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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BORÍTJÁK
A STADIONT
FEJLESZTÉSEK
A PLÁZA KÖRNYÉKÉN
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
JORDÁN TAMÁS KINEVEZÉSÉT
ANNO: HAZATÉRÉS
TIZENHÁROM
ÉVES HADIFOGSÁGBÓL

Új Dacia modellek

már

1.990.000

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

Ft-tól
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HIRDETÉS

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

A kámoni városrészen
80-90 m2-es családi házak
eladók, 18 MFt-tól.

BETONPARTNER
MAGYARORSZÁG KFT.
Szombathely, Jávor u. 14.
Tel.: 06 30 280 77 77

Hegyiné H. Hajnalka

szombathely@betonpartner.hu
Betoneladás, szállítás,
betonszivattyús bedolgozás.

Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–14 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: pajerjanos@gmail.com

www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865

Húsvéti
vásár

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

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

április 8–13-ig

20, 30 vagy
akár 40%
kedvezmény
nôi és férfi
fehérnemûkre!
Nyitvatartás:
hétfô–péntek 11–17
szombat 9–12.30

Nézzen be hozzánk!
Speidel Hungária Kft.
Szombathely, Pásztor u. 1/a.

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Garai Antal
• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010) • IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Grafirka Stúdió • NYOMDA: ISTER Trade Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA:
a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9789 Sé, Balassi Bálint u. 4/A. • FELELÔS KIADÓ:
Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
(Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
S Z O M B AT H E LY
INGYENES HETILAPJA

2

(Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,
hirdetes@savariaforum.hu • www.safo.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!

Safo_2017_04_01

17/3/31

11:39 AM

Page 3

2017. ÁPRILIS 1.

FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Fejlesztések a pláza környékén
Folytatódik a szociális városrehabilitáció,
mégpedig annak a területnek a környékén, amelyet az elôzô hasonló projekt keretében fejlesztettek uniós támogatással.
A Brenner Tóbiás körút környékén járunk.
A projektet megelôzte némi vita a közgyûlésben még akkor, amikor döntöttek
róla, a ciklus elején. A baloldali frakció
úgy gondolta, hogy vannak a városban
olyan területek, amelyekre nagyon kevés figyelem irányult, ilyenek például a lakótelepek, amelyekre alig költöttek
pénzt, mióta megújultak.
A városvezetés akkor elmondta, hogy erre a kiírásra olyan területtel lehet pályázni, amely a kiírásban szereplô speciális feltételeknek felel meg. Ezek között a lakások komfortfokozatától a népesség iskolai végzettségéig sok minden szerepel,
a KSH-adatok szerint ezzel a városrésszel lehetett eredményesen pályázni.
Szó, mi szó, ezen a környéken a magánerôs beruházásokon kívül nem sok
minden történt az elmúlt évtizedekben. Tavalyelôtt adták át a Brenner iskolát (uniós finanszírozásból), a Szalézi téren pedig 2. Szent János Pál pápa szobrát (önkormányzati pénzbôl).
De lássuk, mirôl szól a fejlesztés.
A Területi Operatív Program keretében
az önkormányzat, mint konzorciumvezetô, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel és a Szent Quirin Szalézi Plébániával konzorciumot alkotva a megyei
jogú városok leromlott területeinek rehabilitációja címû felhívásra jelentkezett,
és kapott 445 millió forintot a Szociális
városrehabilitáció II. ütemére.
A terület, amit fejlesztenek, kapcsolódik az elôzô területhez, amely az Óperint utca és környéke volt, itt összesen
8 újabb önkormányzati bérlakást újítanak fel, továbbá a Szabadságharcos utcában 12 darabot, a Körmendi úton
5 lakást. A Nárai utca. 1. szám alatti házat is renoválják.
Közterületeket is fejlesztenek. Az Alsóhegyi út – Nagyvárad utca – Brenner

Tóbiás körút által határolt zöldterület,
a Tóth István-park lesz a helyszíne egy játszótér bôvítésének, fejlesztésének.
A Szalézi tér sétányait is felújítják, így rendezettebb környezet várja a templomba látogatókat. A Jáki út – Jászi Oszkár
utca által határolt köztér zöldfelületét is
megújítják. A Brenner Tóbiás körúton
a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium elôtt buszöblöt alakítanak ki. Tel-

jes felújítást végeznek a Szigligeti Ede utca Táncsics Mihály utca – Brenner Tóbiás
körút között szakaszán. A Szombathelyi
Evangélikus Egyházközség a kápolna
épületét hozza rendbe közösségi célú
használatra, a Szent Quirin Szalézi Plébánia pedig Szalézi templom lépcsôjének
felújítására, akadálymentesítésére fordítja a pályázati forrást.
SaFó

Ház-Inform Kft.

9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu
TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
Kámonban, 1400 m2-es szép
telken, kb. 250 m2 lakóterületû,
6 szobás, gáz-és vegyes
központi fûtésû, részben
alápincézett, garázsos – két
generációnak, vállalkozásnak is
alkalmas – családi ház eladó.
Irányár: 32,9 M Ft.

Szombathelytôl 8 percre
– Nemesbôdön – szépen
parkosított 1400 m2-es telken,
igényes, összkomfortos, 90 m2
hasznos alapterületû, tetôtér
beépítéses családi ház eladó.
Az udvaron 55 m2-es garázs,
tároló is található.

Irányár: 23,9 M Ft.
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VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRA • IFJÚSÁG

Átadták a Dr. István Lajos-díjakat
Idén Török Gábor és Kalló Zsolt kapták a dr.
István Lajosról elnevezett díjakat. A díjazottakat dr. Pusztay János (képünkön balra) méltatta pénteken, a Krúdy klubban tartott rendezvényen. Török Gábor (képünkön jobbra), a Ferrum színház alapító

désben hibrid meghajtású buszokat vezetne be állami támogatással, valamint fontosnak tartja a kis-és középvállalkozások
támogatását és falugazdász hálózat
megerôsítését. A tisztességes jövôt és
a tervezhetô jövôt képviseli – jelentette
ki a politikus. Balassa Pétert ajánlotta
a szombathelyi választók figyelmébe dr.
Varga-Damm Andrea, devizahitelek ügyével foglalkozó jogász, veszprémi országgyûlési képviselôjelölt: Az a politikus,
aki tudja, mi a harc, mi a fair play és a tisztelet – mondta Balassáról.
Kitüntetés az egyetemi sport támogatásáért

tagja, vezetôje és rendezôje. Török Gábor
1991-ben a Kiváló Együttes címet, 2003-ban
a Csokonai-díjat érdemelte ki a Ferrummal.
Dr. István Lajos Innovációs Díjban részesült:
Kalló Zsolt, a Capella Savaria mûvészeti vezetôje, koncertmestere és szólistája.
A Capella Savaria a legrégebbi, korhû
hangszereken játszó kamarazenekar Magyarországon, 1981-ben alakult. Újító törekvései nagy feltûnést keltettek a zenei
életben. Céljául a barokk és a klasszikus zene korhû elôadását tûzte ki, felhasználva
a kor dokumentumait.
Balassa a Jobbik jelöltje
Balassa Péter, Szombathely jobbikos országgyûlési képviselôjelöltje. A 2018-as választásokra készülve mutatta be a jelöltet
Bana Tibor országgyûlési képviselô, a párt
megyei elnöke, akitôl azt is megtudtuk,
hogyha a Jobbik alakítana kormányt,
akkor teljes körû elszámoltatást hajtanának végre. A másik kiemelt céljuk a bérunió, azaz a magyar fizetések felzárkóztatása az EU-s átlagbérekhez. (Ebben az
ügyben uniós polgári kezdeményezést indítottak.) Balassa Péter a vasi 1. számú választókerület (Szombathely és környéke)
képviselôjeként a megyeszékhely bérlakáshelyzetén javítana, a tömegközleke-
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Szombathely egyetemi sportéletének
kiemelt támogatásáért Elek Ilona Emlékéremmel ismerték el Koczka Tibor,
Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármesterének munkáját. Dr. Szabó
Tünde sportért felelôs államtitkár a Gödöllôi Királyi Kastélyban adta át a díjat
a Magyar Egyetemi–Fôiskolai Sportszövetség (MEFS) fennállásának 110. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. Koczka Tibor alpolgármestert
az ELTE terjesztette fel az elismerésre.
A városvezetô szerint a szombathelyi ön-

kormányzat, a Savaria Egyetemi Központ, valamint a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület közötti sikeres együttmûködésnek szól a kitüntetés.
A rezsicsökkentésrôl a Herényiek Házában
Németh Szilárd országgyûlési képviselô, a Fidesz alelnöke „Hogyan védjük meg a rezsicsökkentést” címmel tartott elôadást pénteken a Herényiek Házában. A politikust és
a résztvevôket Koczka Tibor alpolgármester, a körzet képviselôje köszöntötte. A rendezvényen részt vett dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô, Illés Károly alpolgármester és Lendvai Ferenc tanácsnok is.
Reményik Suliszínház: Nincsenapám, seanyám
Új darabot mutatott be a Reményik Suliszínház pénteken, amely egy tizenéves lány
problémáit mutatja be. A bakfis kapaszkodókat keres a kamaszkorban zûrzavarossá váló világban, de ez még nehezebb egy
szétzilált családban, amely nem igazán érti meg a felnôtté válással járó problémákat. Szabó Borbála ifjúsági darabját Németh Gyöngyi rendezte. A darabot a 14–18
éves korosztálynak ajánlják.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

Hazatérés tizenhárom éves hadifogságból
még legalább 200-300-an vannak magyarok. Sajnos, velük nem törôdik senki.”
Vanics úr azonban nem adta fel. Miután
kirúgták a szénbányából, Nova Nikolajba
utazott, ahol teljesen véletlenül találkozott a német konzullal. Az ô javaslatá-

persze közben tájékoztatta az illetékeseket, hogy még sok száz társa él valahol Szibériában. Vanics úr idehaza már
nyugodtan mesélt a kis „Szentmártonutcai” lakásában az oroszországi viszonyokról.

ra vette fel a kapcsolatot Moszkvában
a Vöröskereszttel.
„A vöröskeresztnél megigérték, hogy
teljesitik kérésemet és felszólitottak,
hogy három hét mulva ujra jelentkezze,
utrakészen. A három hétbôl öt hónap
lett, de végül október 20-án mégis csak
megkaptam azokat az iratokat, amelyekkel végleg elhagyhattam Oroszországot.
Még aznap vonatra ültem. Varsón és Prágán keresztül érkeztem meg Magyarországra. Borzasztó érzés volt megtudni,
hogy míg én az oroszok között éltem és
semmi hírt nem hallottam hazámról,
ezalatt Magyarországot feldarabolták és
agyonnyomoritották.”
A honi hatóságok tizennégy napos megfigyelést rendeltek el a férfinek, aki

„Jobb arról nem beszélni. A megélhetési viszonyok rettenetesek. Még ma is sorban állnak a kenyérért az emberek. Elnyomás ugyan nincs, de az elégedetlenség
igen nagy. Dolgozni mindenkinek sokat
kell, viszont enni nem lehetett, mert nincs
mit. Szépen lehetett keresni, de hát mit
ér az, ha viszont elkölteni nem lehet.
Az üzemeket az állam veszi a kezébe és
az az eredmény, hogy semmitsem lehet
kapni. Moszkvában van ugyan néhány
nagyobb üzlet, de ezeknek is minden
napjuk meg van számlálva. Pangás, nincstelenség, éhség és elégedetlenség – ez ma
Szovjetoroszország. A nép zugolódik
persze, sôt a katonaság is, végül azonban
mégis marad minden a régiben.”
Még jó néhány évtizedig…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Nagygencsen. Az anyák napi operett
gálára szóló belépôket Kovácsné Koncz Katalin, Kövér Ágnes és Hajdu Imre, Kondorné Melitta Shaolin masszázs utalványait pedig Tóthné Kozsán Szilvia és Kálovics Tamás nyerte. E heti kérdésünk: Melyik hadifogolytáborba
került hôsünk? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus
Zenekar hangversenyére szóló belépôket, valamint a Csupor Gasztro Bisztró étterem utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az
ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, április 5-ig. Kérjük, feltétlenül írják
meg telefonszámukat is!

Játék

„Aki tizenhárom év után került haza az
oroszok fogságából” – ezzel a címmel jelent meg írás 1928. november 26-án
a Nyugatmagyarország címû újságban.
A hihetetlen történetrôl hosszasan számolt be a lap.
„Tíz év dübörgött el a nagy világégés felett és tíz esztendô sem volt elég ahhoz,
hogy a véresen fájó emlékeket betemesse a feledés lassan pergô homokjával.”
E sorokkal vezette fel az írást a szerzô, aki
kitért arra is, hogy alig volt magyar család, aki ne veszített volna el valakit a négyéves vérontás ideje alatt. És voltak, akikrôl megfeledkeztek, hiszen semmi hír nem
érkezett felôlük. „Most is egy ilyen vándor érkezett Szombathelyre. Egy napon
csak betoppant egy kis családhoz a régen
halottnak hitt ember: Vanics Gyula.”
A férfi újra kezdte tanulni anyanyelvét,
de ez sem akadályozta meg abban,
hogy meséljen a zsurnalisztának.
„1913-ban bevonultam itt Szombathelyen a katonasághoz. Itt ért egy esztendô mulva a világháboru és én már mentem is az orosz frontra. Közel egy évig
küzdöttem az oroszok ellen, soha meg
nem sebesültem ezalatt. Egyszer azután
– a napra pontosan emlékszem: 1915. október 24-e volt – rohamra mentünk
a muszkák ellen. A rohamról én már nem
kerültem vissza a magyar bakák közé: hadifogoly lettem. Az oroszok több hadifogolytársammal beosztottak egy szibériai transzportba. Így kerültem a csitai hadifogolytáborba. Az oroszok nagyon
jól bántak velem és egy hónap mulva
kiengedtek a fogolytáborból több társammal együtt, hogy munkát vállalhassunk. Ez sikerült is.”
Vanics Gyula dolgozni kezdett, szépen is
keresett, de a napok lassan teltek távol
hazájáról.
„Közben mulottak az évek, jöttek a forradalmak és Oroszországban a szovjet került felül. A kommunisták uralmát mi nem
igen éreztük meg Szibériában. Itt békén
hagyták az embereket. Csak abból tudtuk, hogy bolsevizmus van, hogy a házakon vörös lobogókat lenget a szél és hogy
a megélhetés napról-napra emberfelettien nehezebb és nehezebb lesz.”
Persze, a szombathelyi férfi is szívesen hazatért volna, adódott is akkoriban erre
lehetôség, de sajnos nem tudott vele élni. A transzportok hírérôl ugyanis csak
a városban élôk értesültek, hozzá pedig
rendre nem jutott el az információ.
„Lakatlan területeken dolgoztunk szénbányákban és ide bizony sohasem ért el
a hadifogolyszállítások hire. Szibériában
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Meghosszabbították Jordán Tamás kinevezését
Rendkívüli közgyûlésen döntött a képviselô-testület Jordán Tamás igazgatói
kinevezésének meghosszabbításáról,
és arról, hogy új pályázatot írnak ki
a Weöres Sándor Színház vezetôjének
személyére.
Miután az elôzô színházigazgatói pályázat eredménytelen lett, a képviselô-testületnek 30 napon belül ki kellett írnia az új
pályázatot – erre törvény kötelezi –,
ugyanakkor gondoskodnia kellett arról,
hogy a színház mûködése az új igazgató
kinevezéséig zökkenômentes legyen.
A most tárgyalt javaslat arról szólt, hogy
Jordán Tamás 2018. szeptember 31-ig
vezesse tovább a színházat. Ezt a képviselô-testület csaknem teljes egyetértéssel
elfogadta, és azt is, hogy a pályázatban
az igazgató megbízása 2021. január 31-ig
szóljon. Balassa Péter (Jobbik) tartózkodott, Koczka Tibor, kultúráért felelôs alpolgármester pedig nemmel szavazott.
Az alpolgármester nem látta indokoltnak

Jordán kinevezésének meghosszabbítását,
mondván, hogy az új évadig még van fél
év. A politikus utalt a direktor korára, hozzátéve azt, hogy „két Alföldi-darab között
még volt ideje berobbanni a HírTV-be, Kálmán Olga mûsorába”. Jordán ezt a megjegyzést nem hagyta szó nélkül, Eszterházyt idézte: „bizonyos szint felett nem
süllyedünk bizonyos szint alá”, és hozzátette, hogy szerencsére nem arról kellett
beszélnie Koczkának, hogy két elôadás között kórházba vitték. Dr. Takátsné dr.
Tenki Mária, a jogi-és társadalmi bizottság elnöke kilátásba helyezte, hogy a bizottság ellenôrzés miatt ellátogat a szín-

KNEIPP-MÓDSZER AZ ÓVODÁKBAN
A közgyûlés a rendkívüli ülésen döntött arról is, hogy 13 ezer euróval
támogatja a Kneipp- módszer óvodai bevezetését, amely az egészséges
életmódra nevelést segíti a gyerekekben. Két témát tárgyaltak volna zárt
ülésen, a SZOVA és a VASIVÍZ üzleti tervét, ezeket azonban dr. Puskás
Tivadar javaslatára levették a napirendrôl.

Közgyûlési kommentárok
Három frakció tartott a rendkívüli közgyûlés után sajtótájékoztatót. A Fidesz
nem kommentálta az elôzô napi eseményeket, a többiekét összefoglaljuk.
Balassa Péter (Jobbik) szerint a városvezetés bizonytalanságát jelzi, hogy a két
elmaradt napirend ügyében jövô hétre
újabb rendkívüli közgyûlést hívtak össze.
Jordán Tamásnak gratulált, és jó munkát
kívánt neki. Úgy gondolja, hogy a közgyûlést enyhe cenzúra mellett tartották,
ugyanis a tévé nem közvetítette, csak
neten lehetett követni. Az ügyben meg
fogják tenni a megfelelô lépéseket.
A közgyûlésen Molnár Miklós személyére tett sértô kifejezését, az alpolgármester minôsítését fenntartja.
Molnár Miklós (Pro Savaria) is tartott sajtótájékoztatót, amelyen újságírói kérdés-

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

Idôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280

Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu
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házba, és beszélni fog a színészekkel. Dr.
Czeglédy Csaba ezt nem tudta értelmezni, hiszen egyetlen intézményben, gazdasági társaságban nem ellenôriz úgy a bizottság, hogy az alkalmazottakkal beszélget. A határozathozatal után Nagy Cili,
a WSSZ színésznôje felolvasta Isabelle
Huppert a színház világnapjára – épp erre esett a közgyûlés – írt üzenetét: „A színház védelmez és menedéket nyújt. Hiszem,
hogy szeret minket… ahogy mi is szeretjük ôt. Emlékszem egy öreg ügyelôre, aki
mielôtt felment a függöny, minden este
a kulisszák mögött nôi hangot imitálva
mondta: Helyet a színháznak!”

re elmondta, hogy SZOVÁ-nál és
a VASIVÍZ-nél is prémiumkiírás van, amit
az év elején a közgyûlés az üzleti tervben
fogad el. A kifizetésrôl az igazgatótanács
dönt annak függvényében, hogy a kiírást
(elvárást) teljesítették-e a cég vezetô
tisztségviselôi. Nem érti, hogy Balassának
miért csak a SZOVÁ-val van gondja. Sajnálja, hogy Balassa sértô kifejezésére úgy
reagált a közgyûlésen, hogy ezt a stílust
bizonyára a focipályán tanulta. Az alpolgármester kijelentette, hogy nem állt
szándékában egyetlen focistát sem megbántani ezzel a megjegyzéssel, de szerinte Balassa a személyeskedésben átlépett egy határt. A Pro Savaria változatlanul Jordán Tamást támogatja, és az alpolgármester örül, hogy elfogadták a
korábbi pályázati kiírást módosító javas-

latukat, hogy elônyt jelent öt év vezetôi
gyakorlat gazdasági társaságként mûködô színház élén.
Nemény András (MSZP) elmondta, hogy
frakciójuk nem tervezett háromnál több
felszólalást a színházigazgató-ügyben, de
a vita elment egy olyan irányba, amit nem
hagyhattak szó nélkül. Ilyen volt, hogy dr.
Takátsné dr. Tenki Mária kijelentette, a bizottság kimegy a színházba helyszíni ellenôrzésre. Ezt még a polgármester is
megütközéssel fogadta – mondta Nemény. Koczka pedig sértô megjegyzést
tett Jordánra. Úgy látja, megbomlott a városvezetés egysége, most Koczka Tibor alpolgármester szavazott másképp. Úgy
gondolja, hogy a kulturális alpolgármesternek külsô instruktora van. Felvetette, hogy helyénvaló lenne, hogy akik
korábban Jordán Tamást vádolták (azóta
nagy nyilvánosság elôtt megcáfolt dolgokkal), most annyit mondanának, elnézést kérünk, tévedtünk.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel 8.00ig tart. Az ügyelet április 1-tôl április 7-ig.
1., Szo – Benu Kígyó, Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00; 2., V – Stromfeld,
Stromfeld A. u. 15., 801-230 19.00–08.00; 3., H – Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 20.00–8.00; 4., K – Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., 368-722 20.00–8.00; 5., Sze
– Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313-300 20.00–8.00; 6., Cs – Pelikán, Semmelweis
I. u. 4–6., 500-440 20.00–8.00, 7., P – Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00
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L O M TA L A N Í T Á S
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. április 8-án,
szombaton az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót
SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres
hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló
edényzetbe a méretük miatt el nem
helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált
tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.).
A terület: Petôfi S. – 18-as honvéd utcáktól északra esô városrész a Perint
és a Gyöngyös patak között a Váci M.
utcával bezárólag (tehát a Derkovitsltp., valamint az Akacs M., Szabó M.,
Deák F., Engels F. utcák környéke, ill.
a 14 emeletes mögötti utcák). Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és

napon reggel 7.00 óráig a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem
szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el
nem helyezhetô), feleslegessé vált
tárgyakat szállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek
kihelyezni. Nyomatékosan felhívjuk
a lakosság figyelmét, hogy az érvényben lévô, a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény értelmében
a lomtalanítási akcióba a következô
hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra sem kerülnek:
kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék), állati tetem, trágya, bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédô, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe
stb.), lapátos hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl. permetezôszer-göngyöleg, -maradék,
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncsô, hullámpala,

gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.), elektronikai hulladék (pl. selejtes hûtô,
televízió, háztartási gép). Ezen
hulladékok bizonyos típusait
SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban!
Limlomot az akció napján reggel
7.00 óráig, szállítójármûvel megközelíthetô közterületre kell kirakni.
Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye.
Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (különrakva pl. fém, fa,
karton stb.) segítsék munkánkat.
Bôvebb felvilágosítás az 06-94/314575 telefonszámon kérhetô. A limlom-akció a lakosságra vonatkozik,
intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!
Szombathely Megyei Jogú Város,
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya

Borítják
a stadiont
A héten megkezdték a Rohonci úti
stadion lelátójának lefedését. A váz
szerkezetre úgynevezett PTFE membrán
fólia kerül. Ilyen anyaggal fedték le például a Berlini Olimpiai Stadion tetôszerkezetét, de ezt használták Debrecenben
a Nagyerdei Stadion fedôszerkezetének
kialakításánál is. Az üvegfólia négyzetméter súlya jelentôsen kevesebb, mint
bármely más tetôfedésre alkalmas anyagé, ugyanakkor a szakítószilárdsága és

ütésállósága nagyobb. A membrán esôben nem kopog, akusztikai szigetelése
is biztosított, valamint a hó és a szél ter-

helésének is ellenáll. Az üvegszövet
fóliával a teljes nézôtér fedetté válik.
Az anyag élettartama 25-45 év.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Április 1., szombat

Szeles idô várható

9˚C

21˚C

Április 2., vasárnap

Szeles idô várható

10˚C

21˚C

Április 3., hétfô

Gyengén felhôs
idô várható

9˚C

20˚C

Április 4., kedd

Zápor várható

9˚C

18˚C

Április 5., szerda

Derült, napos
idô várható

8˚C

18˚C

Április 6., csütörtök

Derült, napos
idô várható

8˚C

18˚C

Április 7., péntek

Derült, napos
idô várható

7˚C

18˚C
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KÖZLEMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRÔL

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az
óvodai beiratkozás idejérôl, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggô eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülô gyermekek szüleit.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után
vehetô fel. Az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik. A szülô
gyermeke óvodai felvételét, átvételét a
nevelési év folyamán bármikor kérheti,
a gyermekek felvétele folyamatos.
A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011.
évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdô napjától (szeptember 1.)
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus
alapján az óvodába be kell íratni azt a
kisgyermeket, aki 2017. augusztus 31.
napjáig betölti a harmadik életévét.
A jegyzô – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülô kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A gyermek hároméves korától annak
az évnek az augusztus 31. napjáig,
amikor az ötödik életévét betölti, az
óvodába járási kötelezettséget családi
napköziben is teljesítheti abban
az esetben, ha a családi napköziben
a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör
betöltéséhez elôírt szakképzettséggel,
és munkája során figyelembe veszi
az óvodai nevelés alapprogramjában
foglalt követelményeket.
A szülô gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklôdésének megfelelôen, saját vallási, világnézeti meggyôzôdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
Jelentkezni a meghirdetett idôpont-
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ban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott óvodában lehet.
A beiratkozási igény a jelentkezéssel
válik hivatalossá. Az óvodába történô
jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történô automatikus felvételt is.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülôje
dolgozik. Az óvoda köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik.
A felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt. Ha a jelentkezôk száma
meghaladja a felvehetô gyermekek
számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek
csoportba való beosztásáról a szülôk és
az óvodapedagógusok véleményének
kikérése mellett az óvodavezetô dönt.
Az óvodában a nevelési év szeptember
1-jétôl a következô év augusztus 31.
napjáig tart.
2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában mûködô óvodákban a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2)
bekezdése alapján a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás idôpontját az alábbi idôpontokban határozza meg: 2017. május 3–4. (szerda–csütörtök) 8–18 óra.
3. Az óvodai beíratásához az alábbi
közokiratokat, dokumentumokat kell
bemutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt;
a szülô személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.
Be kell mutatni továbbá:
a kötelezô védôoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát; szakértôi véleményeket (SNI vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlôdésével, betegségével kapcsolatos); orvosi igazolást arról, hogy
a gyermek egészséges, közösségbe felvehetô; nem magyar állampolgárságú
gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyezô okmányokat; TAJ-kártyát.

Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési
lap” kitöltésével és benyújtásával történik. A szülô a jelentkezési lapot letöltheti a www.szombathely.hu honlapról, illetve jelentkezés napján átveheti az óvodában.
4. A szülô az óvodai nevelésben történô
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott idôpontban.
Kötelezô beíratni azt a gyermeket:
aki 3. életévét 2017. augusztus 31.
napjáig betölti (a nevelési év kezdô
napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni),
aki 5. életévét 2017. augusztus 31.
napjáig betölti, és óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítette.
A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett (3 éves óvodakötelezett)
gyermek szülôje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. A napi négy órában
óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek
szülôje, amennyiben a gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövôben külföldön teljesíti, elôzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzôt.
5. A szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja értelmében az a szülô
vagy törvényes képviselô, aki a szülôi
felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermekét kellô idôben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
6. Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának fenntartásában
mûködô óvodák gondoskodnak
a többi gyermekkel együtt nevelhetô
sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelésérôl is. Az óvodák
az alapító okiratuk szerint azokat
a sajátos nevelési igényû gyermekeket (SNI) tudják fogadni, akik szakértôi vélemény alapján integráltan,
a többi gyermekkel együtt nevelhetôk. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni. A sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó
óvodák jegyzékét mellékeljük.
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7. Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvû nevelést
folytató óvodák:
Szombathelyi Napsugár Óvoda, 9700
Szombathely, Pázmány Péter krt. 26/a.,
tel: 94-501-748
Szombathelyi Pipitér Óvoda, 9700
Szombathely, Bem József u. 9/c., tel:
94-501-541
8. Az óvodák kötelezô felvételi körzetérôl a www.szombathely.hu–ügytipusok-köznevelés linken, a www.szombathelyiovodak.hu weboldalon, illetve
a beiratási plakáton tájékozódhatnak
a szülôk.
9. Az óvodai felvételrôl hozott döntés
határnapja 2017. június 6. napja.
A döntésrôl szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az
óvoda.
Az óvoda vezetôje:
az óvodai felvételi kérelemnek helyt
adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését határozati formában közli
a szülôvel.
A szülô, amennyiben azt az óvodai
beiratkozás napján – az elektronikus
elérhetôségének magadásával – kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról,
hogy gyermeke óvodai felvételt nyert,
vagy felvétele elutasításra került.
11. Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülô a közléstôl számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzati Hivatal
Jegyzôjénél. (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.).
Kérjük a tisztelt Szülôket, hogy
a megadott idôben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
•••

SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA
(Aréna u. 8/b.)
Aréna u., Batthyány tér, Bejczy I. u.,
Belksikátor, Berzsenyi D. tér, Béri B. Á.
u., Fô tér, Gyöngyös u., Gyöngyösparti
sétány, Hefele M. u., Jurisich M. u.
(1–21. és 2–18.), Király u., Kiskar u.,
Kossuth L. u., Külsikátor, Légszeszgyár

u., Malom u., Dr. Pável Á. sétány, Rákóczi F. u. (1–9. és 2–14.), Savaria tér,
Szent Erzsébet tér, Szent Márton u.
(1–21. és 2–4.), Thököly I. u., Újvári E.
u., Vak B. u., Zrínyi I. u., 48-as tér.
SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA
(Barátság u. 24.)
Barátság u., Bercsényi M. u., Éhen Gy.
tér, Hunyadi J. u. (1–43. és 2–10.), Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. (31-tôl végig és 42-tôl végig), Nádasdy F. u.
(1–27. és 2–24.), Nádor u., Szelestey L.
u. (35-tôl végig és 36-tól végig), Szent
Márton u. (6-tól végig és 23-tól végig),
Széll K. u. (27-tôl végig és 22-tôl végig),
Szôkeföldi u., Vasút u. (1–7.), Vörösmarty M. u. (1–21. és 2–32.), Wesselényi
M. u. (2.a–c.), Welther K. u. (1–13. és
2–14.), 56-osok tere fele.
SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA
UTCAI ÓVODA (Benczúr Gy. u. 2.)
Benczúr Gy. u., Bertalanffy M. u., Ciklámen utca, Csikor E. u., Görgey A. u.,
Haladás u., Ibolya köz, Jázmin köz, Kaposi J. u., Kert u., Levendula u., Mészáros J. u., Muskátli u., Nagyszombat tér,
Nefelejcs u., Németh L. u., Rezeda u.,
Rózsa köz, Rumi R. I. u., Senyefai u.,
Szegfû u., Szent Imre herceg útja
(1–151. és 2–102.), Szerb A. u., Tolnay S.
u., Uzsoki u., Vadrózsa u., Vajdahunyad
tér, Várkonyi I. u., Vasúti ôrház, Veres P.
u., Viola utca, Vízöntô u.
SZOMBATHELYI DONÁSZY MAGDA
ÓVODA (Losonc u. 2.)
Ariadné u., Átkötô u., Bárdosi N. J. u.,
Bocskai I. krt., Concordia u., Csepregi
úti dülô, Csokonai V. M. u., Demeter
u., Diana u., Eötvös L. u., Élmunkás u.,
Fortuna u., Garai J. u., Gárdonyi G. u.,
Glória u., Hollósy S. u., 11-es Huszár
u., Justitia u., Kemény Zs. u., Kéthly
Anna u., Kiss J. u., Konzc J. u., Kós K.
u., Kölcsey F. u., Losonc u., Lovas u.,
Luna u., Május 1. u., Márkus E. u.,
Mikszáth K. u., Minerva u., Nádasdy F.
u. (29–43. és 26–36.), Niké u., Olimpia
u., Pinkafôi u., Repülôk útja, Semmelweis I. u., Silvana u., Söptei út,
Stettner L. u., Stromfeld A. u., Teleki
B. u., Tücsök major, Vasút u. (11-tôl
végig), Vasúti ôrház, Vályi P. u., Verseny u., Vesta u., Viktória u., Vörösmarty M. u. (23–43. és 34–60.),
Welther K. u. (15–43. és 16–36.).
Kötelezô felvételt biztosító óvoda Tömörd óvodásai számára.
SZOMBATHELYI GAZDAG ERZSI
ÓVODA (Krúdy Gy. u. 2/A.)
Babits M. u., Balassi B. u., Bürü u.,
Felsôôr u., Fraknó u., Hajdú u., Hock J.

u., Jászai M. u. (1–3. és 2–4.), Juhász Gy.
u., Károly R. u. (1–-29. és 2–14/D.),
Kodolányi J. u., Kosztolányi D. u., Krúdy Gy. u., Mátyás király út, Móricz Zs.
u., Muraszombat u., Rákóczi F. u.
(13–57. és 16–76.), Rumi út (1–29. és
2–38.), Sorok u., Szabadságharcos u.,
Szalónak u., Szent Flórián krt. (8-tól végig és 13-tól végig), Tóth Á. u., Vajda
J. u., Varasdy K. u.
SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVIRÁG
ÓVODA (Bem József u. 33.)
Bem J. u. (6–18. és 25–31.), Kodály Z. u.,
Nagy L. u., Szûrcsapó u. (23–27. és
22–26.), Váci M. u. (57-tôl végig és 70tôl végig).
Kötelezô felvételt biztosító óvoda Sé
óvodásai számára
SZOMBATHELYI JÁTÉKSZIGET
ÓVODA (Gyôzelem u. 1/a.)
Akácfa u., Almássy L. u., Álmos vezér
u., Bádonfa u., Bogát fasor, Bogát
major, Bogáti út, Borotszeg u., Bükkfa u., Csalogány u., Elôd vezér u.,
Erdôsi S. J. u., Esthajnal u., Falukert u.,
Farkas u., Festetics u., Fiastyúk u.,
Gesztenyefa u., Göncöl u., Gyôzelem
u., Határôr u., Hermán u., Hét vezér
u., Ifjúság u., Izsó M. u., Komárom u.,
Kond vezér u., Mészáros L. u., Nyárfa
u., Ond vezér u., Orbán B. u., Orion
u., Oroszlán u., Paál L. u., Rák u., Rumi külsô út, Rumi út (233-tól végig és
278-tól végig), Sándor L. u., Skorpió
u., Sport tér, Szent István király u., Tamási Á. u., Tárogató u., Titán u.,
Tölgyfa u., Török I. u., Vadász u., Vasúti ôrház , Vízmellék u.
SZOMBATHELYI KÔRÖSI CSOMA
SÁNDOR UTCAI ÓVODA
(Kôrösi Cs. S. u. 7.)
Acsádi I. u., Alpár Gy. u., Bányász u.,
Bendefy L. u., Budai Nagy. A. u., Csapó u., Diófa u., Dukai T. J. u., Erkel F.
u., Felsôbüki Nagy P. u., Fogaras u.,
Gábor Á. u., Halastó u., Hattyú u.,
Hársfa u., Igló u., Jászai M. u. (5-tôl
végig és 6-tól végig), Kandó K. u., Kazinczy F. u., Károly R. u. (31–47. és
16–38.), Kismarton u., Kôrösi Cs. S. u.,
Kulcsár I. u., Kunc A. u., Külsô Pozsonyi út, Móra F. u., Nagy L. király u.,
Németújvár u. (8–18. és 9–25.),
Országh László u., Ovad u., Ôrség u.,
Péterffy S. u., Rába u., Rákóczi F. u.
(59-tôl végig és 78-tól végig), Rumi út
(29/A–129. és 40–276.), Sárosi Gy. u.,
Sorokmajor u., Szabó E. u., Szántó K.
J. u., Százhold u., Szent Gellért u. (9tôl végig és 28-tól végig), Temesvár
u., Termelôk útja, Újvilág u., Vasvári P.
u., Vidos J. u., Zalai T. J. u.
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SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA
(Margaréta u. 1.)
Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u.,
Áprily L. u., Bagolyvári sétány, Batsányi J. u., Bernstein B. u., Bertalan Á.u.,
Bodányi Ö. u., Bethlen G. u., Brenner
T. krt., Csatár u., Csató B. u.,Csupor
villa, Döbrentei G. u., Dudás J. u., Európa park, Erdei iskola utca, Fadrusz
J. u., Fábián Gy. u., Ferenczy I. u., Garamvölgyi T. u., Gyôrffy I. u., Hajnóczy
J. u., Hosszú u., Huszt u., Irinyi J. u.,
Jáki út, Jászi O. u., Jékely Z., Katona J.
u., Kismezei u., Körmendi út, Kürtös
u., Laky D. u., Lôportár u., Madách I.
u., Margaréta u., Nagyvárad u., Nárai
u., Nárai Külsô út, Németh P. u.,Pohltó u., Radnóti M. u., Rajczy
I.u.,Rauscher M. u., Reismann J. u.,
Rozmaring u., Somlay A. u., Szalézi
tér, Szász B. u., Szigligeti E. u., Tarczai
L. u., Táncsics M. u., Tinódi S. u.,Tóth
István u., Tóth István park, Tömjénhegy u., Vadvirág u.
SZOMBATHELYI MAROS ÓVODA
(Maros u. 17/b.)
Alsóôr u., Arad u., Bajnok u., Barabás
M. u., Bezerédi A. u., Békefi A. sétány, Béke tér, Búzavirág u., Brigád
u., Csók I. u., Damjanich J. u., Farkas
K. u., Galamb u., Herman O. u., Hóvirág u., Irottkô u., Kalló u., Maros u.,
Munkácsy M. u., Öntô u., Pipacs
u.,Petúnia u., Prága u., Saághy I. u.,
Szabadnép u., Szabó I. u., Szent Imre
herceg útja (155-tôl végig és 104-tôl
végig), Székely B. u., Szófia u., Tarcsa
u., Temetô u., Tulipán u., Vereczkei
u., Vörösvár u.
SZOMBATHELYI MESEVÁR
ÓVODA (Gagarin u. 10.)
Arany J. u., Ádám László u., Árpád út,
Badacsony u., Béke u., Boróka u.,
Brenner János u., Brutscher J. u., Cinege u., Csuszka u., Dózsa Gy. u., Esze T.
u., Falunagy u., Fátra u., Fürdô u., Gagarin út, Géfin Gy. u., Gotthárd u.,
Gömör u., Gyimesi Szilárd u., Hollán
E. u., Homok u., Szent II. János Pál
pápa krt., Jégpince út, Jókai M. u.,
József A. u., Karmelita u., Kálvária u.,
Káptalan u., Károlyi G. tér, Kárpáti K.
u. (Rigóvölgyi útig), Kelemen major,
Kenderesi u., Kétrózsa köz, Középhegyi út, Kunos E. u., Lajta u., Magyar L.
u., Matók Leó u., Mátra u., Mélykúti
földek dülô, Nagykar u., Nótárius u.,
Óperint u., Picege u., Rákosi Jenô u.,
Reviczky Gy. u., Rigóvölgyi út, Szedres u., Szent László király u., Szinyei
M. P. u., Szôlôhegy u., Tátra u., Tompa M. u, Vikárius u., Víztorony u.,
Werner A. u.
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SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA
(Váci M. u. 5.)
Benedek E. u., Dr. Fodor J. tér, Kertész
u., Lipp V. u., Paragvári u.72-tôl végig,
Patak u., Dr. Petô Ernô u., Dr. Szabolcs
Z. u., Váci M. u. (1-43.) és (2-34.)
SZOMBATHELYI NAPSUGÁR ÓVODA
(Pázmány P. krt. 26/A.)
Balogh Gy. u., Gyurits A. u., Hajnal u.,
Hunyadi J. út, (12-tôl végig és 45-tôl
végig), Jurisich M. u. (23–33. és 20–38.),
Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Liliom u.,
Mikes K. u., Nyár u., Négyesi u., Németújvár u. (1–7. és 2–6.), Ôsz u., Páfrány u., Pásztor u., Pázmány P. krt., Rumi út (133–231.), Szent Flórián krt.
(1–11. és 2–6.), Szent Gellért u. (1–7. és
2–26.), Szôlôs u., Szôllôsi sétány,
Taschler J. u., Tavasz u., Vas G. u., Vasúti ôrház, Vitéz u., Wälder A. u.
Az óvoda 2 csoportjában folyó német
nemzetiségi óvodai nevelés felvételi
körzete Szombathely déli városrésze.
(Választóvonal: Szent Márton u., Fô
tér. Kiskar u., Óperint u., Kálvária u.,)
SZOMBATHELYI PIPITÉR ÓVODA
(Bem József u. 9/C.)
Apáczai Cs. J. sétány, Bakó J. u., Bem J.
u. (1-23. és 2-4.), Faludi F. u., Gazdag E.
u., Horváth B. krt. (21-tôl végig) és
(36-tól végig), Kassák L. u., Simon I. u.,
Szûrcsapó u. (1–21. és 2–20.), Váci M. u.
(45–57.) és (36–70.).
Az óvoda 2 csoportjában folyó német nemzetiségi óvodai nevelés felvételi körzete Szombathely északi
városrésze. (Választóvonal: Szent
Márton u., Fô tér., Kiskar u., Óperint
u., Kálvária u.,)
SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
(Deák F. u. 39/A.)
Ady E. tér, Akacs M. u., Dr. Antall József
tér, Bartók B. krt. (1–39. és 2–38.),
Báthori I. u., Bolyai J. u., Borostyánkô u.,
Deák F. u., Domonkos u., Engels F. u.,
Eperjes u., Esterházy A. u., Forró u., Hadnagy u., Hargita u., Hazatius F. u., Honvéd tér, Honvéd út, Horváth B. krt. (1–19.
és 2–34.), Hübner J. u., Dr. István Lajos
körút, Karinthy F. u., Késmárk u., Kisfaludy S. u. (1-29. és 2-40.), Kórházköz, Kôszegi u., Léka u., Liszt F. u., Markusovszky L. u., Március 15. tér, Mártírok
tere, Mindszenty tér, Paragvári u. (1–79.
és 2–70.), Petôfi S. u., Rohonci út. (2–38.),
Somogyi B. u., Sörház u., Sugár út, Szabó M. u., Szegedy Györgyné u.,
Szelestey L. u. (1–33. és 2–34.), Széchenyi
u., Széll K. u. (1–25. és 2–20.), Szily J. u.,
Tószer tér, Tóth Géza tér, Uránia udvar,
Vár köz, Wesselényi M. u. (5-tôl végig és
4-tôl végig), 56-osok tere fele.

Kötelezô felvételt biztosító óvoda Salköveskút óvodásai számára
SZOMBATHELYI SZÛRCSAPÓ ÓVODA
(Szûrcsapó u. 43.)
Bartók B. krt. 40., Perintparti sétány,
Rohonci út (1-tôl végig és 40-tôl végig),
Szûrcsapó u. (29–41. és 28–40.).
SZOMBATHELYI VADVIRÁG ÓVODA
(Selmec u. 2.)
Acél u., Alkotás u., Áfonya u., Bálványkô u., Bártfa u., Bogáncs u., Brassó u.,
Csaba u., Csillag u., Eper u., Fenyô u.,
Hámor u., Henger u., Holdsugár u.,
Ikervár u., Ipar u., Ipari út, Jávor u., Jegenye u., Kassa u., Kikelet u., Kolozsvár
u., Korpás u., Kökényesi u., Körmöc u.,
Kötô u., Külsô-Zanati út, Lôcse u., MÁV
hatházak, Mérleg u., Napsugár u.,
Nyitra u., Pálya u., Pozsony u., Puskás T.
u., Rozsnyó u., Sas u., Sági út, Sárdi-ér
u., Sárd-éri vízmû, Sárvár u., Selmec u.,
Selyemrét u., Sólyom u., Szabadka u.,
Szatmár u., Szeben u., Sziget u., Szövô
u., Tátika u., Torockó u., Trafóállomás,
Üstökös u., Varasd u., Vas u., Vámház
u., Vásártér u., Vénusz u., Vépi u., Zanati út.
SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR
ÓVODA (Márton Á. u. 58.)
Angolkert u., Angyal u., Aranypatak
u., Áchim A. u., Babér u., Bárdos A. u.,
Bors köz, Cimbalom u., Citrom u.,
Csepy D. u., Csombor u., Dr. Pálos K. u.,
Dob u., Dolgozók útja, Dombtetô u.,
Dozmat u., Dr. Frank Kálmán u., Dugovics T. u., Egressy B. u., Eötvös J. u.,
Ernuszt K. u., Gyömbér u., Gyöngyvirág
u., Izsóp u., Kapor u., Kárpáti K. u. (Rigóvölgyi úttól), Kilátó út, Komlósi F. u.,
Kömény u., Lancsics B. u., Lejtô sétány,
Lendvai Ernô u., Liget u.,Marlovics tanya, Málna u., Márton Á. u., Meggyvágó u., Menta u., Nádtó u., Oladi vasútállomás, Orgona u., Potyondi u., Retek
u., Sáfrány u., Síp u., Szamóca u.,
Szenczy I. u., Szélkerék u., Szigeti K.,
Szinese major, Tárkony u., Torma u.,
Torony u., Weöres S. u., Wimmer Á. u.,
Zeli major, Zsálya u.

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

TÚLSÚLYOS KEDVENCEK

Horváth Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának tagja, a Fidesz
Szombathelyi Szervezetének alelnöke 2017. április 4-én (kedden)
16.00–17.00 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent Márton
u. 10.) fogadóórát tart.
Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. április 4-én (kedden) 16.00–17.00 óráig a Demokratikus Koalíció Szombathelyi Irodájában (Szombathely, Király u.
1. I. em.) fogadóórát tart.

M S Z P :

A L Á Í R Á S G Y Û J T É S

Az MSZP Szombathely Botka László programját támogató aláírásgyûjtést tart Kopcsándi
József önkormányzati képviselô részvételével április 1-én, szombaton 9.00–11.00 óráig Szombathelyen, az Órásháznál. Az MSZP Szombathely Botka László programját támogató aláírásgyûjtést tart Horváth Soma és Kopcsándi József önkormányzati képviselôk részvételével április 5-én, szerdán 16.00–17.30 óráig Szombathelyen az Órásháznál. Az MSZP Szombathely
Botka László programját támogató aláírásgyûjtést tart önkormányzati képviselôinek részvételével április 7-én, pénteken 14.00–17.00 óráig Szombathelyen az Órásháznál. Az MSZP
Szombathely Botka László programját támogató aláírásgyûjtést tart áprilisban hétfôtôl csütörtökig 09.00–16.00 óráig az MSZP Szombathely irodájában (Berzsenyi D. t. 2/B.).
MSZP Vas Megye

Április 1–8.
KIÁLLÍTÁS
március 9–április 2.
Kámoni Arborétum és
Ökoturisztikai Központ
(Szent Imre herceg u. 84/b.)
Hetvenkedem – Vincze
László kiállítása
március 23–április 23.
Szombathelyi Képtár
A Szombathelyi Mûvészeti
Szakgimnázium kiállítása
április 6. (csütörtök)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
17.00 Balázs János
festômûvész kiállításának
megnyitója
április 7. (péntek)
Szombathelyi Képtár
17.00 Ferkovics & Kunhegyesi
& Balogh – kiállítás-megnyitó
••••••••••••••••
április 1. (szombat)
Olad Városrészért Egyesület
(Kodály Z. u. 38.)
9.00–12.00 Lakótelepi
szemétszedés
MMIK
14.00 Szombathelyi
Kötélugró Klub: IX. Szasza
emléktorna
ELTE–SEK Zenei Intézeti
Tanszék (Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Szigetközi dudabál –
Szigetközi táncok oktatása
és táncház
Végállomás
20.00 Mokka Tribute Band,
RockMemorieS
április 2. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Hoppláda

április 3. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. emelet)
17.00 Mit tanított Luther
a kereszt titkáról és
„botrányáról”? Elôadó:
Szilvási Csaba
Genius Savariensis
Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Az egyházi társadalom
az Árpád-kori Vas
vármegyében, elôadó: dr.
Szabó Tamás
MMIK
19.00 Elengedés, újrakezdés,
elôadó: dr. Almási Kitti
április 4. (kedd)
Agora – MSH
17.30 Megosztók –
YouTuberek, vendég:
Horváth Iza
Agora – Savaria Filmszínház
18.00 A Szent Korona és
koronázási kincseink
nyomában – filmvetítés, és
beszélgetés a rendezôvel
Magyar Földrajzi
Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Gyöngyszem Európa
nyugati peremén: Portugália,
elôadó: Lakotár Katalin
április 5. (szerda)
Genius Savariensis
Szabadegyetem
(Egyházmegyei
Könyvtár, Szily J. u. 1.)
16.00 Lutor Kata és
Rozmán Kristóf irodalmi
mûsora

április 6. (csütörtök)
Genius Savariensis
Szabadegyetem (ELTE–SEK
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Az ortológus és
a neológus, elôadó:
dr. Tóth Péter
április 7. (péntek)
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Szimfónia bérlet,
vendég: Kelemen Barnabás
Végállomás
20.00 Beat Dis
április 1–7.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
április 1. (szombat)
15.00 Ivanov
15.00 Vineta Köztársaság
április 3. (hétfô)
15.00 Ivanov
19.00 I. Erzsébet
április 4. (kedd)
19.00 Ivanov
április 5. (szerda)
19.00 Ivanov
19.00 Tünet együttes:
Sóvirág avagy
a létezés eufóriája
április 6. (csütörtök)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 A Grönholmmódszer
április 7. (péntek)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 A Grönholmmódszer
21.00 Kiscsillag és Földes
Eszter: Semmi
konferencia
április 8. (szombat)
Szombathelyimami (Brenner
J. Ált. Isk., Táncsics M. u. 48.)
9.00–12.00 Babaruha-börze
és család-expo

Néhány jó tanács hogyan elôzzük
meg kedvencük elhízását.
Az elhízás ugyanolyan „népbetegség” kedvenceinknél, mint az
embereknél. Rengeteg a túlsúlyos kutya és macska. Nem vesszük
figyelembe, hogy ôk ragadozók.
Ha van zsákmány azt el is fogyasztják, hiszen ki tudja, mit hoz
a holnap? A harmadik adag eleséget is ugyanolyan lelkesen habzsolják, mintha éhesek volnának. Sok
gazdát megtéveszt ez a viselkedés.
A kövérség szövôdményei (keringési, ízületi gondok, cukorbetegség, macskáknál májproblémák) állatokban nagyon gyakoriak.
Hogy ismerhetjük fel az elhízást?
Bonyolult pontozásos kondícióbecslési módszerek léteznek, ezeket nem részletezném. A legegyszerûbb, ha a mellkast végigtapintva próbáljuk a bordákat elérni. Ha nem érezzük ôket, ez
bizony kövérségre utal.
Mit tehet a kövér állat gazdája?
Bizony fogyókúráztatni kell a kutyát. A legjobb a ciklikus-periodikus módszer. Elôször cél testsúlyt
tûzünk ki, ez lehet a fajta standard vagy az állatorvos által becsült érték (keverékeknél). Utána
megnézzük a tápzacskón, hogy
erre mennyi eleség járna, ez
a 100%. Kezdetben, az elsô két
hétben, ennek csak a 60%-át adjuk, majd két hétig a teljes (100%os) adagot, majd kéthetente ezt
váltogatjuk. A kúra akár fél évig
is eltarthat, de így csökken a májelzsírosodás veszélye.
Az igénybe vett tápnak arányosan
több fehérjét, aminosavakat és vitaminokat kell tartalmaznia. A legjobbak az állatpatikákban kapható speciális fogyasztó tápok (pl.
Hill’s r/d). Az egyéb, úgynevezett
light eleségek inkább az elhízás
megakadályozására, testsúlykontrollra használhatóak elsôsorban
ivartalanított állatoknál. Az etetési idôt csökkentsük, a mozgásaktivitást lehetôleg növeljük.
Ne adjunk sok szénhidrátot (tésztaféléket, kenyeret, péksüteményeket, édességet), zsíros ételeket
az ilyen kutyának.
Dr. Varjú Gábor

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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H I R D E T É S

Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
április 8-án.
06-30-948-26-46

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

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

Üdvözöljük a

A KISZ-lakótelepen
szép állapotú,
2 erkélyes
Neczpál Kati téglalakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Irányár: 14,2 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

SCHOTT-nál!

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

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember

Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára

ORVOSI MICROPIGMENTÁCIÓ

VIZUÁLIS ELLENÔR

Veleszületett vagy szerzett
betegségek utáni rejuvenációk:

munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

4 mûszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPKEZELÔ

4 mûszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPMESTER

4 mûszakos munkarendben
Középfokú végzettséggel: gépszerelô,
lakatos, autószerelô, mezôgazdasági
gépszerelô, gépi forgácsoló vagy
lánghegesztô. Termelési területen szerzett
minimum 2 éves tapasztalattal

• Vitilligó-bôrszínnel való színegyezôség képzése
• Hajas fejbôr tetoválás-hiánypótlás
• Areola, azaz mellbimbó rejuvenáció/daganatos
betegségek vagy más balesetek, rendellenességek
következtében sérült bôr újjáépítése,
• Mûtéti vagy baleseti hegszövetek fedése
• Égett bôrfelület optikai fedése
Elôzetes konzultációra bejelentkezés/érdeklôdés:
Tel.: +3630/538-9809
Cím: Szombathely Szent Márton u. 27.

MECHANIKAI SPECIALISTA
rugalmas munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel: pl.:
lakatos, autószerelô, mezôgazdasági
gépszerelô, gépszerelô és 3-5 év szakmai
tapasztalattal

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
4 mûszakos munkarendben (mechanikus)
középfokú mûszaki végzettséggel (pl.:
lakatos, autószerelô, mezôgazdasági
gépszerelô, gépszerelô)
és 2-3 év szakmai tapasztalattal

Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat

Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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Statikus gyakorlás vagy
dinamikus áramlás?
Vajon a sokféle jógairányzat közül melyik felel meg igazán személyiségünknek, alkatunknak, felkészültségünknek? A hosszan
kitartott statikus gyakorlás vagy az izzasztós, dinamikusabb óratípus? Szempontok, melyeket érdemes figyelembe venni a választásnál: A statikus jóga kezdôknek ajánlott. A gyakorlatok
könnyen tanulhatók, a pozíciókat hosszabb ideig, több légzésen
keresztül sajátítja el az ember, figyelve a belsô érzetekre. Van idô
követni a megadott instrukciókat, az oktató finom mozdulatokkal is segíti a helyes kivitelezést. Kellemes ellazultságot eredményez, ha a gyakorló betartja a saját határait, összhangba hozza
a légzését a mozgással.
A dinamikus gyakorlás során nem a gyorsaságon van a hangsúly,
hanem a már megtanult pozíciók összefûzésén, egymásra épülésén, és a légzés természetes ütemén. Ezáltal a pozíciók egy erôlködésmentes áramlássá alakulnak. Az oktató összeállíthatja egy
adott testrészre, érzelemre, erôvonalra, testhelyzetre az óra felépítését, így egy kimondottan izgalmas órán vehetünk részt.
(x)

Kezdô hatha és
dinamikus jóga
a Lady fitness termében!
Martinek Eszter
jógaoktató,
egészségfejlesztô terapeuta
Tel.: +36 30/337-0400

ACCESS
Consciousness®
kezelések, Bars®
tanfolyamok:
Rossz szokások, félelmek, stressz törlése. Immunerôsítés,
ráncok eltüntetése. Tanulási és látásproblémákra.

Önismereti és Párkapcsolati Problémamegoldó
Tréneri tanácsadás, Szüléstámogató és Gyermekágyas Professzionális Dúla szolgáltatások:
segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.

HÚSVÉTI AKCIÓ!
10% kedvezmény a porcelán
koronák és hidak készítésére.
Az akció április 1-tôl, április 18-ig tart.

A KÖRÖMGOMBA
LÉZERES KEZELÉSE MÁR
SZOMBATHELYEN IS!
A körömgombától szerte a világon sok millió ember szenved.
Ecsetelôkkel, krémekkel, szájon át szedhetô gyógyszerekkel
próbálják hosszú hónapokon át megszüntetni, eltüntetni ezt
a mikroszkopikus méretû organizmust. A külsôleges készítmények korlátozott hatékonysága, továbbá a belsôleges készítmények gyakori mellékhatásainak (pl. májkárosodás)
elôfordulása és más gyógyszerekkel való kölcsönhatása egy
új terápiás lehetôség felé irányította a figyelmet.
A lézeres körömgomba-kezelés a szelektív fototermolízis elvén alapul. A speciális, nagy teljesítményû (Nd-YAG) lézerfény
a körömlemezen keresztül hatolva kizárólag a gombasejtekben és fonalakban nyelôdik el, ezáltal a környezetet megkímélve direkt elpusztítja azokat. Továbbá a körömágyban, körömlemezben megemelkedô hômérséklet által indirekt öli
meg a hôérzékeny, kifejlett gombákat és annak spóráit is.
Melyek a lézeres körömgomba-kezelés elônyei?
• Legmagasabb klinikai hatékonyság (80-90%-os gyógyulási esély),
• gyors és kényelmes kezelés,
• kíméletes eljárás – csupán enyhe melegségérzettel jár,
• biztonságos terápia, nincs mellékhatás,
• a páciensek a kezelést követôen azonnal visszatérhetnek
a napi tevékenységükhöz.

Párban és pár nélkül
(megtalálni önmagunkat)

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

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:

http://megnyilolehetosegek.info/
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Dr. Bognár Enikô
bôrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Alpok Egészségház
Szombathely, Kálvária u. 34. • Tel.: 0630/4912-043
Hétfô: 9.00–11.00, csütörtök 16.00–18.00
A bôrgyógyász szakorvos által – FDA minôsítéssel
rendelkezô Nd-YAG lézerkészülékkel
– végzett kezelés már Szombathelyen is elérhetô!

Safo_2017_04_01

17/3/31

11:39 AM

Page 15

E G É S Z S É G

2017. ÁPRILIS 1.

Dr. Endrôdy Katalin
bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

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

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

Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.290 Ft/kg-tól
ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.
(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

A Claudia cukrászdától
50 méterre,
a Borostyánkô
irányába.
Tel.: 94/788/748
www.bioboltszombathely.hu

AJÁNDÉKOZZON
HÚSVÉTRA EGÉSZSÉGET!

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

NYIROKMASSZÁZS
Ezekre a panaszokra kínálunk alternatívát.

Tavaszi akciós bérletek
és ajándékutalványok
Egészségtárs Kft.
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es telefonszámon.

•

FÉ ÓL R
UM
MÓ
B A
E T
D N

Dr. Csanaki Miklósné
REFLEXOLÓGUS,
masszázsterapeuta

NYIROKMASSZÁZS

(immunerôsítô, méregtelenítô,
ödéma kezelése)
REFLEXZÓNA TERÁPIA TALPON
LAZÍTÓ-, FRISSÍTÔ MASSZÁZS
Bérletvásárlás kedvezménnyel!
Bejelentkezés: +36/30/435-8750
Árkádia Egészségcentrum.
www.clara54.hu

AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:
emlôkisebbítés, -nagyobbítás, -felvarrás, zsírleszívás, arc-, hasplasztika, fül-, szemhéjplasztika, BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés hyaluronsavval és saját zsírral, intimplasztika, kissebészeti beavatkozások
Rendelés: Árkádia Egészségcentrum, Szombathely, Dolgozók útja 1/A.

Telefon: 30/994-0354
www.krecsanyi.hu
E-mail: krecsanyi.kalman@gmail.com
Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!

Dr. Gerencsér József

fôorvos, sebész, plasztikai sebész
Mûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:
emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,
arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás, ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.

Madentko – Szombathely, Széchenyi

u. 4–6.
Rendelési idô: csütörtök 16–17 óráig
Alpok Egészségház – Szombathely, Kálvária u. 34.
Bejelentkezés alapján! Mobil: 70/3828 179
E-mail: drgerencserjozsef@chello.hu

N A G Y B Ö J T I É T R E N D V Á LT O Z AT O S A N
A húsvét elôtti böjt betartásához kínál változatos étrendet az egy éve nyílt Öntöde Gasztro. Napi menüválasztékában a húsmentes ételek között is mindenki megtalálja a kedvére valót. A koleszterint és vérnyomást csökkentô medvehagyma krémleves mellett egy szójás rakott káposzta, bazsalikomos gabonafasírtgolyók,
spenótos fetás tönkölyspagetti vagy zöldséges rizottó
mind-mind olyan ínycsiklandozó variáció a böjti napokra, amikor fel sem tûnik, hogy nem ehetünk húst. Szervezetünket jóízû, egészséges ételek bevitele mellett tudjuk ezáltal a lerakódott salakanyagoktól mentesíteni.
Próbáljuk ki a kivételes élettani hatásokkal rendelkezô
kölest, a kálciumban gazdag amarantot, quinoat vagy
a B-vitaminokból jelentôs mennyiséget tartalmazó hajdinát, kuszkuszt, bulgurt. A reform élelmiszer alapanyagokat meg is lehet vásárolni májustól az Öntöde
Gasztroban. „Bio sarkában” tanácsot kaphatnak azok,
akiknek kérdéseik vannak az egészséges étrend kialakításával vagy a helyettesítô élelmiszerekrôl a táplálékallergiával kapcsolatban.
(x)

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (az udvarban)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS házias,
reform és HÚSMENTES menü
Rendelésleadás az adott napon 9 óráig. • Tel.: 06/20/520-8029, 06/30/548-4430
Heti menük a facebookon: Öntöde Gasztro

BALLAGÁSRA, osztálytalálkozókra asztalfoglalást felveszünk!
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Ingyenes, 35 órás, informatikai
képzések indulnak
65 éven aluliaknak áprilisban,
Szombathelyen.
Részletes felvilágosítás:
+3670/574-7271

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

Sansz Felnôttképzô Kft.

Tel.: 30/937-0429

E-000960/2014

www.max2.hu

A bükfürdôi

GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA
wellness-, golf- és
konferenciaszálloda
a következô pozícióra keres
munkatársat:

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ
Elôny: azonos munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat
valamint német és/vagy
angol nyelvtudás
Önéletrajzát az alábbi
e-mail címre várjuk:
reka.kutasi@greenfieldhotel.net

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ
Ezüst karláncok 1.900 Ft-tól
Ezüstgyûrûk 1.700 Ft-tól
Ezüstmedálok 999 Ft-tól
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció április 3-tól 8-ig érvényes!

