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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

MOZGÁSBAN A VÁROS!
NYOLCSZÁZMILLIÓ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSRE
KI MIT GONDOL A NÉPSZAVAZÁSRÓL?
ÉS MÉG MINDIG FALCO-ÜGY…
Várunk ingyenes bemutatóóráinkra és
folyamatosan induló kurzusainkra
1 és 18 éves kor között!
9700 Szombathely, Aréna u. 4.
Bôvebb információ és idôpont-egyeztetés:
06/30-267-9339
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

Cirkusz Fesztivál
– „The Best of”

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

jutalékért

A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja az I. Szombathelyi
Nemzetközi Cirkusz Fesztivált!
A Richter család neve az utóbbi
20 évben szorosan összefonódott a minôségi cirkusz fogalmával. Ezért döntöttek úgy, hogy
Budapest után, október 5–9-ig
Szombathelyre hozzák a cirkuszfesztivált. 2016. évi új
mûsorukban a legjobbak fogják összemérni tudásukat.
Elôször láthatunk fóka-produkciót, 3 csodálatos oroszlánfóka szereplésével. A világhírû Gerling-csoport tagjai magasdrót- és halálkerék-mûsorszámmal kockáztatják életüket. Richter József jr. elhozza nekünk csodálatos egzotikus állatait: 8 púpos tevét, 6 zebrát, lámákat,
2 afrikai zsiráf bikát. A humorról francia bohócuk,
Francesco gondoskodik. A Richter csoport, közkívánatra újra magyar zászlóval, lóháton, ugródeszka-produkciót mutat be. Hosszú évek után lesz ismét zsonglôr-produkció – a svájci Eddy Carello ügyességét csodálhatjuk.
A mûsort 10 fôs zenekar kíséri minden este, énekesük
Lady Massala. A Magyar Nemzeti Cirkusz Magyarország
legnagyobb és legszínvonalasabb utazó cirkusza. Ifj. Richter József igazgató és 70 fôs társulata sok szeretettel várja minden igényes szórakozásra vágyó rajongóját.
Cirkuszpénztár nyitvatartás: naponta 9–19 óráig.
Információs telefon: +36-20-935-40-50
www.magyarnemzeticirkusz.hu
facebook.com/magyarnemzeticirkusz
(x)

SÓSZOBA
Egészségtárs Kft.

Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)

Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 508 8858-as
telefonszámon.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (az udvarban)
Szeptember 30. péntek, 19 óra:

CSÜLÖKTÁL, CSAPOLT SÖR,
ÉLÔ ZENE Peltzer Gézával
Asztalfoglalás: 20/520-8029, 30/548-4430
Hétköznap: házias, diétás, reform, vega MENÜK!
Hétvégenként: RENDEZVÉNYEK,
SZÜLETÉSNAPOK, ESKÜVÔK.

A kupon
leadója
VENDÉGÜNK
1 POHÁR
SÖRRE!
Érvényes: 2016. 09. 30-án.

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

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu
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Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
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ÖNKORMÁNYZAT

Eltûnnek a pocsolyák
Vannak nagy, látványos beruházások,
és vannak, amelyek akkor sikeresek,
ha nem látszik utánuk semmi. De
legalábbis pocsolya nem – ezzel kezdte dr. Puskás Tivadar polgármester azt
a sajtótájékoztató, amelyen aláírták a
bel- és csapadékvíz-elvezetô rendszer
fejlesztését támogató szerzôdést.
A támogatás a Területi Operatív Program
keretében jut Szombathelynek, összesen
14,5 milliárd forint áll a város rendelkezésére ebbôl az uniós forrásból. Ebbôl
most 800 millió forintot költhet a város
csapadékvíz-elvezetésre.
Illés Károly alpolgármester elmondta,
hogy 6,8 kilométeres rendszerrel sikerül
megvalósítani azt a célt, amit a városfejlesztési programban kitûztek. A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázaton Szombathely önkormányzata 800 millió forint támogatást nyert el, amelybôl 8 helyszínen
fejlesztik a bel- és csapadékvíz-védelmi
rendszert.
A projekt célja: a belterület védelmét
szolgáló vízelvezetô-hálózat infrastrukturális fejlesztése, Szombathely város belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése,
a felszíni vizeink minôségének javítása,
a további környezeti káresemények
megelôzése. A fejlesztések esetében a cél
a belterületre hullott csapadékvizek és
felszín alól elôtörô fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezetô-rendszerek
rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
Illés Károly lapunk kérdésére elmondta,
hogy a Külsô-Rumi út csapadékvíz-elvezetésével sor kerülhet a kerékpárút létrehozására is, valószínûleg burkolatfelfestéssel oldják meg, a járda ehhez elég széles.

A projekt október elsején kezdôdik a kivitelezô kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárással, a beruházás befejezése várhatóan 2018. november vége. A támogatás százszázalékos, az önkormányzattól nem igényel önrészt.
A támogatási szerzôdést a sajtótájékoztatón írta alá a polgármester és
Magyarné Vadász Irén, a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága igazgatója, a közremûködô szervezet részérôl. Az igazgató asszony elmondta, hogy
a megyeszékhelyrôl 23 pályázat érkezett
a város rendelkezésére álló 14,5 milliárdos keretre. Ebbôl háromról már született pozitív döntés.

Fejlesztési helyszín

Útszakasz kezdete

Útszakasz vége

hossz
(m)

költség
(millió Ft)

Stromfeld-ltp.

Bárdosi-Németh J.
utcától

Minerva-ltp.
gerincvezetékig

286

50

Joskar-Ola-ltp.

Károlyi Antal u.
végétôl

Gyöngyös
árapasztóig

296

80

Nárai út mellett

Középhegyi úttól

Pap-árokig

1451

120

Kámon–Herény II. ütem Perint pataktól

Béke térig

459

56

Olad falu

Arany-pataktól

Áchim A. utcáig

1400

100

Szatmár u.

Csaba úttól

Mérleg utcáig

1260

30

Mérleg u.

Pálya utcától

II/a j. árokig

600

45

Külsô Rumi út

Csiti tó utcától

1. vasúti átjáróig

1100

200

Összesen:

6852

681

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

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

Támogatott hallgatók
Szombathely Önkormányzata a „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatással kívánja segíteni
a családban bekövetkezett betegség,
árvaság, rokkantság, haláleset miatt
rendkívüli élethelyzetbe került szombathelyi lakóhelyû,hazai felsôfokú képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatalokat. Az új, „Kariatida
tanulmányi támogatás”-ról szeptemberi ülésén döntött a közgyûlés, és csütörtökön tartott róla sajtótájékoztatót
Hamza István, a jóléti alapítvány elnöke,
és dr. Puskás Tivadar polgármester. A kérelmeket a jövô évtôl kezdve minden év
augusztus 15-éig nyújthatják be a fiatalok a Jóléti Alapítványhoz címezve, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztályára. Az alapítványnak a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság tesz
javaslatot a támogatásra, amelynek
összege minimum 30, maximum 55 ezer
forint lesz havonta. Az idén a támogatási kérelmek benyújtásának határideje:
szeptember 30. Évente legfeljebb tíz fô
részesülhet a Kariatida támogatásban.
A stadion építése jól halad
A legutóbbi közgyûlésen szó volt a Haladás Sportkomplexum építésérôl, az ellenzék több tagja vetette fel, hogy úgy
tudják, nincs minden rendben az építkezéssel. A képviselôi hozzászólások okán
dr. Puskás Tivadar polgármester bejárásra hívta a képviselô-testületet. Erre szerdán került sor. A Haladás Sportkomplexum Kft. ügyvezetôje vezette végig
az építkezésen a meghívottakat, köztük
dr. Hende Csaba országgyûlési képviselôt.
A kivitelezô konzorcium szakemberei
arról számoltak be, hogy a munka jó
ütemben halad, a befejezés a jövô nyárra várható.
Politikai hirdetések a buszokon
Kormányzati hirdetések a szombathelyi
tömegközlekedési eszközökön címmel
tartott sajtótájékoztatót Nemény András,
az MSZP alelnöke, a megyei szervezet elnöke. Néhány napja tûntek fel a népszavazáson nem szavazatra buzdító, kormányzati hirdetések a ÉNYKK buszainak
az oldalán, ebbôl az apropóból tartott sajtótájékoztatót Nemény András. Önkormányzati képviselôként megjegyezte:
a polgármesterrel szedetné le a hirdetéseket a jármûvekrôl. Annál is inkább, mert
a város 280 millió forintot fizet az állami
cégnek a közösségi közlekedésért a városi költségvetésbôl. Nemény emlékezte-
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IFJÚSÁG

tett arra is, hogy csak a kampány elôtti
tájékoztatásra kifizetett a kormány 4 milliárd forintot, amely Fidesz-közeli vállalkozásokhoz jutott.
Hit és hatalom: könyv Szent Kvirinrôl
Hétfôn mutatták be Hoós Tibor Hit és Hatalom, Szent Quirin püspök vértanúsága
Savariában címû könyvét az Ôrvidék
házban. A szerzôt és a közönséget Ágh
Péter országgyûlési képviselô és dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntötte.
Csány Péter, a Szombathelyi Szent Quirin
Plébánia és Rendház igazgató-plébánosa elmondta, hogy a Mikes János püspök
a rendre hagyta Szent Kvirin emlékének

ben. A rendezvényen részt vett dr. Puskás Tivadar polgármester és Kovács Péter,
az SZMSZC Gépipari és Informatikai
Szakgimnázium igazgatója.
Színház az éjszakában

ôrzését, ápolását, kultuszának életben
tartását. Dr. Hoós Tibor eredetileg színdarabnak szánta alkotását, és még nem
tett le arról, hogy egyszer színpadon is bemutassák. A könyvben nem csak a szent
életét, hanem a hozzá fûzôdô legendákat is feldolgozza. Munkáját helytörténészek és a szaléziak segítették.

Telt ház volt pénteken este a Weöres
Sándor Színházban, pedig egyetlen
elôadást sem tartottak. Az idén elôször
kapcsolódott be a szombathelyi teátrum
a Színházak éjszakájába, és hogy
mennyire jól döntöttek, azt a hatalmas
érdeklôdés bizonyítja. A közönség betekinthetett Horgas Ádám rendezésébe, az Ahogy tetszikbôl választottak egy

Roadshow-val toboroznak
A második évfolyam is aláírta a szerzôdéseket a duális gépészmérnöki képzés
partnervállalataival a múlt pénteken.
Horváth Béla, a Savaria Mûszaki intézet
igazgatója az ünnepélyes aláíráson elmondta, hogy az idén összesen felvett ötvenhét fô gépészmérnök-hallgatóból
negyvenheten vállalták, hogy duális formában folytatják tanulmányaikat. Többségüket – negyvennégy fôt – a duális gépészmérnök-képzést Szombathelyen elindító hat vállalat foglalkoztatja majd, és
egy-két fô duális hallgatója lesz a rendszerhez késôbb csatlakozott kisebb cégeknek. a hallgatói létszám az idei tanévben
nem lesz kevesebb, mivel körülbelül
annyian kezdik meg tanulmányaikat
Szombathelyen, mint ahányan az elôzô
tanév végén befejezték. Kedden aztán
road-show-val folytatták a duális gépész-mérnök idei toborzóját, a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Savaria Mûszaki Intézete és
az SZMSZC Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakközépiskola közös szervezésé-

izgalmas jelenetet, de tanúi lehettek
a nézôk egy próba elôtti bemelegítésnek is. Azt is átélhették az egyszerû színházlátogatók, hogy milyen egy profi
sminkelés. A színeszek ezúttal más tehetségüket is megmutatták: Nagy Cili,
Kálmánchelyi Zoltán, Kovács Nóra (rendezôasszisztens) festményeket hozott,
de fotókkal, ékszerekkel is elôálltak
a színház munkatársai. A színészekbôl
álló zenekar, a Mágikus Mintha elôadásával zárult az est.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

Harc a bubifrizura és a miniszoknya ellen
a keleti városban bevezetett intézkedésekrôl?
„Miután a debreceni iskolák ezen intézkedéssel a jelenlegi lábrakapott modern divatôrülettel szemben a finomabb, a szolidabb izlést akarják diadalra juttatni, ajánljuk e sorokat megszivlelésre a szombathelyi leány középiskolák
igen tisztelt igazgatóinak és tanártestületeinek. Meg vagyunk gyôzôdve, hogy
ezen intézkedésnek helyességét nevelési tekintetbôl ôk is örömmel üdvözlik.

Ezáltal nemcsak a szolidabb izlésre szoktathatják a növendékeket, hanem a félszeg divat majmolás helyett a komolyabb,
intenzivebb munkára is nevelhetik ôket
s így elejét vehetik ugy a tanulókat, de
leginkább a szülôket fájdalmasan érintô
s évrôl-évre mindinkább nagyobb arányokat öltô, szomoru jelenségeknek, melyek
tanulmány tekintetében is számos esetben oly kedvezôtlen eredményt tüntettek fel.”
SaFó

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 3 hétre. A Csupor Gasztro Bisztro
utalványait Kocsis György és Horváth Kálmánné nyerte. E heti kérdésünk:
Melyik városban vezették be az intézkedést? 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,
szeptember 28-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

A leányközépiskolák az eton és a bubifrizura ellen címmel jelent meg írás
1926-ban a Hir elnevezésû újságban.
Debrecenben a tettek mezejére léptek
a középiskolai tanárok, és a szombathelyi zsurnaliszták hasonló intézkedéseket
vártak el a helyi pedagógusoktól…
„A debreceni római katolikus leányközépiskolai nevelôintézetek a divathóbort
ellen való küzdelmében nagyjelentôségü
intézkedést léptettek életbe. Az évzárás
alkalmával az intézet vezetôi kihirdették,
hogy a szeptemberben kezdôdô uj iskolai évben sem az eton, sem a bubifrizurás növendékeket nem veszik fel. Az elmult iskolai évben az intézetbe járt tanulók a nyári szünidô alatt kötelesek hajukat
megnöveszteni, ha ismét az intézetbe
akarnak visszamenni.” A vidéki lányokra is
természetesen ugyanezek a szabályok vonatkoztak, velük is megígértették, „hogy
többé nem nyiratják meg a hajukat”.
De itt nem áll meg a regulázás! „De nemcsak az eton és a bubifrizurákat tiltották
el a nevezett iskolákban, hanem a most
divatos tulrövid szoknyákat is.”
Se rövid haj, se rövid szoknya Debrecenben. De miként vélekedett az újságíró

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügylet szeptember
24-tôl szeptember 30-ig.
24., Szo – Panacea, Dolgozók útja
31., 324-500 20.00–8.00; 25., V –
Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 19.00–08.00; 26., H –
Markusovszky, Markusovszky L.
u. 5., 506-112 20.00–8.00; 27., K –
Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313300 20.00–8.00; 28., Sze – Patikaplus
(Tesco), Zanati u. 70., 501-607
20.00–8.00; 29., Cs – Pelikán,
Semmelweis I. u. 4–6., 500-440
20.00–8.00; 30., P – Rókus, Gábor Á.
u. 12., 510-312 20.00–8.00

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

ÜGYELETES PATIKA
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Ki mit gondol
a népszavazásról?

Lendvai
Ferenc
(Fidesz)

Tavaly 1,5 millió bevándorló
érkezett Európába. Európa
példátlan migrációs nyomással néz szembe. Csak tavaly
1,5 millió illegális bevándorló
jött Európába.
Többségük a nyugat-balkáni
útvonalon. Az Európába érkezô bevándorlók mintegy fele
(760 ezer fô) a mi térségünkön keresztül érkezett. A magyar biztonsági határzár mérsékli az illegális bevándorlást,
de a veszély továbbra is fennáll. Sôt, a bevándorlási nyomás további fokozódására
kell számítanunk. A kontinens
továbbra is rendkívüli migrációs nyomásnak lesz kitéve.
A józan ész azt diktálná, hogy
Európa minden eszközzel
megvédje határait, de Brüsszel
ehelyett egy kvótacsomagot
tett az asztalra!
A bevándorlók kötelezô szétosztása a tagállamok között.
A kvótacsomag alapján Brüsszel
egy kötelezô eljárást hozna
létre a bevándorlók szétosztására, felsô létszámkorlát nélkül. Ez a csomag tehát nemcsak a korábban érkezett, hanem a jövôben érkezô bevándorlókra is vonatkozik. Ez azt
jelenti, hogy Magyarországra is
bevándorlók ezreit telepítenék.
Pénzbüntetés a kötelezô betelepítést elutasító tagállamoknak.
A kvótacsomagnak van más veszélyes eleme is. Brüsszel nyomást gyakorol a tagállamokra:
azzal fenyegetôzik, hogy bevándorlónként 78 millió forintos
büntetéssel sújtja azokat az országokat, amelyek nem fogadják
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„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül
is elôírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történô kötelezô betelepítését?” Ez a kérdés szerepel majd a szavazólapon október
2-án. Ezúttal városi politikusaink véleményére voltunk kíváncsiak.
Lendvai Ferenc (Fidesz), dr. Czeglédy Csaba (MSZP) és Balassa Péter
(Jobbik) fejtette ki álláspontját a kérdésben.

dr. Czeglédy
Csaba
(MSZP)

Tisztelt Szombathelyi
Választók!
Édesapa vagyok, magyar, hazafi és baloldali. Talán személyem is jó bizonyíték arra, hogy
ezek a fogalmak nem zárják ki
egymást. Gyermekeim és hazám védelme érdekében bármit
megtennék!
Tisztában vagyok azzal, hogy
nagyon sokan féltik Magyarországot a modernkori népvándorlástól, a menekültek áradatától. Minden tiszteletem és
köszönetem azoknak a szombathelyi és Vas megyei rendôröknek és katonáknak, akik
a déli határainkon teljesítenek
szolgálatot.
Azt azonban mindannyian tapasztaltuk, hogy nem vagyunk
célország, a menekültek nem
nálunk akarnak maradni,
hanem mennek tovább. Attól
tehát nem kell félnünk, hogy
más kultúrájú emberek települnek közénk, akik majd többségbe kerülve elnyomnak bennünket.
Ha hazánk érdeke lenne, és
lenne értelme az október 2-i
népszavazáson nem-mel szavazni, én is nem-mel szavaznék!
Jogászként, de egyszerû választópolgárként is tudom, hogy nincsen
közjogi jelentôsége, ha nemet
mondunk a voksoláson. Semmilyen új jogi eszközt nem tudunk
a Kormány vagy az Országgyûlés
kezébe adni.
Akkor miért is van ez a népszavazás?
Tavaly szeptemberben az Európai Unió Tanácsa úgy döntött,

Balassa
Péter
(Jobbik)

A Jobbik álláspontja egyértelmû: mindenkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt
az október 2-i népszavazáson
és szavazzon nemmel. Ugyanakkor meglehetôsen álságos,
hogy miközben Körmenden
és az ország más településein
nyílt migránstábor mûködik,
a kormány megpróbálja úgy
elôadni tevékenységét, mintha valódi szabadságharcot
vívna az Európai Unióval –
holott ez nem így van. A referendummal a Fidesz valójában csak a saját politikai érdekeit kívánja szolgálni. Azzal együtt, hogy mindenkit
a nemmel való voksolásra
biztatunk, el kell mondanom,
hogy az Országgyûlés ingyen
is meghozhatná azt a döntést, ami kinyilvánítja, hogy
Magyarország
elutasítja
a kvótákat, sôt bármiféle hasonló megoldást, ehhez
a Jobbik biztosítaná támogató szavazatát. A kvóták elutasításának beemelése az Alaptörvénybe nem kerülne súlyos
milliárdokba, az ebbôl felszabaduló forrásokat a kormány határaink fizikai védelmére fordíthatná. Itt érdemes kiemelni, hogy a Jobbik
egyik alelnöke, Ásotthalom
polgármestere, Toroczkai
László volt az, aki évekkel
ezelôtt felvetette kerítés építését a déli határra, de ez
a kezdeményezés – nyilván
pártpolitikai okokból – süket fülekre talált. A pártpolitika ebben a kérdéskörben
szinte mindenhol fellelhetô,
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el a kényszerbetelepítést. A kilátásba helyezett brüsszeli büntetés akkora összeg, amennyiért egy magyar ember átlagosan 39 évig dolgozik.
A családegyesítések megkönynyítése. A kvótacsomag egy
másik veszélyes eleme, hogy
megkönnyítené a családegyesítéseket is, ezzel tovább növelve
a betelepítettek számát. Ennek
értelmében nemcsak a migránsokat és egyenes ági rokonaikat kellene befogadni, hanem testvéreiket is. Ráadásul
a javaslat kiterjesztené a befogadási kötelezettséget a vándorlás közben létrejött családokra is.
A kvótacsomag jogtalan, mert
Brüsszel nem kérte ki a magyarok véleményét.
Brüsszel nem kérte ki a magyarok véleményét, és még a nemzeti parlamenteket is megkerülte. Ez az eljárás szerintünk
jogtalan, mert nem lehet az
emberek feje fölött dönteni
ilyen sorsdöntô kérdésekben.
A kormány ezért kezdeményezett népszavazást. A referendum a legjobb módja annak,
hogy elutasítsuk a brüsszeli
kvótacsomagot. Ha sokan megyünk el szavazni, akkor a népszavazásnak jelentôs politikai
következménye lesz.
A népszavazás a legerôsebb
demokratikus eszköz. A népszavazás a demokrácia egyik
alapintézménye, a közvetlen
állampolgári akaratnyilvánítás egyik legerôsebb módja.
A magyarok korábban is népszavazásokon döntöttek a jövôjüket meghatározó kiemelt
kérdésekrôl (EU-tagság, NATOtagság, szociális népszavazás).
Ez egy olyan népszavazás lesz,
amelynek hatása nem 5-10 évre
érvényes, hanem meghatározza a következô 50–100 évünket
Európában.
Az olvasókat arra kérem, hogy
beszéljenek ismerôseikkel, barátaikkal, és mondják el nekik:
függetlenül attól, hogy milyen
pártra szavaznak, vegyenek
részt a népszavazáson.
Mindenkit arra buzdítok,
hogy éljen állampolgári jogával, és szavazzon nemmel október 2-án!
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hogy a bevándorlás elsôdleges
európai célpontjairól terhet
kell levennie a többi uniós országnak, így Magyarországnak
is. Ennek értelmében Magyarországnak két év alatt kell elbírálnia a nemzetközi védelemre
irányuló kérelmét 1294 olyan
embernek, akiket Olaszországban vagy Görögországban vettek nyilvántartásba.
Magyarország ezt a döntést
nem szavazta meg, és megtámadta az Európai Unió Bírósága elôtt, mondván, sérti országunk szuverenitását. Hazánk
jogállam, ami azt jelenti, hogy
a jog uralmának kell érvényesülnie. Ebbôl pedig az fakad, ha
az Európai Unió Bírósága
nekünk ad igazat, akkor nem
leszünk kötelezhetôek a betelepítésre, azonban ha nem,
akkor a ránk rótt kötelezettségnek eleget kell tennünk.
Az Unió tagjának lenni nemcsak
jogokkal, hanem kötelezettséggel is jár. Ne felejtsük el,
mennyire örülünk a sok százmilliárd forint uniós fejlesztési
pénznek.
Határozott álláspontom tehát
az, hogy ez a népszavazás nem
hazánk, hanem a Fidesz érdekét
szolgálja!
Egyrészt elterelik a figyelmet országunk gondjairól, másrészt
pedig anyagi haszonnal is jár nekik. Saját szememmel láttam
azokat a szerzôdéseket, amelyek alapján 3,9 milliárd forintot
költ a kormány a migránsok elleni kampányra, és ebbôl 15 százalék jutalékot, azaz közel 600
millió forintot (!) vesznek fel
Rogán Antal miniszter haverjai
és szomszédjai. Minden egyes
plakáttal, minden egyes újsághirdetéssel ôk gazdagodnak!
Mivel nincs értelme a népszavazáson feltett kérdésnek, egyetértek azokkal, akik otthon maradnak.
Azonban azok véleményét is
tiszteletben tartom, akik nemmel fognak voksolni. Mindenkinek joga van saját meggyôzôdése szerint szavazni.
Ám csak azt mondhatom: minden
nem-mel szavazás a Kormány
erôsítését és a további gyûlöletkeltést szolgálja, nem pedig a menekült-kérdés megoldását.

hiszen a Jobbik szorgalmazza
évek óta az önálló Határôrség
visszaállítását, a kormány pedig most saját kezdeményezéseként mutatja be a Határvadász alakulatok megalakulását. A helyi önkormányzatokban képviselôink mindenhol
önálló indítványként fogalmazták meg a kötelezô betelepítési kvóta mellett a visszatoloncolás elutasítását is, a kormánypárti többségû testületek
szinte mindenhol leszavazták
ezt. Kezdeményeztük, hogy
a települések utasítsák el közigazgatási területükön mindenféle idegenrendészeti objektum létesítését, a Fidesz képviselôi ettôl is elzárkóztak.
A miniszterelnök most egy bizonytalan népszavazással hazánk jövôjét kockáztatja, hiszen ha nem lesz érvényes
a referendum, azzal ütôkártyát ad Brüsszel kezébe.
Ez rendkívül felelôtlen lépés
Orbán Viktortól és a Fidesztôl.
Ugyancsak felelôtlen egyes
balliberális ellenzéki pártok
és civil szervezetek a népszavazás bojkottjára és
az „igen” szavazatra felhívó
kampánya. Felháborítónak
tartjuk azt is, hogy a Fidesz az
önkormányzatok amúgy is
szûkös büdzséjébôl próbál
meg plusz költségvetési forrásokat kicsikarni a népszavazási kampányra, felszólítjuk
a kormánypártokat, hogy
szüntessék meg az önkormányzatok ilyen irányú szorongatását! Látható, hogy
Orbán Viktor a menekültpolitikába menekült, ezzel próbálja meg elterelni a figyelmet az egészségügy és az
oktatás lesújtó helyzetérôl,
valamint az országban uralkodó korrupcióról. A Jobbik
valódi nemzeti konzultációja éppen ezekrôl a kérdésekrôl fog szólni. Október
2-a után minden háztartásba
eljuttatjuk íveinket, mert mi
valóban kíváncsiak vagyunk
a választópolgárok véleményére. Kérjük a tisztelt szombathelyieket és Vas megyeieket is, hogy minél többen
válaszoljanak az általunk feltett kérdésekre!
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Közgyûlés utáni kommentárok
A szeptemberi közgyûlésen viszonylag
kevés, 21 naprendi pontot tárgyaltak.
Délutánra csúszott egyebek mellett
a költségvetés-módosítás, az önkormányzati cégek gazdálkodásáról szóló
beszámolóinak tárgyalása, az oladi új
parkoló építésének ügye és a huszárlaktanya hasznosításával kapcsolatos
kérdéskör. A frakciók pénteken beszéltek a számukra legfontosabb témákról.
Balassa Péter kifogásolta, hogy a Szent
Márton Terv beruházásainak vizsgálatát
nem tûzte napirendjére a közgyûlés. Az
új polgármesteri jelképpel kapcsolatban megjegyezte, nem helyesli, hogy
minden hivatali helyiségben ki kell tenni. Annak viszont örül, hogy októberben
napirendre kerül a Trianon-emlékhely
kialakításának ügye, amit már korábban
javasolt. Az épülô sportkomplexumról azt
mondta, hogy az csak amatôr-sportra lesz
alkalmas. Az ellenzéket is ostorozta,
mondván, hogy a folyosón kritizálnak, viszont mindent megszavaznak. A népszavazással kapcsolatban megjegyezte,
hogy a Jobbik szerint az alkotmányban
kellett volna rendezni ezt a kérdést.
Lendvai Ferenc, a Fidesz-frakció vezetôje szerint a népszavazás eredménye ötven–száz évre meghatározhatja a magyarok sorsát. Cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a sportkomplexum
kézilabdapályájának méretei az elôírásoknak nem felelnek meg, és kijelentette, hogy a terveknek megfelelôen halad
a stadion építése. Szólt arról, hogy a huszárlaktanya hasznosítását akadályozza
az, hogy mûemléki védelem alatt áll. Öt-

milliárd forintra lenne szükség a terület
rendbetételéhez, hasznosításához, ehhez
keresnek pályázati lehetôséget. Bejelentette, hogy az önkormányzat is méri
a Falco levegôterhelését, ehhez 30 millió forintért vásárolnak mérômûszert.
Nemény András (MSZP) a baloldali frakció részérôl elmondta, hogy elfogadták
a frakció javaslatát, hogy induljon el a város is a balatonberényi gyermeküdülôre kiírt árverésen. (Az állam átvette a megyétôl, most árulja.) Az MMIK megszerzését esélytelennek látja, mindezekbôl azt a következtetést vonta le, hogy
meggyengült Hende Csaba lobbiereje.
Horváth Attila örül, hogy megépül
Oladon az a 63 férôhelyes parkoló,
amiért évekig küzdött. Megjegyezte,
hogy most már az ellenzéki képviselôk

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

MI FRISSEBB, MINT
A TIPO SEDAN?

Hômérséklet

Szept. 24., szombat

Derült, napos
idô várható

10˚C

22˚C

Szept. 25., vasárnap

Derült, napos
idô várható

11˚C

23˚C

Szept. 26., hétfô

Gyengén felhôs
idô várható

12˚C

23˚C

Szept. 27., kedd

Zápor várható

12˚C

22˚C

Szept. 28., szerda

Zápor várható

11˚C

21˚C

Szept. 29., csütörtök

Esô várható

10˚C

22˚C

Szept. 30., péntek

Zápor várható

10˚C

21˚C
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is belátják, hogy a belvároson kívül is
szükség lenne beruházásokra. A huszárlaktanya hasznosításával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Hende és
Lazáry Viktor pár éve jelentette be,
hogy digitális központ épül a laktanyában, de ebbôl nem lett semmi.
Molnár Miklós (Pro Savaria) gazdasági
alpolgármester a költségvetés módosításáról szólt. A gazdálkodás stabil, nincs
szükség hitelre. Az a cél, hogy a város
biztonságosan mûködtethetô legyen, és
legyen pénz a pályázatok önerejére és
az ezekhez kapcsolódó beruházásokra.
Megemlékezett a nemrég elhunyt Fekete Lajosról, a Falco volt vezérigazgatójáról, akirôl azt mondta, hogy jó vezetô volt.
SaFó

AZ ÚJ,
5-AJTÓS TIPO?
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Egyelôre éjszaka is mûködhet a Falco
Üzemelhet a Falco éjszaka, és egyelôre
nem kell csendesebben mûködnie – errôl szól a Szombathelyi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság határozata – értesült a Nyugat.hu. Mindeközben a Falco-munkabizottságban viták vannak,
Schmidt András jobbikos tag hozta ezt
nyilvánosságra.

de csak 2019. év végéig, mert a számára szükséges fejlesztéseket sem tudja elvégezni, így 2019. év végén nem fogja
tudni teljesíteni a hatályba lépô új határértékeket, és bezárhatja kapuit” – véli
Schmidt András.

A múlt heti közgyûlésen dr. Czeglédy Csaba az iránt érdeklôdött dr. Puskás Tivadar polgármesternél, hogy a város ugye
nem vonta vissza fellebbezését. A városvezetô úgy felelt, hogy nem.
SaFó

JOGERÔS: NEM RÁGALMAZTA A FALCÓT A LAKÓ
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôfelügyelôség júliusban
hozott határozatában megtiltotta
a Falcónak a kültéri faaprítást, és elôírták, hogy be kell tartaniuk az éjszakai zaj
határértéket, amely 45 decibel. Korábban a helyi zöldhatóság az éjszakai mûszak megszüntetését írta elô, ezt a gyár
megfellebbezte, de a júliusi enyhébb határozat is sok volt a Falcónak, így bírósághoz fordultak.
A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a per lezárultáig felfüggesztette a zöldhatóság határozatát,
ennek értelmében továbbra is folytathatja a kültéri aprítást a gyár, és a zajhatár
éjszakai átlépése miatt sem bírságolják
meg. A Falco munkahelyek megtartásával és adóbevétel kiesésével indokolta kérelmét. A zajhatár-átlépés néhány házat
érint éjszakánként. Ezekre a Falco vételi ajánlatot tett ingatlanközvetítôkön keresztül – nyilatkozta a gyár a bíróságnak.
A bíróság határozata független az egységes környezethasználati engedély kapcsán folyó eljárástól. Az engedélyt megkapta a gyár, de ez fellebbezések miatt
nem jogerôs. A Falco nemrégiben közzétette, hogy visszavonja a fellebbezését, erre kéri az önkormányzatot és a lakókat is.
Két hete írtunk arról, hogy ez a kérés politikai habot vetett, Hende Csaba szerint
a gyár hátrált meg, a baloldali ellenzéki városatyák szerint viszont a városvezetés kapitulál, ha visszavonja a fellebbezést.
A képviselô-testület által létrehozott
Falco-munkabizottság jobbikos tagja,
Schmidt András is megszólalt az ügyben
a nyilvánosság elôtt. Saját facebook oldalán, és a Keleti Városrészért oldalon
osztotta meg véleményét az ügyrôl:
„Ha visszavonja a város – és minden más
érintett – a fellebbezést, akkor megépülhet az új szûrô és szárító, ami javulást hoz
a porszennyezés terén, viszont ez teszi
lehetôvé a késôbbi kapacitásbôvítést is.
Nem automatikusan, de a Falco egy lépéssel közelebb lesz a céljához. Ha nem vonja vissza, akkor a Falco nem tudja megépíteni az új szûrôt. Így a szennyezés marad,

Közben egy másik, Falcóval kapcsolatos peres ügy is lezárult: a bíróság
másodfokon is felmentette a Szombathelyi Törvényszéken Tóth Jánost
a rágalmazás vádja alól. A pert a Falco kezdeményezte 2014 tavaszán,
mivel a lakó több nyilvános megszólalásában környezetszennyezônek
minôsítette a gyárat.
Az elsôfokú felmentô ítélet a Szombathelyi Járásbíróságon született tavaly
ôsszel. A Falco fellebbezett, a másodfokú eljárás a Szombathelyi Törvényszéken
folyt. A héten született ítélet helyben hagyta az elsôfokú döntést, így a Falco
jogerôsen elvesztette a lakók ellen indított eljárást.
A lakó képviseletét dr. Czeglédy Csaba látta el, ingyenes jogsegély keretében.
A közgyûlés baloldali frakcióvezetôje több alkalommal megjegyezte, hogy
a Falco nyomást akar gyakorolni a lakókra a perrel, hogy ne osszák meg
a nyilvánossággal negatív tapasztalataikat, véleményüket. Utóbbi között
szerepelt az is, hogy nem bíznak azokban a mérésekben, amelyeket a Falco
végeztetett el. Utóbb bebizonyosodott, hogy a zöldhatóság sem bízott, mivel
elrendelte egy mérômûszer felszerelését a „kéményre”, a P127-es kibocsátó
pontforrásra. Ennek a Falco két év után most tett eleget. A képviselô-testület
sem bízik a mérésekben, mivel most döntöttek arról, hogy a gyár
környezetének levegôminôségét egy saját mûszerrel is mérni fogja a város.
Erre korábban tett javaslatot dr. Czeglédy Csaba, de javaslatát – akár a frakció
több kezdeményezését még a ciklus elején –, hogy foglalkozzanak a Falco
ügyével, két éve rendre leszavazta a jobboldali többség.

Új munkatársakat keresünk a Delphi Hungary Kft. Zanati úti telephelyére, gyártósori feladatokra:

Operátor munkakörbe 3 és 4 mûszakos, vagy állandó éjszakás munkarendbe
Nyugdíj melletti munkavégzésre (teljes- vagy részmunkaidôben, határozott idôre is)
Termelési diákmunkára (nappali tagozatos tanulmányok mellett)
Elvárások:
• Jó kézügyesség, nyolc általános iskolai végzettség, megfelelô egészségi állapot
Amit kínálunk:
• Modern munkakörnyezet
• Bónuszok
• Cafeteria
• Helyi buszjáratokkal biztosítjuk a bejárást
Cím: Zanati út 29/A. • Tel.: 06 94 518-037 • E-mail cím: szombathely.cv@delphi.com

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
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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ÖNKÖRMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛ

FOGADÓÓRA

FELHÍVÁS

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 26án (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Napsugár Óvodában (Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a.) fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 26án (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 30-án (pénteken) 18.00 órakor
a Jobbik Magyarországért Mozgalom szombathelyi irodájában
(Szombathely, Kiskar u. 3.) fogadóórát tart.
Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. október 4-én (kedden) 16.00–17.00
óráig a Zanati Közösségi Házban (Szombathely, Külsô-Zanati u. 119.), 2016.
október 5-én (szerdán) 16.00–17.00 óráig a Városháza földszinti házasságkötô termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Dr. Kecskés László, Szombathely Megyei Jogú Város 11. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember
29-én (csütörtökön) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mesevár
Óvodában (Szombathely, Gagarin u. 10.) fogadóórát tart.

E B O LT Á S S Z O M B AT H E LY E N
Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzôje tájékoztatja Szombathely város
lakosságát, hogy 2016. évben az alábbi idôben és helyeken kerül
végrehajtásra az ebek veszettség elleni kötelezô összevezetéses oltása:
Október 1-én (szombaton) 8–10 óráig Zanat, Italbolt, 8–10 óráig Csiti tói
benzinkút. 3-án (hétfôn) 15–17 óráig Gyöngyöshermán, Harangláb,
15–17 óráig, Herény Béke tér, 15–17 óráig, Nyitra utca. 4-én (kedden) 15–17
óráig Vadász utca (Szentkirály), 15–17 óráig Újperint. 6-án (csütörtökön)
15–17 óráig Kolozsvár utca, 15–17 óráig Kétrózsa köz, 15–17 óráig Sport
tér. 7-én (pénteken) 15–17 óráig Vadász Vendéglô (Kámon). 8-án
(szombaton) 8–10 óráig Petôfi-telep, 8–10 óráig Olad, Iskola elôtti tér.
PÓT OLTÁS: Október 11-én (kedden) 15–17 óráig Csiti tói benzinkút, 12-én
(szerdán) 15–17 óráig Vadász Vendéglô (Kámon).
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik
a felelôsséget az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért.
A 80/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében ez évben
már az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el
kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését
is. Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. A veszettség elleni
oltás a jogszabály értelmében csak chippel rendelkezô kutyáknak
adható be. Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége 3.500 Ft/eb,
melyet a helyszínen kell fizetni. A chippel nem rendelkezô kutyáknál
a tulajdonos kérheti a chippelést is, mely szintén 3500 Ft/eb.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Aktív
idôskor Szombathelyen” programsorozat keretében 2016
ôszén ismét lehetôséget biztosít a 60 év feletti szombathelyi
nyugdíjasoknak az Oladi Uszoda létesítményének térítésmentes használatára.
Az önkormányzat várja azoknak a 60 év feletti nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik szívesen sportolnának a létesítményben. Jelentkezni 2016. szeptember 26. napján 8.00–12.00
óráig és 13.00–16.00 óráig az
alábbi telefonszámokon lehet:
520-270; 520-133; 520-383; 520151; 520-620; 520-158.

KÖNYVES, KÖNYVTÁROS
VILÁGNAPOK
Szeptember 13-án kiállítás nyílt
Juhász Árpádnak, a hegyfalui
Képeslap Múzeum Baráti Kör és
a Képeslap Múzeum alapítójának, vezetôjének egyik tematikus gyûjteményébôl Könyves,
könyvtáros világnapok címmel
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A most megnyílt tárlaton
a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjához, a Könyvtárosok Világnapjához és a Könyv és Szerzôi Jogok Világnapjához kötôdô lapokat tekinthetik meg
a látogatók.

Nátha?
Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC
SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és
hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés:

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

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

www.soszoba.hu
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2016. SZEPTEMBER 24.

P Á LY Á Z AT I

ÖNKORMÁNYZAT

•

KÖZÉRDEKÛ

FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet A SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVIRÁG
ÓVODA ÓVODAVEZETÔ (magasabb vezetô) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô. A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határozott
idôre, 2017. 01. 01–2022. 07.31. szól.
A munkavégzés helye: Vas megye,
9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény szakszerû és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról
való gondoskodás, a magasabb vezetôi feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. melléklete, valamint a pedagógusok elômeneteli rendszerérôl és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történô végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
rendelkezései az irányadóak. Magasabb
vezetô beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
büntetlen elôélet; a pályázó nem áll a
Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában

meghatározottak miatti büntetôeljárás
hatálya alatt; cselekvôképesség; Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésrôl
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsôfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idôre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejûleg pedagógus munkakörben
történô, határozatlan idôre teljes munkaidôre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét; az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben
nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata; a Szombathelyi Hétszínvirág
Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program; 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
a büntetlen elôélet, valamint annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll
a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában
foglalt büntetôeljárások hatálya alatt
és vele szemben nem állnak fenn a (2d)
és (2e) bekezdésben foglalt kizáró
okok, továbbá annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-

ges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja; a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyûlés nyilvános
ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés
tartását; a pályázó nyilatkozata arról,
hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. A pályázat
benyújtásának határideje: 2016. október 24. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is). A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat papír
alapon 5 példányban Szombathely
Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve (9700 Szombathely, Kossuth L.
u. 1-3.) kérjük személyesen vagy postai
úton benyújtani. A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3. III. emelet 313. szoba; telefon:
94/520-176) lehet kérni. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja
alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelôtestület (szakalkalmazotti
értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt.
83. § (3)–(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetôjének megbízásával összefüggô döntése elôtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülôi szervezet véleményét. A munkakör betöltésérôl
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése nevelôtestületi véleményezési határidô lejártát követô harmincadik
napot követô képviselô-testületi ülésén
dönt.
Szombathely, 2016. szeptember 15.
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely
Megyei Jogú Város Polgármestere

napjáig a Jóléti Alapítványhoz címezve,
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztályára (Szombathely, Kossuth u.1–3. 1. emelet 113. szoba) eljuttatva kérelmet nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendkívüli élethelyzet részletes bemutatását, ill. igazolását (pl. orvosi igazolás, jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat, árvaellátásról szóló igazolás), valamint mellékletként a szombathelyi lakóhely és az
aktív tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását. A támogatási kérelmek elbírálásának rendje: A támogatottak személyérôl és a támogatás
összegérôl a döntést a Jóléti Alapítvány
Kuratóriuma hozza meg 2016. október
31. napjáig. A döntésrôl a nyilvánosságot a média útján és a támogatottakat

írásban értesíti. A támogatás biztosításának feltételei: A támogatás 1 tanévre
(10 hónapra) kerül megállapításra, de
a második félévben a kérelem megújítása nélkül csak akkor folyósítható, ha
a tanuló/hallgató igazolja a második félévre történô beiratkozását. A tanév leteltét követôen a támogatás a kérelem
megújításával továbbra is folyósításra
kerül, amennyiben a megítélésének feltételei változatlanul fennállnak (rendkívüli élethelyzet + aktív tanulói/hallgatói
jogviszony). A támogatás összege minimum 30.000 Ft, de legfeljebb 55.000
Ft/hónap. A támogatást Jóléti Alapítvány folyósítja félévente.

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Kariatida tanulmányi támogatásról szóló 267/2016.(9.15.) K.gy
sz. határozata alapján „Szombathely
Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttmûködve „Kariatida
tanulmányi támogatás” nyújtásával kívánja segíteni a családban bekövetkezett betegség, árvaság, rokkantság, haláleset miatt rendkívüli élethelyzetbe
került szombathelyi lakóhelyû, hazai
felsôfokú képzésben nappali vagy levelezô tagozaton tanulmányokat folytató,
elsô diplomájuk megszerzésére, illetve
felsôfokú szakképzésben elsô szakképesítésük megszerzésére törekvô fiatalokat. A támogatás igénylése: A rendkívüli élethelyzetbe került fiatal/vagy más
személy, szervezet 2016. szeptember 30.

„Szombathely Szent Márton
városa” Jóléti Alapítványa
Hamza István, a Kuratórium elnöke
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Ö N K O R M Á N Y Z AT • C I V I L • P R O G R A M A J Á N L Ó

MOBILIZÁLD MAGAD: EGY HÉT AUTÓMENTES PROGRAMOKKAL
Pénteken kezdôdött és csütörtökig tartott a szombathelyi mobilitási hét.
A város tavaly kapta meg a Kerékpáros-barát település címet, ezért úgy gondolták, hogy az idén közel egy hetet szentelnek a biciklis közlekedés és a testmozgás népszerûsítésére. A hét végén a Csónakázótó és környéke volt az események központja, ahol Katus Attila tartott aerobik órát. A Csótóhoz kisvonattal is ki lehetett jutni, ahol mobil kalandparkban próbálhatták ki a gyerekek a közlekedés akadályokkal nehezített módját. Vasárnap kerékpárosok
tartottak flashmobot a Battyhány téren, csütörtökön, az autómentes napon pedig kerékpáros fesztivált rendeztek.

Szeptember 24–30.
KIÁLLÍTÁS
szeptember 24. (szombat)
Westwerk Mûvészeti
Alkotómûhely Kulturális
Egyesület (Csónakázótó)
16.00 Az „Open Art”
elnevezésû szabadtéri
kiállítás megnyitója
•••••••••••••••••
szeptember 24. (szombat)
Arena Savaria
15.30 VII. Horváth Zoltán
Kosárlabda Emléktorna
Agora – MSH
17.00 Alma zenekarkoncert
Végállomás
20.00 Ingerküszöb, River
Runners, Kretens 35!
Pistons Pub
21.00 Retro party
szeptember 25. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Hoppláda
Szombathelyi Szív
a Szívért Egyesület
(Agora – Savaria
Filmszínház)
10.00–13.00 Szív Világnapi
rendezvény
Civil nap (Fô tér)
11.00–20.00: Erôemelô
verseny a Galaxy Fitness
Club szervezésében,
Bioritmus zenekar,
Baltavári asszonykórus,
Napsugár zenekar,
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Aranykorúak vegyes
énekkara, Capito
Gitárklub, Bérbaltavári
boszorkánytánc, CLLD
beszélgetés/fórum,
Szentháromság vegyeskar,
Salsa la vida táncelôadás,
Herényi népdalcsokor,
Szombathely Város
Fúvószenekara, Isis Big
Band-koncert
NYME–SEK „C” ép.
(Károlyi G. tér 4.)
12.00 III. Futófesztivál
Szombathelyen – Szent
Márton tiszteletére
Szent Márton-templom
(Szent Márton u. 40.)
19.00 A Szent Márton
Városi Kórus koncertje
szeptember 26. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. em.)
17.00 „Ábrahám látta az
én napomat, és örült”,
elôadó: Horváth Sándorné
szeptember 27. (kedd)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány,
vendég: Szommer Ildikó,
a Szent Márton
Programiroda vezetôje
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(NYME–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 Ország-Világjárók
Baráti Köre: Utazás Gandhi

földjén, elôadó: dr. Kúti
Zsuzsanna
Agora – MSH
18.00 Kis kamarazenei
koncertek II. A program
ingyenes, de elôzetes
jelentkezés szükséges!
szeptember 28. (szerda)
Agora – MSH
19.00 Dumaszínház:
Roast 3.
szeptember 29. (csütörtök)
X. sz. Idôsek Klubja
(Barátság u. 22.)
14.00 Irodalmi kávéház
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Sebestyén Gyula:
Gesta Hungarorum –
könyvbemutató
Agora – MSH
18.00 Kis kamarazenei
koncertek III. A program
ingyenes, de elôzetes
jelentkezés szükséges!
szeptember 30. (péntek)
Herényiek Háza
17.00 Herényi esték:
Migráció és
kvótanépszavazás, elôadó:
dr. ifj. Lomnici Zoltán
alkotmányjogász
NYME – SEK Zenei Intézeti
Tanszék
(Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Cigány táncház a
Kanizsa Csillagaival

Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi út 2.)
18.00–20.00 Kutatók
Éjszakája: Mire jó egy
távcsô és egy
fényképezôgép? Elôadó:
dr. Szabó M. Gyula
Magyar Meteorológiai
Társaság (NYME–SEK C
elôadó, Károlyi G. tér 4.)
18.00 Az éghajlatváltozás
regionális hatásai
a Kárpát-medence nyugati
területén, elôadó: Kovács
Erik. 18.30 Közlekedhetek
nyugodtan, ha frontérzékeny vagyok? Elôadó:
dr. Puskás János
Savaria Szimfonikus
Zenekar (Bartók Terem)
19.00 A zene világnapja –
Szent Márton bérlet,
vezényel: Vásáry Tamás
ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium és MKK
(Szent Imre herceg u. 112.)
19.00–21.00 Kutatók
Éjszakája a
csillagvizsgálóban
szeptember 25–30.
(vasárnap–péntek)
Weöres Sándor Színház
szeptember 25. (vasárnap)
17.00 Szilárdi Béla: Fakuló
hajnalpír –
felolvasószínház,
szereplôk: Törôcsik Mari,
Jordán Tamás
szeptember 30. (péntek)
19.00 Kísértetek
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ÖNKORMÁNYZAT

E M L É K E Z É S A V É R TA N Ú K R A
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban az aradi vértanúk mártírhalálának 167. évfordulója alkalmából városi megemlékezést rendez.
Program: 16.00 Emlékezô Szentmise a gimnázium dísztermében. 17.00 Ünnepi mûsor a gimnázium dísztermében. Ünnepi beszédet mond: Lendvai Ferenc tanácsnok. Koszorúzás az aradi vértanúk emlékfalánál (azt követôen átvonulás a Batthyány térre). 18.00 Ünnepi megemlékezés gróf Batthyány Lajos emlékbábjánál. Az emlékezés gyertyániak
elhelyezése. Közremûködnek: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai, Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai, MH.12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Díszalegység,
Szombathelyi polgárôrség.
Kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az aradi vértanúk emlékfalánál (Premontrei Gimnázium), koszorúzási szándékukat 2016. szeptember 30.péntek)
12.00 óráig személyesen a Polgármesteri Titkárságon,
vagy az 520-125, az 520-360-as
telefonszámon, illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail
címen jelezni szíveskedjenek!
FORGALOMKORLÁTOZÁS
2016. Otóber 6-ánAz aradi vértanúk mártírhalálának 167.
évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.
17.55 órától – kb. 18.40 óráig: Batthyány tér
• Thököly Imre utca – Rákóczi Ferenc utca;
• Aréna utca – Zrínyi Ilona utca;
• Légszeszgyár utca – Rákóczi Ferenc utca;
• Mátyás király utca – Zrínyi Ilona utca keresztezôdések.
A rendôrség ezen idô alatt a menetrend szerint közlekedô autóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel, az ÉNYKK ZRT. helyi járatos autóbuszait lassítva engedi át. A megemlékezés befejezését követôen áll
vissza az eredeti forgalmi rend.
A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmét és
megértését kérik.

RECEPT

SZÔLÔS MUFFIN

•

HIRDETÉS

•

C FS Ó
A LR ÁU DMI B A N
9600 Sárvár, Sylvester J. u. 11. (Posta tér)
Web: www.neorestaurant.hu
Facebook: facebook.com/neorestaurant

• Ételkülönlegességek minôségi alapanyagból
• 3 havonta megújuló étlap
• Gyerekételek
• Házi készítésû szörpök, limonádék és jeges teák
• Különleges, egyedi koktélok és röviditalok
• Kétféle kávé az olasz MokaSirs manufaktúrától
• Szezonális borlap, az összes magyar borrégiót érintve
• Habzó borok, minôségi pezsgôk és champagne
• Széles sörkínálat, kézmûves sörökkel kiegészítve

Vállaljuk céges és családi rendezvények lebonyolítását is!

Asztalfoglalás: 06/95/311-555
A Szalézi tér környékén 12 lakásos társasházban – földszint, emelet és tetôtér –
modern, igényes lakások eladók. A ház
födém- és falszerkezete LEIRER-rendszerrel épült. Nyílászárói korszerûek, hôszigeteltek, burkolatai, szaniterei a kor
igényeinek megfelelôek. A fûtést és a melegvízellátást kondenzációs gáz falikazán
biztosítja. Az udvaron minden lakáshoz
1 parkolóhely tartozik. A lakások 1–2 szobásak, alapterületük 37–65 m2.
Szombathelyen, a Krúdy utcában, az óvoda mögötti területen, 3 lépcsôházban, 4 emeletes, liftes házban igényes, 44–135 m2 alapterület közötti, épülô
lakások eladók, leköthetôk.
A Szûrcsapó utcában 57 m2 alapterületû, 2 szobás,
földszinti téglalakás, 4 emeletes, hôszigetelô vakolattal ellátott épületben eladó. Új gázkonvektorok,
új mûanyag hôszigetelt nyílászárók. Év végi költözési lehetôség. Irányár: 10.900.000 Ft.

Ház-Inform Kft.

9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655
hazinform@hazinform.hu • www.hazinform.hu

Hozzávalók: 4 csésze liszt, 2 csésze barna cukor, 4 tojás,
1 tk. sütôpor, 1 tk. vaníliás cukor, 4 ek. olaj, 1 tk. fahéj,
1 csésze mogyoró, 2 csésze tej, 2–3 fürt piros szôlô, 1 csésze búzakorpa
Elkészítés: Egy tálban a tésztába való száraz alapanyagokat keverjük össze, egy külön tálban pedig a nedveseket. A két keveréket összedolgozzuk, majd beleöntjük a formába. A formák közepére néhány szem egész
szôlôt helyezünk, majd 20 percre a sütôbe tesszük.

13

Safo_2016_09_24

16/9/23

10:59 AM

Page 14

Ö N K O R M Á N Y Z A T

•

C I V I L

•

H I R D E T É S

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Lakások expressz felújítása
• fürdô és konyha csere
• festés
• burkolás
• parkettázás
• gipszkartonozás
• villanyszerelés
• új nyílászárók beépítése

Ingyenes felmérés és árajanlat
E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

Tel.: +3630/937-0429

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 alábbi
ingatlanok licitálás útján történô

BÉRBEADÁSÁRA:
Rohonci út 52. (irodahelyiség)
Bem J. u. 407. (személygépkocsi-tároló)
Petôfi S. u. 9/B. (személygépkocsi-tároló)
Petôfi S. u. 31. fszt. 9. (személygépkocsi-tároló)
Savaria tér 1. fszt. 6. (személygépkocsi-tároló)
Zrínyi I. u. 11/B. fszt. 3. (személygépkocsi-tároló)
A pályázatok beadási határideje:
2016. október 4. 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

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Bindics Krisztián és Pálfi Kata leánya: Flóra, Olaszi
Szabolcs és Guzmics Mónika leánya: Dorka Annabella, Sály Róbert
és Molnár Ildikó leánya: Emma Sára, Asbóth Balázs és Kálmán
Krisztina leánya: Lora Rozi, Gömböcz Endre és Gergely Teodóra
leánya: Franciska, Kökényesi Dávid és Kelemen Boglárka leánya: Alíz,
Csécsenyi Zoltán és Tófei Ildikó fia: Zalán József, Bogár Norbert és
Czéhmester Eszter fia: Bendegúz, Rodler Csaba és Blum Barbara
leánya: Izabel, Bödecs Bálint és Barabás Luca leánya: Bodza,
Baldauf Attila és Klafszky Katalin fia: Vendel, Sebestyén Ákos és dr.
Horváth Dóra fia: Vince, Kovács Balázs és Perger Katalin fiai: Martin
és Ármin (ikrek), Sôre Zsolt és Gôzsy Klára Jutta fia: Zalán Péter és
leánya: Ottilia Sarolta (ikrek), Horváth Lajos Tibor és Király Renáta
fia: Levente László, Kiss Ádám Zoltán és Németh Veronika leánya
Fruzsina, Baranyai Nándor és Hódossi Tünde fia: Olivér Nándor,
Magyari Bálint és Udvardy Krisztina leánya: Laura Tímea, Guzmics
Krisztián és Hegyi Rita fia: Hunor, Horváth Péter és Németh
Nikoletta fia: Péter Róbert, Kósa József és Ferincz Katalin leánya:
Liza Violetta, Balaskó István Szabolcs és Szabó Ildikó fia: Szabolcs,
Kappel Ottó és Beke Boglárka Tünde fia: Ottó, Sekulic Dejan és Kazi
Blanka leánya: Zoé, Hegyi Gábor Dezsô és Leyrer Mária Rozália fia
Gergô Gábor, Nyerges Péter és Móricz Hajnalka Éva fia Marcell, Gál
Csaba és Kovács Zsanett fia Levente, Tóth Péter és Boda Krisztina
fia Levente, Román Péter és Káldy Nóra fia Péter Levente, Szamkó
Róbert és Halmosi Alexandra leánya Regina
H Á Z A S S Á G : Beszterczi Bálint László és Vincze Veronika, Szabó
Balázs és Joó Ágnes, Kiss Gábor és Szabó Tímea, Hajnik Tibor és Tóth
Eszter, Mármarosi Henrik és Tóth Krisztina, Iván Gábor és Tóth
Veronika Viktória, Klement Szabolcs József és Boda Georgina, Nagy
Dávid és Sztojka Rozália Annamária, Varga Richárd Attila és
Kardos Anna, Giczi László Tibor és Virágh Bernadett, Kiss László és
Szakály Krisztina, Karáth Szabolocs Szilveszter és Darvas Ilona, Badics
János és Dankovics Ildikó
H A L Á L E S E T: Magyar Lászlóné Horváth Anna,Vámos István, Balázs
Lajos, Lebics Ferenc Károly, Citkovics Miklós, Rátz Lívia Katalin, Artner
Gyuláné Bezdi Ágnes Mária, Sámson Ferencné Novák Erzsébet, Hári
Jenôné Pap Karolina, Fodróczi József Gyuláné Szijj Mária Anna,
Dancsics Melinda, Déri Imréné Baráth Margit, Kaszás Béla, Kákosy
István, dr. Holczer Gyuláné Pap Rozália, Szalai István Imre, Herczeg
Imréné Hegyi Paula, Kormos Gyöngyi, Mikics Róbert Gézáné Kiss
Valéria Gizella, Huszár Józsefné Márton Mária, Nagy Jenôné
Kecskés Margit, Fesler Imre, Molnár Károly, Hajba Ernô, Antal Imre,
dr. Kôteleky László, Csilinkó Józsefné Köppel Anna, Bôdi Imre,
Németh Róbert Miklósné Török Anna Mária, Birkás Miklós Ottó, Déri
Zoltán, Kozma Gézáné Hajós Anna, Tóth Sándor József, Varga János
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H I R D E T É S

F Ó R U M B A N

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A STYL FASHION Kft.
ÁLLANDÓ DÉLELÔTTÖS munkarendbe keres

VARRÓNÔKET, VASALÓKAT,
SZABÁSZATI DOLGOZÓKAT
Amit kínálunk

• állandó délelôttös munkarend
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!

Belváros-közeli,
1 szobás lakás
Neczpál Kati eladó. Irányár:
Tel.: 30/678-1177
7,4 millió Ft
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák,
házak takarítása
Festés, átalakítás utáni
nagytakarítás
Galambriasztó
rendszerek telepítése

FELVÉTELRE KERESÜNK:
E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

Keresünk továbbá SZAKKÉPZETT

MINÔSÉGELLENÔR és
RUHÁZATI ELADÓ

EGY JÓ
LÉPÉS.

• Operátort (2 mûszak
vagy állandó éjszaka)
• Raktárost (2 mûszak)
• Karbantartót (2 mûszak)
• Lakatost (1 mûszak)

94/505-894, 505-895

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.

hirdetes@savariaforum.hu

Várjuk jelentkezésüket!

munkatársakat is
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
30/440-4037 • allas@styl.hu

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél

HIRDETÉSFELVÉTEL:
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Szádhana Jóga Iskola
kezdô és középhaladó
tanfolyamokat indít
Szombathelyen és Kôszegen.
Oktatók: Kádár Zoltán,
Baranyi Katalin
Beiratkozási lehetôség
a szombathelyi délutáni kezdô
tanfolyamra: 2016.10.06.
18.00–19.45 tartott
foglalkozáson a Paragvári u.
Általános Iskolában.
A délelôtti kezdô tanfolyamra
pedig: 2016.10.05. 9.30–11.00
tartott foglalkozáson az MMIK
105-ös termében.
Kôszegen:
2016.10.05. 18.00–19.45 tartott
foglalkozáson a Várban.
Érdeklôdni: 94/360-182,
20/228-7689,
kadarzoli2@gmail.com
Polifómot ill. kényelmes
öltözetet hozzál magaddal!

Szombathelyen folyamatos
álláslehetôségek várják fôállásban
és diákmunkában egyaránt!
Nem szezonális munkák! A felvétel végzettséghez nem kötött.

HÍVJON MOST! 06 30 382 9212 vagy 06 20 824 6020

