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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

DÍJNYERTES
FELVÉTEL
MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK
MEGSZÉPÜLT A MÚZEUM ÉS A PARK
HIDEG VAN, TÉL VAN – DE MI EBBEN A JÓ?

Jézus 7 reformációs üzenete a Jelenések könyvében,

a 2016 ôszi törökországi tanulmányút képeivel
Pathmostól Laodiceáig Bibliai elôadás-sorozat a szombathelyi Berzsenyi Könyvtárban,
2017. január 30-tól hétfônként 17 órai kezdettel.
Elôadó: Oláh László adventista lelkész
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HIRDETÉS

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél

OPERÁTORT
KERES

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

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

jutalékért

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

A Sabina Zrt.

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.

varrodai üzemrészlegébe
betanított munkára,
több mûszakos munkarendbe,
munkavállalókat keres.

Várjuk jelentkezésüket!

Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Nátha?
Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC
SÓSZOBA!

Beiskolázási programok
a Huszár úton

EGY JÓ
LÉPÉS.

Gyógyuljon természetesen és
hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés:

06/30 434-6280
Szombathely, Thököly u. 12.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

www.soszoba.hu

Megnyitottuk szalonunkat, melyben
testi-lelki megújulást találsz.
2017. január 20. péntek 16.30
Egy Waldorf-tanár tapasztalatai 1–13. osztályig:
Karkus Ottó elôadása

2017. február 17. péntek 16.30
A mi iskolánk – beszélgetés tanárainkkal
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Cím: Apáczai Waldorf Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
9700 Szombathely, 11-es huszár út 40.
apaczaiiskola@gmail.com
www.apaczaiwaldorf.hu

Ebben segít neked
csapatunk:
Sminktetováló mester,
szakoktató:
Tóth-Irimiás Dalma
Nôi-Férfi Fodrászok:
Irimiás Györgyné Zsuzsi
Soproni Krisztina

Kozmetikusok:
Dudás Nikoletta
Takács Annamária
Mûkörmös,
gyógypedikûrös:
Saliné Szalai Ildikó
Gyógymasszôr,
alternatív terapeuta:
Török Klára

Megtervezzük szépséged, belsô harmóniát teremtünk, sokéves szakmai
tapasztalattal kivitelezzük minden óhajod!
Szent Márton utca 27. • Információ: 0630/538-9809
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Elkészült a múzeum, eredeti formájában a park
Befejezôdött a Savaria Múzeum
felújítása, hétfôn adták át az épületet. A közel ötszázmilliós beruházást a Szent Márton Tervre kapott
kormányzati támogatásból finanszírozták.

A terveket Czigler Gyôzô budapesti építész, mûegyetemi tanár készítette,
az építkezést 1905 szeptemberében
kezdte meg Kopfensteiner Gyula építômester. A múzeum 1908 októberében
nyitotta meg kapuit. Mint a megnyitón

Az igazgató hangsúlyozta, hogy ma
a múzeumok feladatai túlmutatnak
a tárgyak ôrzésén, gondozásán, bemutatásán, a közmûvelôdési feladatok
mellett az oktatásban, de még a felnôttképzésben is egyre nagyobb szerep jut

– Múltunk ismerete, tisztelete nélkül
nincsen jövônk, vagy ahogy egy régi
mondás tartja: csak az a fa nô magasra,
amelyik mélyre nyújtja a gyökereit –
mondta dr. Hende Csaba országgyûlési
képviselô a megújult Savaria Múzeum
átadóünnepségén.
Dr. Puskás Tivadar polgármester arról
szólt, hogy az épület és a múzeum több
mint száz éve szolgálja Szombathely
kulturális életét, történetének megôrzését, bemutatását.
Lipp Vilmos premontrei rendi kanonok
1872-ben alakította meg a Vasmegyei
Régészeti Egyletet, amely 4629 tárgyat
és 4812 érmét számláló gyûjteménnyel
bírt. Az ennek helyet adó püspöki palota sala terrenája kicsinek bizonyult
a gyûjtemény fejlesztésére. Az 1899. október 29-én a vármegyeház nagytermében megalakult a Vasvármegyei KulturEgyesület (Kárpáti Kelemen titkár, premontrei rendi kanonok, fôgimnáziumi
tanár vezetésével) legfontosabb célja
a múzeumnak és a könyvtárnak otthont
adó „kultúrpalota” felépítése volt.
Az akkori városi tanács a Deák-liget területén adományozott építési telket
a kultúrpalota felépítésére.

Csapláros Andrea, a Savaria Megyei
Hatókörú Városi Múzeum igazgatója
utalt rá, egyszer minden múzeumba kerül, a gyûjtemény folyamatosan gyarapszik, jelenleg félmillió tárgyat ôriznek,
kezelnek a múzeumban, amelynek belsô terei (állandó kiállítás) is megújultak.

ezeknek az intézményeknek. A felújítás közel félmilliárd forintba került, kicserélték a nyílászárókat, felújították
a homlokzatot, a lépcsôt. A parkot is
eredeti formájába állították vissza, kerítéssel és a hattyúházzal együtt.
SaFó
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A doni áldozatokra emlékeztek
A doni áttörés 74. évfordulóján tartottak kegyeleti megemlékezést csütörtökön a Martineum Felnôttképzô Akadémia udvarán lévô pápai keresztnél. Emlékbeszédet mondott dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgár-

mestere, majd szentmise következett
a doni harcokban részt vett katonákért
a Kálvária templomban. Homíliát mondott és a szentmisét celebrálja Horváth
József pápai prelátus. Köszöntôbeszédet
mondott dr. Kövér István, a Recski Szövetség Országos Elnökségi tagja és a Nyugat-dunántúli Szervezetének elnöke, és
megemlékezett az áldozatokról dr. Ôry
Imre, a Recski Szövetség és a Honvéd Hagyományôrzô Egyesület tagja.
Jobbik: Öt százalék legyen a tûzifa áfája
Rába Kálmán, a Jobbik Vas megyei frakcióvezetôje csütörtökön tartott sajtótájékoztatót, amelyen a tûzifa áfakulcsának öt százalékra történô csökkentését
követelik. Magyarországon ôsztôl december végéig csaknem kétszer annyian
fagytak meg, mint a múlt tél azonos idôszakában, a nyolcvan áldozat közül huszonhét a saját otthonában halt meg.
A Magyar Szociális Fórum adatközlése
szerint közel száz áldozata van az idei télnek. A Jobbik régóta sürgeti, hogy a tûzifát legfeljebb ötszázalékos áfakulcs terhelje. Szerintünk ugyanis a szociális tûzifa nem elengedô segítség ahhoz, hogy
az ilyen tragédiákat elkerüljük. Elképzelésünk szerint ilyen módon csökkenthetô lenne a mûanyag hulladékok illegális elégetése is, tehát kevesebb káros
anyag kerülne a levegôbe, ezzel párhuzamosan pedig tudatosítani kellene a lakosságban, hogy e hulladékok elégetése nagy mértékben roncsolja a kályhákat
és kazánokat. Egyre több embernek
okoz gondot a téli tüzelô beszerzése,
a kormány pedig a rezsicsökkentés hevében megfeledkezett azokról, akik
nem gázzal fûtik házaikat. Az állami
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erdôgazdaságok hatalmas mennyiségû
fát adnak el Nyugat-Európába, ennek
profitjából – vagy megszüntetésébôl –
megoldható lenne az általunk javasolt
áfacsökkentés, illetve támogatás – mondta a jobbikos politikus.

•

SPORT

Kraszna-Krauszra emlékeztek
Kraszna-Krausz Andor világhírû fotómûvész, filmkritikus Király utcai emléktábláját koszorúzta meg dr. Puskás Tiva-

EGYÜTT választókerületi csoport alakult
Juhász Péter alelnök szombathelyi látogatásait követôen az elmúlt fél év során
megnôtt az érdeklôdés az EGYÜTT
iránt. Kedden Szigetvári Viktor pártelnök és Molnár Tibor elnökségi tag jelenlétében, kellô számú új tag belépésével
megalakult az 1. választókerületi csoport
Szombathelyen. – Fontosnak tartjuk,
hogy a polgárosultabb Nyugat-Dunántúlon erôs legyen a jelenlétünk. Örömre ad okot, hogy Szombathelyen folyamatosan gyarapodó létszámú és komoly
szellemi potenciált felvonultató csapatunk van – tudtuk meg Varga Tamás választókerületi elnöktôl. Legfontosabb
feladatuknak tartják, hogy megmutassák: van választási lehetôségük azoknak
a vasi szavazóknak, akik sem a jelenlegi jobboldalra, sem „a régi baloldal”
pártjaira nem kívánnak szavazni. Mészáros Bélát és Varga Tamást jelölték
az Együtt Országos Politikai Tanácsába.
Gyûjtik a fenyôket
A Szomhull Nonprofit Kft. a korábbi
évekhez hasonlóan az idén is összegyûjti a kidobott karácsonyfákat. Az ehhez
szükséges gyûjtôedények január 3-tól kerülnek ki a város területén a megszokott
mintegy 140 gyûjtôpontra. Azokon a helyeken, ahol nincs kihelyezett gyûjtôedény – ezek általában a családi házas
övezetek – ott a lakosság a kukák mellé teheti ki a fákat, azonban figyelni kell
arra, hogy azok ne akadályozzák sem
a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
A fenyôfagyûjtés egészen január 31-ig
folyamatosan zajlik, ezt követôn a Körmendi úti hulladékudvarban lesz lehetôség a kidobott fenyôfák díjmentes elhelyezésére.

dar polgármester és Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Társaság elnöke csütörtökön, a mûvész születésének 113.
évfordulója alkalmából. Ugyanezen a napon bemutatták az Én Hollywoodom
címû könyvet, és elôadást tartottak a városházán a hollywoodi filmgyártás szombathelyi származású ikonjáról.
Megkezdte a felkészülést a Haladás
A Szombathelyi Swietelsky–Haladás január
elején megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Mészöly Géza, a gárda vezetôedzôje elégedetten értékelte a futballisták fizikai állapotáról készült felmérések eredményét. A zöld-fehérek a hét
elején egyhetes horvátországi edzôtábor-

ba utaztak: itt elsôsorban az alapozáson
lesz a hangsúly. A keretben történt változás: a 18 esztendôs nigériai Funsho Ibrahim Bamgboye két és fél esztendôre
aláírt a vasiakhoz, míg Hegedüs János Felcsútra igazolt. A Hali 26 ponttal a 7. helyen telelt a 12 csapatos élvonalban.

Új könyv M. Hefele munkáiról
A Berzsenyi Dániel Könyvtárban mutatták be szerdán Balló László Ezeregy nagy
titok – Melchior Hefele elfeldett architektúrái címû könyvét, amely a Magyar
Nyugat Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A kötetet a kiadó vezetôje, dr.
Gyurácz Ferenc ajánlotta az érdeklôdôk
figyelmébe, Hefele mostanáig ismeretlen munkáiról a könyv szerzôje tartott elôadást.

Útdíj: évi 4780 forint
Múlt heti, Fizetni kell az M86-osért
címû cikkünkbe sajnálatos hiba csúszott, melyet ezúttal korrigálunk. Az útdíj az idén nem változott, a megyei matrica motorkerékpárokra és 3,5 tonnásnál nem nagyobb személygépkocsikra
(nem havi), hanem évi 4780 forintba kerül. Minden kedves olvasónktól elnézést
kérünk a hibáért.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

„Karnevál hercege készül bevonulni Szombathelyre”
„Még néhány szürkén perdülô nap, mintha csak maga az élet is az egyhangunak
látszó órákban sietne elkészíteni rózsaszinü
mámorból szôtt és a mosoly aranyával
ékesitett báli ruháját, azután gyöngyözve
pezsdül fel a vidámság pezsgôs pohara,
felébrednek a báltermek majdnem egyesztendôs csipkerózsika-álmukból, fényesre
csillannak a villanylámpák sziporkázóan
sárga szemei és táncra hangolnak a cigányok. Mert Karnevál hercege készül bevonulni Szombathelyre.” Ezekkel a sorokkal
kezdte meg a báli beharangozóját a Nyugatmagyarország újságírója 1928. január
2-án. Az írásból kiderül, hogy a civil szervezetek hol, s mikor ültek össze egy hajnalig tartó mulatozásra…

radt a régi jó, kivilágos-kivirradtig táncos,
vidám, leányálmokat termô farsangnak.”
Aztán azért konkrétumokra is kitért az újságíró, így megtudták az olvasók, hogy
„a Kovács-szálló bálterme még csak néhány bál számára van lefoglalva”. Január
7-én a pompás épület a Fehér Rózsa-bálnak adott otthont, „amelyet a Zsidó
Leányegylet rendez”. Emellett például az
Aggleány-bált, az orvosok-bálját és a Vakok Intézete táncos teaestjét is a belvárosi szállóban szervezték meg.
„A Sabariában egész sereg bál van már eddig elôjegyzésben. A sort január 5-én a Kath.
Leánykör bálja nyitja meg.” Aztán a sor folytatódott, mert a cserkészek, a nôegylet tagjai, a mérnökök, a cipészek, a vendéglôsök,
az aggharcosok és a mozdonyfûtôk is
akartak egy jót mulatozni…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Berlin. A Szombathelyi Ércentrum 10 alkalmas bérletét Szabó Kálmán, a Weöres Sándor Színház gondozásában megjelent „Tizenkettô – Egy tucat” címû mese-cd-t pedig Radányi Zsuzsa nyerte. E heti kérdésünk: Hol rendezték a Fehér Rózsa-bált? 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 18-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Az élet, az ember, a jókedv és minden,
ami rokonságban van ezeknek a szóknak
fogalmával, nagyon-nagyon megöregedett ezen a földön. Fiatal öregek és öreg
fiatalok arcába néz bele néha megdöbbenten a kiméletlenül rohanó élet, mosolyt keres és ha nagynéha talál is, ott bujkál mögötte a keserü íz, amit a gond formált feketére.. És akkor, amikor minden
megváltozott körülöttünk és megváltoztunk magunk is, jólesik látnunk, hogy
Karnevál herceg megmaradt a régi

bolondoskedvü, csörgôsipkás Karnevál
hercegnek.”
Késôbb egy kicsit nosztalgiázott is a szerzô; a századelô báljainak hangulatát
idézve… „És eljôn minden esztendôben
örökifjan, táncos lábakkal, a bálok csillogó bôségszarujával a kezében, mint ahogyan felkereste dédanyáinkat és dédapáinkat a gyertyafényes szállókban,
ahogy lágy muzsikára perdült a kecses menüett, vagy ahol zizegô krinolinok alatt
mézédes bécsi keringôkre siklott az atlasztopánkás nôi láb. Hol van már mindez és
hová tüntek a régi, szívfájdítóan szép mesék? A gavottot felváltotta a charleston,
a krinolint a térdszoknya, a pacsulit Coty
és D’Orsay illatcsudái és batár helyett
karcsu autók siklanak nesztelenül a havas
báli éjszakákban. De a farsang megma-
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Húszmilliárd forintnyi fejlesztés a városban
Soha nem látott fejlesztések elôtt áll a
város, mondta dr. Puskás Tivadar polgármester azon a múlt heti sajtótájékoztatón, amelyen a Területi Operatív
Program (TOP) által finanszírozott beruházásokról tartottak.
A TOP fejlesztések adta alkalmat megragadva dr. Puskás Tivadar elmondta,
hogy az uniós (TOP) forrásokon kívül
még milyen önkormányzati és állami
finanszírozású beruházásokra készül
az önkormányzat, 20 milliárd forint értékben. A városi költségvetésbôl finanszírozzák azt az útfelújítási programot,
amely során idén 500 millió, jövôre
1 milliárd, majd az azt követô évben
1,5 milliárd forintot költenek a városi
utakra, járdákra, hidakra.
Az állami finanszírozás a Modern Városok Program keretében érkezik az önkormányzathoz, ennek keretében kerül sor

például a Berzsenyi tér és a Szent Márton-templom elôtti tér felújítására még
az idén, és ebbôl tervezik a romkert rekonstrukcióját, az Ady tér átalakítását.
A harmadik lába a fejlesztésnek a Területi Operatív Program, amelyen keresztül
az uniós pénz érkezik a városba, ez a keret 17,2 milliárd forint, amelybôl 8 millió
forintot hívnak le 2017-ben megvalósuló vagy elinduló beruházásokra.
Ezekrôl Illés Károly alpolgármester elmondta, hogy vagy már rendelkeznek
kész tervekkel, és a közbeszerzési eljárás
után indulhat a kivitelezés, vagy a tervezés fázisában vannak.
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Molnár Miklós alpolgármester hozzátette, hogy az önkormányzati beruházásokon kívül a SZOVA tervei is részesülnek
támogatásban, így a Sárdi-ér úti és
az északi ipari terület fejlesztései is forráshoz jutott. Az önkormányzat idei
költségvetésében az utakra szánt pénzzel együtt egymilliárd forintot terveznek
a beruházások önrészére vagy azokhoz
kapcsolódó fejlesztésekre.
TOP fejlesztések 2017
Az eddig lehívott összeg: 8 milliárd forint, amelyet a következôkre fordítanak:
Bölcsôdefejlesztés: Csodaország (nyílászárók cseréje, tetôszigetelés, fôzôkonyha felújítása, gyermekcsoportok, fürdôk és öltözôk felújítása, homlokzati hôszigetelés), Bokréta (csatorna cseréje,
felújítása, tetôszigetelés, komplex akadálymentesítés, homlokzati hôszigetelés),

Százszorszép (fûtéskorszerûsítés, tetôszigetelés, gyermekcsoportok, fürdôk, öltözôk és folyosóburkolatok felújítása,
folyosót érintô nyílászárók cseréje, homlokzati hôszigetelés).
Óvodafejlesztés: Aréna (komplex felújítás), Benczúr (épület víz- és hôszigetelése, nyílászárók cseréje, tornaszoba kialakítása), Gazdag Erzsi (tornaszoba kialakítása), Mesevár (kerítésépítés), Szivárvány (külsô homlokzati és tetôszigetelés),
Vadvirág (könnyûszerkezetes épület tetôszerkezetének teljes felújítása és hôszigetelése), Mocorgó (fûtéskorszerûsítés), Hétszínvirág (homlokzati hôszige-

telés, lábazati felújítás, fennmaradó nyílászárók cseréje, tetô víz- és hôszigetelése, épület energiahatékonyságának
növelése), Micimackó (nyílászárók cseréje, tetô- és homlokzati hôszigetelés, fûtési rendszer korszerûsítése), Margaréta
(homlokzati hôszigetelés, fûtési rendszer
korszerûsítése).
Egészségügyi intézmények, AGORA,
Neumann János Általános Iskola energetikai korszerûsítése.
Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése
Új egészségügyi alapellátó központ
kialakítása a Markusovszky utca 8. alatt,
amelynek eredményeként egy helyen
összpontosul Szombathely egészségügyi és fogászati alapellátása.
Megvalósul a szociális városrehabilitáció II. üteme (25 darab szociális bérlakás felújítása, komfortosítása, az Alsóhegyi út – Nagyvárad utca – Brenner
Tóbiás körút közpark fejlesztése,
Szalézi tér sétányának felújítása, Jáki
út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér megújítása, buszöböl kialakítása
a Brenner János Általános Iskola és
Gimnázium elôtt, Szigligeti Ede utca,
Táncsics Mihály utca – Brenner Tóbiás
körút közötti szakasz teljes felújítása,
Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása, Evangélikus Kápolna felújítása,
Szalézi templom lépcsôfelújítása. akadálymentesítése).
Útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés (1. Dózsa Gy. utca a Kálvária utcától a Magyar
L. utcáig tartó szakaszának felújítása.
2. Jókai utca a Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakaszának a felújítása. 3. Újvilág utca a Rumi úttól a Körmendi útig tartó szakaszának a felújítása. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése. 4.
Ernuszt Kelemen utca a Dolgozók úti
körforgalomtól az Aranypatak hídjáig
tartó szakaszának a felújítása Csapadékvíz elvezetés kiépítése. 5. Márton Áron
utca felújítása a 78. sz. ingatlan és a Kilátó utca közötti szakaszon. Járdaépítés
a Kilátó utca – Márton Áron utca, valamint az Ernuszt Kelemen utca- 78 sz. ház
között. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése, ill. korszerûsítése. 6. Vépi út a Zanati úttól a 86-os körforgalomig tartó szakaszának a felújítása. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése. 7. Sugár út 2480. hrszú ingatlanon a Horváth Boldizsár
körúttól az Eperjes utcáig tartó szakaszának a felújítása.)
A Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése.
SaFó
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Új vezetôedzô a kézis lányoknál
Mint az már ismert, Bölöni Roland lett
az SZKKA utánpótlás-igazgatója. A kiváló szakember jól ismeri a klub
mûködését, az elmúlt években az
ô munkássága idején nôtt fel több sikeres játékos, és ért el kimagasló eredményeket a csapat. A klub utánpótlásbázisa erôs alapokon nyugszik, most az
a cél, hogy az építkezés fázisában
olyan szakember irányítsa az utánpótlást, aki ismeri a helyi rendszert, jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, és személye garancia arra, hogy a tehetségnevelés terén az SZKKA fejlôdjön. Mivel
Bölöni Roland átvette az utánpótlás vezetését, így az NBI/b csoportját holtversenyben, azonos pontszámmal vezetô
csapatnak edzôre volt szüksége. A mai
napon hivatalosan is bemutatták Füzesi
Ferencet, a csapat új edzôjét. A kiváló

szakember több klubot is feljutatott
a legmagasabb osztályba, és ez lesz
a feladata Szombathelyen is. Hivatalosan február elsejétôl áll munkába, de
már találkozott a lányokkal. Füzesi Ferenc személyében olyan tapasztalt
edzô érkezett a klubhoz, aki szakmai
munkásságával, eddigi eredményeivel
is rászolgált arra, hogy az NBI-be vezesse az SZKKA csapatát.
A klub számára különösen nagy öröm,
hogy a város is támogatja azt az elképzelést, hogy Szombathelyen a legmagasabb osztályban játszó nôi csapat legyen. Még 2016. év végén 10 millió forintos támogatást kapott az egyesület.
A következô feladat, hogy a téli szünetben a keretet megerôsítsék, ezért már
több játékossal felvette a kapcsolatot
az egyesület vezetése.

Falco–Vulcano Energia KC Szombathely néven szerepel a megyeszékhely
élvonalbeli kosárcsapata a bajnokságban, a névadó szponzor érkezésérôl
sajtótájékoztatót tartott a klub.

seletében elmondta, ezzel a támogatással lehetôsége nyílhat a szakmai stábnak
egy ötödik légiós szerzôdtetésére is.
– Részemrôl egyszerû a feladat, köszönetet mondunk a cégnek, amely a csa-

nem áll rendelkezésünkre, de ez olyan
nemes feladat, hogy ha erre kerülne sor,
biztosan azt is meg tudnánk oldani.
Bárcsak ilyen problémánk lenne… A jó
szereplés lehetôségét mindenesetre
megteremtette ôsszel az együttes, az elsôdleges célunk most az, hogy ott legyünk a Magyar Kupa nyolcas döntôjében – zárta szavait a politikus.

Sajtótájékoztatón jelentette be a Falco
KC vezetôsége, hogy új névadó szponzorra lelt a klub: Falco–Vulcano Energia
KC Szombathely néven szerepel a felnôtt
és az U20-as korosztályú együttes is.
– Az ünnepek elôtt több tárgyalás után
sikerült megállapodnunk a gyôri székhelyû céggel, amelynek Szombathelyen
is van telepe. A megállapodás a bajnoki szezon végéig szól. Nagy öröm, hogy
egy országos cég is a csapatunk mellé állt,
úgy látszik, a szombathelyi férfi kosárlabdának pozitív üzenete van. Bízunk benne, hogy támogatásukkal sikeres szezont
futunk – mondta el Gráczer György
ügyvezetô.
Kocsis Gábor, a KG Invers 2008 Kft.,
ügyvezetôje úgy fogalmazott: döntésüknek két oka volt.
– Az egyik az érzelmi, a másik az üzleti. Szombathelyen születtem, itt is élek,
így amikor kerestünk egy csapatot, akit
támogatni tudnánk, elôször itthon néztünk körül. Hamar találkozott a kereslet
a kínálattal, olyan partnert kerestünk, aki
országos szinten is tudja vinni a jó hírünket – húzta alá Kocsis Gábor.
Molnár Miklós alpolgármester, a tulajdonos szombathelyi önkormányzat képvi-

pat mellé állt. Szeretnénk mindenkit
megnyugtatni, hogy a csapat költségvetése teljes egészében biztosított az idei
szezonra, ez a szponzori támogatás pedig lehetôvé teszi, hogy amennyiben
a szakmai stáb úgy gondolja, ötödik légióst igazoljon a klub. Egyedül akkor leszünk bajban, ha bajnoki címet nyerne
a csapat, mert annak a prémiuma még

Noha a támogatás pontos mértékét
nem hozták nyilvánosságra, Kocsis Gábor
annyit elárult, hogy nyolc számjegyûösszegrôl van szó.
A sárga-feketék bemutatkozása az új,
Falco–Vulcano Energia KC Szombathely
névvel nagyszer_re sikeredett: Szekulovics mester legénysége Sopronban nyert
79–76-ra.

Falco: új névvel, stabil háttérrel
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Hideg van, tél van – de mi ebben a jó?
Mindenhol a hideg a téma, a boltban,
buszon, és persze az is szóba kerül,
hogy volt már ennél rosszabb is. Valóban, de azért az elmúlt húsz évben
nem sokszor. Az idôjárás embert és
emberséget próbál.
Napjaink slágertémája a hideg, és mint
azt megtudtuk, nem véletlenül, tényleg
rég volt ilyen zord az idô. A hét végére
enyhül a hideg, de a hónapban kitartanak a mínuszok. Ami a téli sportok szerelmeseinek jó hír, az a nehezebb körülmények között élô családoknak igencsak
rossz. Vagy annyira mégsem? Megkérdeztük a pszichológust, a szociális szakembert és a jó szívû vendéglátóst.

Az önkormányzatnál kérhetnek
támogatást a rászorulók
Bejárta a közösségi oldalt a szociális tûzifáról szóló hír, sokan mindjárt igényeltek is volna. A Belügyminisztérium által
biztosított segítség Szombathelyen nem
elérhetô, ez a támogatás csak a kisebb
településeken létezik. Városunkban az
önkormányzat nyújt segítséget, azoknak,
akik megfelelnek a feltételeknek – tudtuk meg a polgármesteri hivataltól.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 8/2015. (II.27.)
rendeletében szabályozta azon telepü-

év október 15-tôl következô év április
15-éig) rendszeres települési támogatásként fûtési támogatás nyújtható.
Amennyiben a lakást fával fûtik, a támogatás egyösszegû kiutalása is kérelmezhetô. 2015. október 15-tôl 8.750.000
forint fûtési támogatást utaltak ki, több
mit 300 háztartás részére.
2016. december hónapban a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat ellátó
Nonprofit Kft. munkatársai 100 háztartás részére ingyenesen, háztartásonként 1 köbméter kályhakész tûzifát szállítottak ki, az ehhez szükséges forrást
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyû-

Megdôl a rekord?
Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelôje szerint semmiképpen nem lehet félvállról venni a dolgot,
hiszen az elmúlt 10 nap átlaghômérséklete -5 fok körül mozgott Szombathelyen. Nyugaton ez is nagyon alacsony érték. Keleten -7-, -8 fokos, sôt az északi
országrész fagyzugos helyein ennél is
alacsonyabb értékek születtek a nagyon alacsony, nem ritkán -20 alatti minimum hômérsékletek miatt. Az országos napi rekord -28,1 fok (országos napi rekord) a múlt hétvégén, de hétfô reggelre is -25,6 fok volt, mindkettô tésai
állomásunkon. A hétfô reggeli -18,6 fok
a fôvárosban (Pestszentlôrincen) számít
napi rekordnak 1871 óta ezen a napon
nem volt hidegebb – tudtuk meg
Pétervári Tibortól.
Mínusz 5 foknál hidegebb dekád (tíznapos átlaghômérséklet) utoljára 2012.
február 1–10. közt volt Szombathelyen
az akkor -8,9 fokos átlaghômérsékletû
10 nappal.
És attól lesz hideg egy hónap, hogy meddig tartanak ki ezek a hideg idôszakok.
A huszadik századi januári átlag
-1,5 fok volt Szombathelyen, ebbôl látható, mit jelentenek a mínusz 5 fok körüli vagy az alatti dekádok. Ezekbôl ritkán van egymás után kettô, három is,
hogy a havi átlag is -5 fok közelében
legyen. Utolsó ilyen 1986 februárja volt,
akkor volt -5,0 fok a havi középhômérséklet. Középtávon még látszanak
az elôrejelzésekben hideg idôszakok.
2006-ban volt a januári átlag -3,9 fok,
ami az új évezred leghidegebb januárja volt eddig.
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lési támogatások körét, melyet a rászorulók számára biztosítani tud.
A rendelet értelmében rendkívüli települési támogatásként (családnak 42.750
Ft egy fôre jutó jövedelemhatárig, egyedülállónak 57.000 Ft jövedelemhatárig)
átmeneti támogatás nyújtható, ami lehet pénzbeli támogatás, illetve tüzelô vásárlásához nyújtott utalvány is.
A fenti jövedelemhatárt meghaladó jövedelemmel rendelkezô családoknak is
tud az önkormányzat segíteni, amennyiben gondot okoz számukra a tüzelô
megvétele, ôk rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatásban részesülhetnek.
Azon háztartások részére, ahol az egy fôre jutó jövedelem az 57.000 Ft-ot, egyfôs
háztartás esetén a 85.500 Ft-ot nem haladja meg, a fûtési idôszakban (minden

lésének Oktatási és Szociális Bizottsága
döntése értelmében az önkormányzat
biztosította.
Fára nincs rezsicsökkentés
Az átlagos anyagi körülmények között
élô családok számára is drága mulatság
a tél, mégha nem is mennek síelni. A fûtésszámla 5000-35000 forint között mozog, attól függôen, ki milyen lakásban,
házban él, és mivel fût. Jellemzôen
azoknál a családoknál a legmagasabb
a fûtésszámla (a jövedelmükhöz képest), akik régi épületben élnek, és
nincs pénzük szigetelésre, korszerû fûtôberendezésre. A rezsicsökkentés a gázzal, távhôvel, de még a villannyal fûtôket is érinti, de azok, akik fával rakják
a kazánt, cserépkályhát, nem részesülnek
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semmilyen kedvezményben. Elôször és
utoljára 2014-ben lehetett az állami erdészeti vállalatoknál kedvezményes árú
tûzifát igényelni, azóta ez az „akció” elhalt, jogi szabályozás híján. Azok vannak
a legnehezebb helyzetben, akik nem tudják megvásárolni egy nagyobb mennyiségben az egész télre való tüzelôt, télen
már csak nedves fát kapnak, amivel nagyon alacsony hatékonysággal lehet fûteni. Sokan mennek szénért is egy-egy ládával, zsákkal a tüzépekre fizetés után.
Mit tesz a hideg a lélekkel?
Egy jóbarátom mondta egy téli sétán,
hogyha nem lenne tél, az emberiség már
kipusztult volna. Legalábbis ezen az
égövön. De igaza van-e, mit tesz a lélekkel a hideg. Kérdésünkre Bogáth Margit
pszichológus válaszolt.

Jót is, rosszat is, de az általunk rossznak
ítélt jelenség sem jelent feltétlenül egy
nagyon negatív dolgot – mondja a szakember. A testünket a hideg kondicionálja, alkalmazkodásra készteti a megváltozott körülményekhez. Nehezebben, de
alaposabban lélegzünk, a tiszta hideg
levegôvel több oxigén jut a szervezetbe,
felfrissülünk.
A hideg ugyanakkor jelent egy megállást,
lelassulást is, pihenést, kiszakadást a rohanásból. Ha egy zsúfoltnak ígérkezô napon nem indul az autó, lehet, hogy
nem is olyan fontos elindulni, érdemes végiggondolni, hogy fontos-e egyáltalán kimozdulni. Mert pihenni, megállni is fontos, erre is alkalmas a hideg tél.
Az akár rossz is lehet, hogy ilyenkor a még
biztonságos melegben élô emberekben is
feltámadnak szorongások – különösen

UTÁNAJÁRTUNK

•

CIVIL

•

ÖNKORMÁNYZAT

mert a hideg kommunikációja is eltúlzott,
a médiából azt halljuk, hogy riasztás van
a hideg miatt, extrémek az idôjárási körülmények, rekordhideg –, de ezek a szorongások is lehetnek jók, mert az ember
azt is végiggondolja, hogyan tud egy extrém helyzethez alkalmazkodni. Ilyenkor
derül ki, hogy mennyire él bennünk
a megküzdési hajlam. Ha olyan helyzetben vagyunk, amikor valóban meg kell
küzdenünk a hideggel, és ez sikeres (sajnos nagyon sokan élnek így), akkor
az az önbizalmunkat táplálja. Akik pedig
tudják, hogy akárcsak viszonylagosan, de
jobb helyzetben vannak másoknál, azokban feltámad a szolidaritás, segítôkészség.
Ez megnyilvánul a közösségi oldalakon indult kezdeményezésekben is. Az idôjárás
figyelmeztet, hogy nem árt végiggondolni, milyen helyzetben vagyunk, tudunk-e
változni, alkalmazkodni, vagy éppen össze-

még egy teára is megvendégelik ôket.
A fiatal vállalkozó lapunknak elmondta,
hogy szeretnének valamit tenni azokért,
akik fáznak az otthonukban, vagy nincs
is otthonuk. Eddig nem túl sokan éltek
a felajánlással, vagy azért, mert a lakótelepen kevesebben fáznak, vagy mert
kevesen tudnak a lehetôségrôl.

fogni. A tél figyelmeztet, hogy teremts magadban valamilyen más összhangot a természettel és a környezeteddel.

a kapacitásuk felett mûködnek, a 25 állandó és 20 ideiglenes férôhelyre hatvan
embert helyeznek el. Dr. Puskás Tivadar
polgármester azt hangsúlyozta, hogy
„Szombathely városa igyekszik a szociális ellátásával a rászorulóknak a lehetôséget biztosítani arra, hogy mindenkit
vissza tudjunk vezetni a társadalomba”.
Persze a hajléktalanok is a társadalomban élnek, csak épp a többség számára
normálisnak tartott lét peremén. Velük
foglalkozunk telente a legtöbbet, ôk vannak leginkább szem elôtt. De fontos
ilyenkor arra is figyelni, hogy mi van az
idôs szomszédunkkal, ha napok óta látjuk ugyanazt az újságot kilógni a postaládájából, ha esetleg a havat is ellapátoljuk a háza elôl, azzal pedig nem csak vele teszünk jót.
K.Gy.

Emberséget próbáló hideg
A hideg nem csak az embert, az emberséget is próbára teszi. Közösségi kezdeményezések is vannak, az idén újdonság
a Szabadfogas, Szombathelyen is több
helyen (például a színház elôtt, vagy
a Kossuth Lajos utca 8. szám elôtt, a levéltár felôli oldali irodánál) megjelentek
a fogasok, amelyre ki lehet tenni a felesleges kabátot, és el is lehet venni, ha
szükség van rá.
Az egyik vendéglátós, Kiss Gábor pedig
a büféjét nyitotta ki a fázók számára a
Domus Üzletközpontban. A Flash Foodba
betérhetnek melegedni az emberek, és

Fókuszban a hajléktalanok
Dr. Puskás Tivadar idén is szemlét tartott
a hajléktalanszállón. A Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. vezetôje, Horváthné Németh Klára elmondta, hogy 15-20 ember
van, aki a leghidegebb idôben sem tér be
az éjjeli menedékhelyre, vagy a nappali
melegedôbe. Rajtuk az utcai szociális
munkások segítenek. Minden menedékkérôt befogadnak, bár ilyenkor télen
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Megyebál Kôszegen
AZ ÉV EMBERE DR. NÉMETH ISTVÁN
A megyebállal kezdôdött a báli szezon, ezúttal a kôszegi Jurisich-vár lovagtermébe várták a bálozó közönséget. A díszvendég a szombaton tartott rendezvényen Papp Károly rendôr-altábornagy, országos rendôrfôkapitány volt.
Majthényi László, Vas megye közgyûlésének elnöke, Huber László Kôszeg
polgármestere és Horváth Maggie

Az elnök emlékeztetett rá, hogy két
éve döntöttek úgy, hogy a megyebál
helyszíne minden évben más-más vasi

énekesnô, a rendezvény háziasszonya
mintegy százötven vendéget köszönthetett a vízkereszt utáni elsô hétvégén
tartott rangos társadalmi eseményen.

város lesz. Papp Károly megköszönte
a meghívást, és azt mondta, mindig szívesen látogat haza. A hagyományoknak megfelelôen a bálon adták át

az Év vasi embere kitüntetô címet is.
Az idén a Vas Megyéért Egyesület által alapított díjat dr. Németh István,
a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese kapta, aki elévülhetetlen
érdemeket szerzett a duális gépészmérnök képzés elindításában.
A bál bevételét jótékony célra fordítják, idén a Kôszegi Beteg Gyerekekért – Mirtyll Alapítványnak jut a támogatás.
A vendégek a kôszegi borok mellett
megkóstolhatták a kôszegi sört is

a színvonalas mûsorok és a jó hangulatú parkettkoptatás mellett.
SaFó

Egy karnevál képei – kiállítás a könyvtárban
Negyedik alkalommal nyílt meg
a könyvtárban a Nyugat.hu karneváli fotópályázatára beérkezett
alkotásokból válogató kiállítás.
A pályázat is szép múltra tekint
vissza, idén 15 éves.
Mi a legjobb a versenyben? Amikor
a gyôztesek megkapják a díjakat –
köszöntötte Nagy Éva, a Berzsenyi
Dániel Könyvtár igazgatója a Nyugat.hu karneváli fotópályázatának
díjkiosztóján a vendégeket. Roznár
Gyöngyi, a lap fôszerkesztôje szerint
az alkotóknak, pályázóknak pedig
az a legjobb, hogy nyomtatva, nagy
méretben, a falon láthatják alkotásaikat. Grünwald Stefánia, a Savaria
Turizmus Nonprofit Kft. igazgatója
szerint a fotók, amelyek mielôtt
a falra kerültek, közösségi oldalakon
osztódtak, a legjobb reklámot jelentik a karneválnak.
Ez után Dallos László fotográfus,
a zsûri szakmai segítôje osztotta meg
a jelenlévôkkel, hogy kik bizonyultak
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a legjobbaknak. A közönségszavazatok alapján I. helyezett: Varga András,
II. helyezett: Bíró Helga, III. helyezett:
Mihácsi Veronika. Szakmai díj: I. helyezett: Sermesic Zoltán (fotója címlapunkon), II. helyezett: Szakonyi Eszter, III. helyezett: Kovács Éva.
A szakmai díj elsô helyezettje Sermesic Zoltán elmondta, rendszeresen
látogatják a karnevált, Gyôr környékérôl érkeznek minden évben. Amatôr szinten fotózik – de felesége
megjegyezte, már több pályázaton

kapott elsô díjat. Dallos László értékelésében elmondta, hogy a pályázat kiírása ôsszel történik, ami
a beérés, a szüret idôszaka. Ekkorra
derül ki, hogy melyek azok a fotók,
amelyek kiállják az idô próbáját,
azaz ez az idô elég lehet a barátkozásra, önkifejezésünkre, a választásunk tudatosságára, az önkritikára.
Ugyanolyan felelôssége van a közönségszavazatoknak is, mint a zsûriének. De a legfontosabb zsûri maga
a szerzô.
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Jégnap
a SCHOTTal
Elsô alkalommal támogatta egy cég
a szombathelyi mûjégpálya családi
jégnapját, így a SCHOTT Hungary
Kft. különleges és kiemelt figyelmet
kapott a fogvacogtató hidegben
múlt szombaton.
Reggel -10 fokos hidegben készülôdtek a szervezôk a jégnapra, ahová a város apraját-nagyját és persze saját kollégáikat, családjukat is nagy szeretettel és forró teával várták a cég munkatársai. A külsôs vendégek hétköznapi
jegyáron korizhattak, a cég saját dolgozói és családtagjaik pedig ingyen
sportolhattak a jégen szombaton.
Sajnos a különösen alacsony hômérséklet és az erôs szél sokakat eltántorított
a szabadban történô mozgástól, de így
is 300 ember vett részt a szombati programokon!
Délelôtt Varga Jenô – jéglovag – mozgatta meg az összegyûlteket. Fakutyázás, jégteke és egyéb különbözô ügyes-

ségi játékokban mérethették meg magukat szülôk és gyermekek vagy testvérpárok. A síbotokkal, színes labdákkal és rengeteg humorral, kedvességgel megfûszerezett játékokon kicsik és
nagyok egyaránt jól érezték magukat.
Az idei 30. jégszezonban a tervek szerint minden hétvégén más-más prog-

rammal várják a téli sport szerelmeseit.
A rendkívüli, hideg idôjárás miatt
a SCHOTT Hungary Kft. úgy döntött,
februárban újra megrendezi a családi
jégnapot, ahol kedvezô belépési lehetôségeken túl a versenyszámok díjazásáról is gondoskodnak.
SaFó

Csapadékos, szeles idô várható
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
2017. január 12–16. közötti várható
idôjárásra az ország területére az alábbi elôrejelzést adta ki.
Hullámzó frontrendszer és a hozzá kapcsolódó csapadék határozza meg péntek, illetve szombat idôjárását, késôbb viszont
anticiklonális hatások lesznek a jellemzôek.
Csapadék: Péntekre virradó éjszaka, elsôsorban az éjszaka második felében csapadékhullás kezdôdik az ország északi felében, leginkább az Északi-középhegység
tágabb környezetében várható jelentôsebb (2-5 mm) csapadék. Péntek napközben délnyugat felôl egy másik csapadékzóna is érkezik, amelybôl sokfelé várható újabb, intenzív csapadékhullás. A legnagyobb mennyiség hozzávetôlegesen
a Nagykanizsa–Kecskemét–Nyíregyháza
sáv mentén hullhat, akár 20 mm körüli
csapadékösszegekkel. Másutt mintegy
5-15 mm hullhat, azonban a Kisalföldön
általában 5 mm-nél kevesebb valószínû.
Szombaton egyre inkább keletre húzódik
vissza a csapadékzóna, szombat délután
már a Tiszántúlon is lassanként megszûnik a csapadék.
Halmazállapot: A Dunántúlon pénteken
kezdetben esô várható, majd délután
északnyugat felôl egyre nagyobb terüle-

ten havazásra vált a csapadék. Az ÉszakDunántúlon jelentôs hóréteg nincs kilátásban, de a Dél-Dunántúlon szintén elképzelhetô 5-10 közötti hóréteg, sôt
a délnyugati határ közelében, illetve a Dunántúli-középhegységben akár a 10 cm-t
is meghaladhatja a hóréteg.
A Duna vonalában, illetve az Alföld déli és középsô részén eleinte, átmeneti jelleggel ónos esô is hullhat, majd esô, végül
pedig késô délután, estefelé egyre többfelé havas esô, majd havazás váltja.
A jelenlegi számítások szerint arrafelé is
kialakulhat akár 5-10 cm hóréteg, de
az Alföld délkeleti, keleti megyéiben
elképzelhetô, hogy számottevô hóréteg
nem tud kialakulni, hiszen ott vált legkésôbb halmazállapotot a csapadék.
Budapesten a hó mellett eleinte ónos esô,
havas esô is lehet, a fôváros térségében
akár 10 cm-t is meghaladó (hozzávetôlegesen 10-15 cm) hóréteg alakulhat ki.
Az Északi-középhegység tágabb térségében (hozzávetôlegesen a Budapest–Debrecen vonalig) szinte végig a havazás lesz
a jellemzô. Ezeken a területeken a hóréteg akár a 10 cm-t is meghaladhatja, sôt
elsôsorban Borsod, illetve Nógrád megyében 20 cm-nél is több hullhat.
Tapadó hó: A havazással érintett területeken
a 0 fok körüli hômérséklet és az intenzív

csapadékhullás miatt tapadó hóra kell számítani!
Szél: Pénteken a déli szél a Dunántúlon,
illetve a Dél-Alföldön több helyen erôs lesz
(40-55 km/h), hajnalban a Kisalföldön viharos (60-70 km/h) széllökések lehetnek.
Az Északi-középhegység térségében azonban inkább csak élénk széllökések várhatóak. Szombaton északnyugatira fordul
a szél, de erôs széllökéseknek (40-55 km/h)
inkább csak a fôváros tágabb környezetében van esélye. Hófúvásnak viszonylag kevés az esélye a tapadó hó miatt, illetve tekintve, hogy a leginkább havas területeken
nem lesz kifejezetten erôs a szél.
Hômérséklet:A hômérséklet pénteken
fagypont körül várható. Szombaton és vasárnap erôsödhetnek az éjszakai fagyok
(-5, -10 fok).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a téli idôszakban hatványozottan fontos az
egymásra való odafigyelés. Figyeljenek rokonaikra, szomszédaikra, de figyeljenek
azokra az ismeretlen embertársaikra is,
akik otthontalanok, elesettek vagy bármilyen okból segítségre szorulhatnak.
Figyeljenek embertársaikra.
Köszönjük!
Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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INTERAKTÍV

•

CIVIL

FOGADÓÓRA

•

KÖZÉRDEKÛ

EZ AZ ALAPÍTVÁNY NEM
AZ AZ ALAPÍTVÁNY

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január 16-án (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8.
sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. január
18-án (szerdán) 15.00–17.00 óráig a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Dr. Puskás Tivadar Polgármester Úr!
Tekintettel arra, hogy a 2016. decemberi bizottsági üléseken elvi döntés született arról, hogy a városvezetés át szándékozik költöztetni
a Zanati út 1. szám alatt található hajléktalanszállót a Joskar-Ola lakótelep déli oldalára, a Mikes Kelemen utca végébe, pontosabban a Szent
Gellért utca 4. szám alá, kérem a tisztelt Polgármester Urat, hogy errôl
a részleteket tárja a nyilvánosság elé és nyílt lakossági fórum keretében
tartson lakossági egyeztetést az ügyben!
Az én dolgom, mint a Joskar-Ola-lakótelep önkormányzati képviselôje, hogy képviseljem a lakosságot és a lakók érdekeit, Polgármester
Úrnak pedig kötelessége a lakosságot tájékoztatni a tervezett átköltöztetésrôl, mivel a lakók bôrére megy a vásár.
Bízom abban, hogy a tisztelt Polgármester Úr is belátja, hogy egy ilyen
horderejû, a lakók életét több évtizedre meghatározó kérdésben nem
dönthetnek a lakók megkérdezése nélkül!
Maradok tisztelettel:
Kelemen Krisztián, a Joskar-Ola lakótelep
önkormányzati képviselôje

A STRESSZKEZELÉSRÔL
A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Prevenciós Háza (Szombathely, Nádasdy F. u. 4.) szeretettel vár minden érdeklôdôt 2017. január 19.
napján (csütörtök) 16.15 órakor kezdôdô ingyenes elôadására. Az elôadás
témája: Stresszkezelés elméleti és gyakorlati útmutatója a mindennapokhoz. Elôadó: Tóth Tünde. Az elôadás után, 17.00 órától ingyenes szûréseken, állapotfelmérésen (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterintszintmérés, testtömegindex, légzésfunkció-szûrés) vehetnek részt az érdeklôdôk.

ÜGYELETES PATIKA

A 2016. január 7-én megjelent
kiadványukban, a 8. oldalon
„Decemberi közgyûlés” címû
cikkben rosszul szerepel az Alapítvány neve. A Joskar-Ola Alapítvány nem azonos a cikkben
szereplô kifizetetlen számlák
miatt említett Joskar-ola Lakótelepért Alapítvánnyal – tudatta szerkesztôségünkkel
a Joskar-Ola Alapítvány kuratóriumának elnöke.

„AKTÍV IDÔSKOR SZOMBATHELYEN”
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Aktív
idôskor Szombathelyen” programsorozata keretében várja
azon szombathelyi, 60 év feletti nyugdíjas polgárok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett díjátadó
gálán és ünnepi mûsoron.
A díjátadó ünnepségre 2017. január 22-én vasárnap 18.00 órakor kerül sor az AGORA – Mûvelôdési és Sportházban.
A programon való részvétel térítésmentes. Egy jelentkezô legfeljebb 2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô adatok megadásával: név, lakcím,
születési év és telefonszám.
Jelentkezni 2017. január 16.
napján 8.00–12.00 óráig és
13.00–16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet:520-151;
520-270; 520-133; 520-383; 520620; 520-158, 520-149.

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:
Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet január 14-tôl január 20-ig.
14., Szo – Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00; 15., V – Benu Kígyó,
Fô tér 31., 312-583 19.00–08.00; 16., H – Benu Fô tér, Fô tér 12., 312-466
20.00–8.00; 17., K – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00; 18.,
Sze – Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., 368-722 20.00–8.00; 19., Cs – Benu
Interspar, Újvilág u. 1., 313-300 20.00–8.00, 20., P – Pelikán, Semmelweis
I. u. 4–6., 500-440 20.00–8.00

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

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

2017. JANUÁR 14.

•

HIRDETÉS

F Ó R U M B A N

Január 14–22.

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. (hétfô)
Café Frei
18.00 New York – ami a Nagy
Alma héja alatt van – Mészáros Zsolt fotókiállításának
megnyitója
január 19. (csütörtök)
Szombathelyi Képtár
18.00 AZ.Oroszy 50 – Oroszy
Csaba festômûvész jubileumi
kiállításának megnyitója

január 17. (kedd)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány, vendég: dr. Polgár Tibor, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Mûvészeti, Nevelés- és sporttudományi kar dékánja
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(NYME–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: A Kaukázus
gyöngyszemei I. rész, elôadó:
dr. Lujber Lászlóné
Agora – MSH
17.30 Megosztók – floggerek és
instások, vendég: Mák Dóri

Savaria Múzeum
20.00 Városi bál

január 18. (szerda)
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
14.00 Asztaltársaság: Barangolás az Osztrák–Magyar
Monarchia északi oldalán,
elôadó: Urbán László

Végállomás
20.00 Harrisons, vendég: Zero
Day, Life Hack, Nice one Baby

Vas Megyei Reumaklub
(Berzsenyi Dániel Könyvtár)
15.00 Reumatológiai rend-

• • • • • • • • • • • • • •
január 14. (szombat)
Mûjégpálya
10.00–13.00 Akadályversenyek

szerbetegségek, elôadó: dr.
Varga Eszter
Agora – MSH
20.00 Szerda esti akusztik:
Czutorchestra (Czutor Zoltán)
január 19. (csütörtök)
Agora – MSH
17.00 Kis esti bütykölô: Fonalgrafika
január 20. (péntek)
Agora – MSH
17.00 A Kanizsai Dorottya
Gimnázium szalagavatója
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Egy kiállítás képei –
Szimfónia bérlet, km.: Baráti Kristóf, vezényel: Madaras
Gergely
január 16–20. (hétfô–péntek)
Mesebolt Bábszínház
január 16–20. (hétfô–péntek)
14.30 A Hold szerelmesei
január 14–20. (szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
január 14. (szombat)
15.00 A Dédi

19.00 Mágnás Miska
20.00 Császárok napja: Az
árvák – Marcus Cocceius
Nerva
január 16. (hétfô)
18.00 „Szólt az ember…”
– Jordán Tamás és
Sebô Ferenc József
Attila-estje. Jordán Tamás: Hátrametszés –
Az életem tétre, helyre, befutóra – könyvbemutató
január 17. (kedd)
17.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
január 18. (szerda)
15.00 Mágnás Miska
19.00 Végállomás
20.00 Lamantin Klub: Borbély Mihály Polygon
január 19. (csütörtök)
15.00 Mágnás Miska
20.00 A Grönholm-módszer
január 20. (péntek)
19.00 A dzsungel könyve
január 22. (vasárnap)
Agora – MSH
18.00 Magyar Kultúra Napi
díjátadó gálamûsor. Ezeregyév
– történelmi táncshow az Experidance produkciója

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:
• RAKTÁRI KISEGÍTÔ • MINÔSÉGELLENÔR
• MÛSZERÉSZ
• VARRODAI BEADÓ
(a fenti munkakörökben a 8 órás munkavégzés az elvárt)

• VARRÓNÔ
Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• béren kívüli 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

13

Safo_2017_01_14

17/1/13

11:22 AM

Page 14

Ö N K O R M Á N Y Z A T

A Sabina Zrt.

felvételre keres betanított
munkára MINÔSÉGELLENÔR
munkatársat.
Feltétel: érettségi.
Érdeklôdni a 94/501-037-es telefonszámon lehet.

•

H I R D E T É S

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst ékszerekre

40–50% engedmény!
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!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi „étterem,
konyha” megnevezésû ingatlan zárt borítékos pályázat
útján történô

E L A D Á S Á R A:
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca 2.
A pályázatok beadási határideje:
2017. január 30. 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.: 94/520-205
S Z O M B AT H E LY M E G Y E I J O G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K K Ö Z L E M É N Y E

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

14

Csupor Gasztro Bisztró
Szombathely, Mátyás király út 12.
Asztalfoglalás: 06-94-787-989
Facebook: Csupor Gasztro Bisztró
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O T T H O N

2017. JANUÁR 14.

F Ó R U M B A N

FAFELDOLGOZÁS
ÉS KERESKEDELEM

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

9934 Felsôjánosfa, Kossuth u. 38.

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu

Tel.: 94/526-018, Fax: 94/526-019
Mobil: 30/939-8040, 30/318-3692
Iroda: 30/563-9102

Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

Email: martonfakft@gmail.com
Web: www.martonfakft.hu

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!
www.fuggonyozon.hu
BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

• ÉPÜLETFA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) igény
szerint gyalulva vagy
faanyagvédelemmel ellátva

MIBEN SEGÍTHET A LAKBERENDEZÔ? (III.)
Az elsô interjú alkalmával már sokat haladhatunk az Ön elképzeléseinek
megvalósítása felé. Az általában 1 órás – térítésmentes – konzultáció alkalmas lehet szóbeli lakberendezési tanácsadásra. Például: ha néhány színekre, bútorokra, kiegészítôkre vonatkozó kérdése van; ha függönyözéssel kapcsolatos elképzelései megerôsítésére van szükség, illetve újabb ötleteket
keres; ha dekorációs elemek, tárgyak hiányoznak; ha elbizonytalanodott
egy tervezett lakásfelújítás kapcsán stb. Az 1 órát meghaladó szóbeli lakberendezési tanácsadás díja alapterülettôl függetlenül óradíjas elszámolású, 7000 Ft/ megkezdett óra. Amennyiben javaslataimat bôvebben kifejtve, írásban kéri, a tanácsadás távtervezésnek minôsül. Ilyenkor e-mailben
összegzem a látottakat és a tervek megvalósításához szükséges lépéseket.
Tervdokumentációja listaszerû leírás, hiszen nem elôzte meg a lakótér helyszíni felmérése. Fotó vagy „villámlátogatás” alapján készült tervezet, így
csakis kiindulópontként használható. Ugyanakkor nem haszontalan, mert
alkalmas a kezdeti bizonytalanságok tisztázására, vagy éppen segít feltenni az „i-re a pontot”. Ez a lista támpont ahhoz, hogy akár egyedül is nekiláthasson otthona szépítéséhez. Tartalmaz konszignált berendezési tárgyakat beszerzési helyekkel, színterveket fotómontázson megjelenítve. Fontos: távtervezést csak ebben – az ún. elôkészületi szakaszban – végzek. Ennek elkészítését – mint minden megbízásét – csak elôzôleg megkötött
szerzôdés alapján vállalom. Díjazása független a lakótér nagyságától. Számítását a munkára fordított idô arányában kalkulálom. (Legkisebb vállalási díj nettó 21 000 Ft, ami 3 óra munkadíja.) Természetesen átgondolva
a teendôket kérheti további segítségemet! Mivel az elôkészületi szakasz
kívánja idôben a legtöbb munkát, a lakberendezés további szakaszaiban
a vállalási díjak a feladat nagyságával fordított arányban csökkennek. Kifejtését a lap késôbbi számában olvashatja, ahol egy most kidolgozás alatt
álló nagyon kedvezô lehetôséget is ismertetek!
(x)

• MÛSZÁRÍTOTT asztalos
minôségû PADLÓ, DESZKA

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) többféle
minôségben (0-I. o., I. o., I-II. o.)

• HAJÓPADLÓ, lambéria, íves
faházborító, falburkolat,
mikrobordázott teraszburkoló, OSB lap
Kitûnô, magyar minôség, kedvezô
áron, közvetlenül a gyártótól!

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

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Az akció január 10-tôl január 31-ig tart!

BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÉS SZÍNEK
kisszobára

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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Január 14., szombat

Havazás várható

-5˚C

0˚C

Január 15., vasárnap

Erôsen felhôs
idô várható

-7˚C

-2˚C

Január 16., hétfô

Szeles idô várható

-8˚C

-3˚C

Január 17., kedd

Hószállingózás
várható

-9˚C

-3˚C

Január 18., szerda

Hószállingózás
várható

-9˚C

-4˚C

Január 19., csütörtök

Havazás várható

Január 20., péntek

Szeles idô várható

-10˚C -4˚C
-9˚C

-3˚C
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A farsang ideje (2017. 01. 07– 03. 01.) alatt akciós
termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

RUHÁZATI

Farsangi ajánlatunk:
• Férfiszmokingok
• Nôi alkalmi ruhák
• Férfi szövetkabátok, -dzsekik
• férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok
• férfiingek, nyakkendôk
• nôi szövetkabátok, dzsekik
• Nôi két- és háromrészes kosztümök
• Nôi nadrágok, pulóverek … és sok más egyéb

KERESKEDELEM
Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
www.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.hu
Nyitvatartás: H–P 11–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAP

A Sabina Zrt.
szabászati üzemrészlegébe
betanított munkára
munkavállalókat keres.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

ELADNÁ INGATLANÁT!
HITELRE VAN SZÜKSÉGE?

Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés,személyiés jelzáloghitelek közvetítése

A Sabina Zrt.
felvételre keres

RAKTÁROS
munkatársat.

Érdeklôdni a 94/501-037-es telefonszámon lehet.

