándorné Horváth Vilma, Ôrfi Péter Elek, Zsolnai István, Kováts
Józsefné Bokor Mária Zsuzsanna, Kirmer László József, Szalay
Lászlóné Kálmán Gizella Mária

Ha szeretné elengedni félelmeit, önkorlátozó viselkedéseit, ha szeretne egy könnyedebb, sikeres életet, szeretettel várom most
már Szombathelyen is, a Cédrus bioboltban!
Horváth Gabriella kineziológiai tanácsadó
Idôpont egyeztetés telefonon a 06/20/4823922-es számon vagy e-mailben, a gabriella1444@gmail.com címen.
(x)

RECEPT

MANDULÁS-KÓKUSZOS CUPCAKE

Hozzávalók a tésztához: 450 g liszt, 1,5 ek. sütôpor, 1/4 tk.
só, 125 g vaj, 200 g cukor, 2 tojás, néhány csepp vanília kivonat, 150 ml kókusztej, 50 g mandulapehely.
A krémhez: 200 g vaj, 50 ml kókusztej, néhány csepp vanília kivonat, 1/4 tk. só, 500 g porcukor, mandulapehely
vagy kókuszreszelék.
Elkészítés: Melegítsük elô a sütôt 180 fokra. A muffinformákat vajazzuk ki. Keverjük össze egy közepes tálban,
a lisztet, a sütôport és a sót addig, amíg egyenletesen elkeveredik, majd tegyük félre. Robotgéppel dolgozzuk össze
a vajat a cukorral, amíg könnyû és puha állagú lesz, majd
a tojást és a vanília kivonatot. Ezután adjuk hozzá a lisztes keveréket, felváltva a kókusztejjel. Keverjük, amíg egységes, homogén tésztát kapunk. Osszuk el a formákban és
süssük 15–20 percig. Vegyük ki a sütôbôl, majd hagyjuk teljesen lehûlni. A krémhez alaposan keverjük össze a vajat,
a porcukrot, a kókusztejet, a vanília kivonatot és a sót, majd
minden egyes muffin tetejére kenünk belôle. Tetejüket megszórjuk mandulával vagy kókuszreszelékkel.
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H I R D E T É S

•

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Személy- és
vagyonôr

EGY JÓ
LÉPÉS.

OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
március 11-én.
06-30-948-26-46

Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok

HIRDETÉSFELVÉTEL:

jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

94/505-894, 505-895

NMH: E-000160/2014/A001.

hirdetes@savariaforum.hu

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló
szombathelyi 2808/12/A/66 hrsz.-ú, Rohonci út 52.
szám alatti „iroda”
megnevezésû ingatlan licitálás útján történô
B É R B E A D Á S Á R A.
A pályázatok beadási határideje:
2017. március 8. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház
AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS VAGY PIHENTETÔ KÉNYEZTETÉS?

Tavaszi kihagyhatatlan ajánlatunk!

2 fô részére 5 nap 4 éjszaka 48.000 Ft
Mely tartalmazza:
• a teljes ellátást
• lovaglási lehetôséget
• vendégházunkban jakuzzi és szauna használatot
• mezôgazdasági hagyományok gyûjteményének megtekintését Nagyrábén
• PLUSZ ajándékként 1 óra hintózást
• és 2 fô részére belépôjegyet a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdôbe

Helyfoglalásért hívjon! • Várjuk szeretettel Önt és Családját!

Kádár Gyuláné Ica +36 30 279 4538
www.sarretipegazus.hu • sarretipegazus@gmail.com
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F Ó R U M B A N
Á L L Á S K E R E S Ô

2017. FEBRUÁR 25.

Szereted a szakmád és megújulnál?
Csatlakozz a bükfürdôi CARAMELL PREMIUM
RESORT**** lendületes csapatához!
MUNKAKÖRÖK:
rezervációs asszisztens
bérszámfejtô (4 órában)
recepciós, spa recepciós, szakács
reggeliztetô szakács
konyhai kisegítô (rész vagy teljesmunkaidôben)
teremfônök, bármixer
felszolgáló, masszôr
kozmetikus, animátor, szobaasszony
éjszakai takarító
Küldd el pályázatod!
Caramell Premium Resort****
9740 Bükfürdô, Európa út 18. • E: hr@caramell.hu

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
Piacvezetôi technológiákat gyártó, folyamatosan bôvülô
autóelektronikai üzemünkbe keresünk új szerzôdéses partnert

Foglalkozás-egészségügyi orvos
feladatkörre

Feladatok:
• Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtása
• Jogszabályok szerint a foglalkozás-egészségügy kompetenciakörébe utalt feladatok elvégzése
• Telephelyi üzemorvosi rendelôk engedélyeztetése
• Gyógyszerek és a szolgáltatáshoz szükséges egyéb anyagok/eszközök rendelése, idôszakos felülvizsgálatuk
• Jogszabály által elôírt képesítésû asszisztencia biztosítása
• Foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységként elôírt feladatok elvégzése
• Részvétel vállalati projektek egészségügyi vonatkozású feladataiban
• Vállalati folyamatokban való részvétel (pl. vegyi anyagok engedélyezése, üzembe helyezések)
• Elsôsegélynyújtás megfelelô tárgyi/személyi feltételeinek fenntartása (pl. oktatások)
• Egészségügyi vonatkozású oktatási tematikák kidolgozása, részvétel az oktatásokban
• Kötelezô/önkéntes szûrôvizsgálatok szervezése, munkahigiénés mérések eredményének kiértékelése
• Jogszabályfigyelés, észrevételezô bejárások, hatósági ellenôrzéseken / auditokon
való részvétel
• Fejlesztési javaslatok összeállítása, aktív részvétel a kivitelezésben
• Vállalati/hatósági jelentések készítése
Elvárások:
• Releváns végzettség (foglalkozás-orvostan/üzemorvostan szakorvos)
• Integrálódás a vállalat mûködésébe/szervezetébe
• Gyártási folyamatok és azok egészségügyi hatásainak részletes megismerése
• Proaktív, felelôsségteljes munkavégzés
• Alapvetô IT ismeretek (pl. MS Office), releváns vállalati programok megismerése

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

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

Elôny:
• Társalgási szintû angol nyelvtudás
• Háziorvosi vagy egyéb szakorvosi képesítés
• Foglalkozás-egészségügyi orvosi tapasztalat

Jelentkezés:
szombathely.cv@delphi.com, cím: Szombathely, Zanati út 29/A
A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa vezetô autógyárainak
ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák alkalmazásával.

www.delphi.com
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ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

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

Ezüst karláncok 2.100 Ft-tól
Ezüstgyûrûk 1.700 Ft-tól
Ezüstmedálok 999 Ft-tól
9700 Szombathely,
Aréna u. 4.
Tel.: 06/30-267-9339

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
SZOMBATHELY KÁMON ÉS OLAD KÖZTI KÜLSÔ KÖRÚT MELLETT
Nyitvatartás: H–P.: 8.00–17.00 • Szo.: 8.00–16.00 • Tel.: 0670/666-4496

Nátha? Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!
Szombathely, Rumi út 181.

Gyógyuljon természetesen és hatékonyan!

(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Idôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280

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

Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu

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

