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ÖNKORMÁNYZATI

BOLONDOS
BALLAGÁS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI
KÉPZÉS A SEK-EN
KÖZGYÛLÉS: FEJLESZTÉS-HEGYEK
UNIÓS PÉNZBÔL
MILYEN LESZ A FELÚJÍTOTT PIAC?
A PÉNZ ÉS AZ ELKÉPZELÉS MEGVAN

Renault személygépjármûvek
0% THM-mel!A részletekért érdeklôdjön kereskedésünkben!
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 94/508-511

HETILAP
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HIRDETÉS • KÖZÉRDEKÛ

Ne gyógyítsuk
a betegséget,
hanem elôzzük meg!

G Y S E V T Á J É K O Z TAT Ó

SÓSZOBA

BETONPARTNER

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

Szombathely, Jávor u. 14.

MAGYARORSZÁG KFT.
Tel.: 06 30 280 77 77

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

Tavaszi akciós bérletek
és ajándékutalványok

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

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

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

NYIROKMASSZÁZS
Ezekre a panaszokra kínálunk alternatívát.

Kiszállítás megoldható.

A GYSEV Zrt. a Rédics–Szombathely–Mosonmagyaróvár 86. számú fôút 76+225 km szelvényben és
a Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal 1185+93 km
vasúti szelvényben levô útátjárót 2017. május 2-án 9.00
órától május 9-én 18.00 óráig átépítés céljából teljes
szélességben lezárja.

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

jutalékért

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

2017. májusban induló tanfolyamaink:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló E-000531/2014/A006
Targoncavezetô E-000531/2014/A018
Emelôgép-kezelô (kivéve targonca) E-000531/2014/A015
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelô E-000531/2014/A017

Szereted a szakmád
és megújulnál?
Csatlakozz a bükfürdôi
CARAMELL PREMIUM
RESORT****
lendületes csapatához!
MUNKAKÖRÖK:

ELADÓ:
1. A Tófürdô közelében 55 m2-es, második emeleti téglalakás, irányár: 11,5 M Ft.
2. A Vásárcsarnok környékén elsô emeleti, 2 szoba+hallos lakás, irányár: 13,8 M Ft.
3. Az Arborétum szomszédságában kertkapcsolatos lakás, irányár: 21,9 M Ft.
4. A Kámoni városrészen kiváló állapotú 2 generációs családi ház, irányár: 40,9 M Ft.

Ingatlanértékesítés, hiteltanácsadás

Neczpál Kati

Tel.: 30/678-1177

recepciós (nappali és éjszakai
mûszak), szakács,
reggeliztetô szakács, konyhai
kisegítô (rész- vagy teljes
munkaidô), teremfônök,
bármixer, felszolgáló,
masszôr, animátor,
úszómester, szobaasszony,
éjszakai takarító, karbantartó
Küldd el pályázatod!
Caramell Premium Resort****
9740 Bükfürdô, Európa út 18.
E: hr@caramell.hu

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
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Gazdaságtudományi képzés a SEK-en
Milyen esélyekkel újul meg a közgazdászképzés Szombathelyen? Hogyan
bôvítheti az egyetem a kapcsolatait
a gazdaság szereplôivel? Errôl szólt
„Az ELTE helyben van” címû társadalomtudományi kerekasztal-beszélgetés az ELTE Savaria Egyetemi Központban nemrégiben.
A munkaerôpiacon meglévô szakemberhiányra reagálnak az ELTE Savaria Egyetemi Központ gazdaságtudományi képzései, amelyekre elsô helyen több mint
száz diák jelentkezett. A meglévô gazdálkodás és menedzsment, illetve a kereskedelem és marketing szakok az ELTE
Társadalomtudományi Karába integrálódtak 2017. február 1-tôl, ami egyfelôl
rangos diplomát jelent, másfelôl a helyben tanulás lehetôségét.
– Azt a felvételi jelentkezéseknél nem lehet látni, hogy mennyien jelölték meg
ezeket a szombathelyi szakokat a 2., 3.,
4. helyen, de azt szeretnénk, hogy a sorrendmódosításnál minél többen jelentkezzenek át Szombathelyre – mondta
a beszélgetésen dr. Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar dékánja, egyetemi docens, hozzátéve: olyan igény van
a gazdálkodás típusú felsôoktatási képzésekre az üzleti szférában, hogy a jövôben a 200 fôs jelentkezés is reális lehet.
– Fejleszteni szeretnénk ezt a tanszéki csoportot, amit létrehoztunk, de nem úgy,
hogy Budapesten fejlesztünk, és IC-professzorok látják el a szombathelyi oktatást.
Úgy vélem, helyben kell megerôsíteni az
oktatói állományt. Tíz fôállású oktató
tudja ellátni ezeket a képzéseket, amelyektôl azt várjuk, hogy gyakorlatorientált képzések legyenek. A budapesti központban
inkább elméleti jellegû a képzés.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevôjeként Illés Károly, Szombathely MJV alpolgármestere elmondta, hogy ô maga is
a szombathelyi közgazdászképzésben
szerezte a diplomáját, ismeri azt a nagy
elônyt, amit egy helyben megszerezhetô piacképes diploma ad. A város támogatni kívánja a gazdaságtudományi képzéseket, mert ezzel azt is támogatja,
hogy a fiatalok nem mennek el innen továbbtanulni, itt tanulnak, itt dolgoznak,
megpezsdül az élet, és a régió megfelelô szakembereket kap.
Dr. Varga Imre, okleveles közgazdász
egyetemi docens, a szombathelyi képzés
„motorja” úgy fogalmazott: az a cél,
hogy a közgazdászképzés Szombathelyen
ismét sikertörténetté váljon az ELTÉ-vel

együtt. Bízunk abban, hogy felértékelôdik az itt kapható diploma. A képzés
gyakorlati jellegét a megbízott külsô oktatók adják, magukkal hozva szakmai
tudásukat. A közgazdászképzés a régió
és Vas megye fejlesztésében kiemelt szerepet játszik, vállalatoknál, bankokban, az adóhivatalban helyezkedhetnek
el, illetve magánvállalkozóként találhatnak helyet a munkaerôpiacon az itt

végzettek. Az ELTE társadalomtudományi karról megtudtuk: „fiatal hajtás”
az egyetemen belül, 2003-ban jött létre, rugalmassága és innovációs készsége kiemelkedô. A fiatalokkal való kapcsolatára a közvetlenség jellemzô, akár
hallgatói kezdeményezéseket is beépítenek a képzésekbe, a diákokat az önállóság felé terelik.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRA • IFJÚSÁG

Gyermek-váróterem a sürgôsségi osztályon
Gyermekvárót adtak át a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Sürgôsségi Baleseti Ambulanciáját. A Traumackó kuckója dr.
Mátrai Ákos és dr. Balasa Tibor kezdeményezésére jött létre, hogy a gyerekeknek

jövôje pedig egy külön szóbeli kérdést is
megérne – hívta fel a figyelmet a problémákra a vasi politikus. A kormány a felsôoktatási férôhelyek számának csökkentésével a kevésbé tehetôs fiatalokat lehetetleníti el. A szakmai tapasztalatot szerzett
fiatalokat itthon tartanai pedig nehéz
a sokszor három-négyszeres külföldi fizetések miatt. E probléma kapcsán a vidéki kisvárosok és falvak azon túl, hogy elôbb-utóbb szakemberhiánnyal fognak küzdeni,
idôvel el is öregednek, a szülôk és a nagyszülôk pedig csak nagyritkán láthatják
gyermekeiket és unokáikat – véli a Jobbik.
Folktrend: Kitesszük a szûrét

ne a felnôttek között kelljen várakozniuk
az ellátásra. Prof. Dr. Nagy Lajos, a kórház
fôigazgatója elmondta, hogy sokan dolgoztak a várón, amelynek átadásán részt vett
Bartos Erika író, a Bogyó és Babóca mesesorozat szerzôje. A falakat az ô figurái díszítik, a kôszegi Jurisich gimnázium rajztanára, Rónaszéki Linda és tanítványai keze
nyomán. Koczka Tibor alpolgármester kijelentette, hogy a kezdeményezés újszerû
az országban, szeretnék, ha a többi kórház
is átvenné az ötletet. A kivitelezést Balassa
Péter képviselô támogatta képviselôi keretébôl. Megjegyezte, hogy jó helyre került
az adófizetôk pénze. A váróterembe gyerekbarát, de könnyen tisztántartható bútorok és játékok is kerültek.
Könyv Hollán Ernôrôl
A Hollán Ernôrôl (hadmérnök, altábornagy,
államtitkár, fôrendiházi tag, az MTA tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet alapítója és elsô elnöke) készült kötetet mutatták be az Ôrvidék Házban. A rendezvényen dr. Puskás Tivadar polgármester,
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke és Nádor István, a Mérnöki Kamara elnöke mondott köszöntôt.
Jobbik: Hol vannak a munkahelyek?
Hol vannak a tisztességes megélhetést
biztosító munkahelyek? – tette fel a kérdést
Bana Tibor jobbikos országgyûlési képviselô hétfôn a Parlamentben. A kormány
hangzatos ígéreteivel szemben Vas megyében sem javult a munkavállalók helyzete
az elmúlt évek során. Körmenden sorra
szûnnek meg a munkahelyek, Szentgotthárdon nagy a bizonytalanság az Opel körül, Vasváron és környékén továbbra is
a munkalehetôségek hiánya a legnagyobb
probléma, de Jánosháza és Ôriszentpéter
térségében sem sokkal jobb a helyzet, az
aprófalvak, kistelepülések kilátástalan
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A hagyományos Szent György-napi vásárra várták a hétvégén a múzeumfaluba jó
levegôre és még jobb programokra kívánkozó látogatókat. A múzeumfalui sokadalmak hagyományaihoz hû programot szí-

Emléklap balesetmentes vezetésért
Emléklappal köszönte meg dr. Puskás
Tivadar polgármester a polgármesteri
hivatal gépkocsivezetôjének, Kiss Ádámnak, hogy 250 ezer kilométert vezetett
baleset nélkül.
Fegyveres rablás a dohányboltban
Hétfôn, délután három elôtt néhány
perccel kirabolták a Paragvári utcai dohányboltot. Az elkövetô egy fegyverrel
(vagy annak látszó tárggyal) fenyegette
meg az eladót, aki átadta neki a kasszában található pénzt. A rendôrök azonnal
nagy erôkkel kezdték meg a nyomozást
a férfi után, akirôl azt az információt kapták, hogy a Paragvári úti önkormányzati bérházba ment be. Délután öt óra körül meg is érkezett a házhoz a TEK – azért
a TEK, mert vélelmezhetô volt, hogy a keresett férfinél fegyver van – és el is fogták a gyanúsítottat, a házban megtalálták a rabláskor viselt ruhadarabokat.
Az ügy részleteirôl a nyugat.hu-n olvashatnak, ugyanitt videót is láthatnak a TEK
akciójáról.
Dobrev Klára a DK fórumán

nesítette Szilágyi Irén szûrrátétes ruháiból
nyílt folktrend divatbemutató. A Kitesszük
a szûrét mottóval megnyílt kiállítást köszöntötte dr. Puskás Tivadar polgármester,
dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô,
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelôs államtitkár. A szakmai megnyitóbeszédet dr.
Kemecsi Lajos, a néprajzi múzeum fôigazgatója mondta.
Diáknapok: a bográcstól Nagy Feróig
A héten zajlott az ELTE–SEK diáknapok,
amelyre bográcsos fôzôversennyel alapoztak a hallgatók. megválasztották a diákrektort, eljátszották a normandiai partraszállást a Perinten, szórakoztak a Mágikus
Mintha és Nagy Feró koncertjén.

Csütörtökön Dobrev Klára volt a Demokratikus Koalíció vendége egy lakossági fórumon. Az Altus Zrt. vezérigazgatója, közgazdász (és nem mellesleg
Gyurcsány Ferenc felesége) azokról a mindenkit érintô problémákról beszélt, amelyek az oktatást, egészségügyet jellemzik
ma. Dobrev szerint ezekre sokkal több
pénzt kellene fordítani. Szólt a korrupcióról is, és Mészáros Lôrinc (Orbán Viktor barátja, mára az ország 5. leggazdagabb embere) gyors és látványos gyarapodásáról,
és arról is, hogy az egykulcsos jövedelemadó igazságtalan, mert a jómódban élôknek kedvez. A jelenlévôk kérdezték
Gyurcsány Ferenc hét eleji bombasztikusnak szánt bejelentésérôl is, mely szerint
a DK elnöke olyan információk birtokában van, amely szerint Orbánt az oroszok
zsarolják. Részleteket azonban ô sem
tudott arról mondani, hogy konkrétan mit
tud Gyurcsány.
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Repülôjáratot terveztek
1927. december 12-én érdekes tervvel
állt elô a Nyugatmagyarország címû újság
egyik zsurnalisztája. A bennfentes munkatárs arról számolt be, hogy „személyszállitó
repülôjáratok lesznek Grác-SzombathelyGyôr és Budapest közt”…
„Mint ismeretes az elmult tavaszon
naponkinti személy- és teherszállitó
repülöjáratokat létesitettek Budapest
és Grác között. Az érdekelt társaság,
hogy a budapest-gráci járatot rentábilisabbá tegye, azzal a tervvel foglalkozik,
hogy bekapcsolja abba Szombathelyt és
Gyôrt is. Ez pedig akként történne,
hogy a budapest-gráci repülôgépek ugy
menet, mint jövet leszállnának ugy

Szombathelyen, mint Gyôrben is, ahol
felvennék az utasokat és a póstát. Így
azután például a szombathelyi utasrepülôgépen mehetne sürgôs üzleti ügyeinek
elintézésére ugy Budapestre, mint Gyôrbe és Grácba, és ugyancsak a levegôben
tehetné meg az utat vissza is.”
Az ötlet – különösképpen városunkban
– nagy népszerûségnek örvendett, és
nyomban sok támogatóra talált. Mert akkor bizony, mint még jó néhány évtizedig, nem volt egyszerû eljutni vasúton és
közúton a fôvárosba…
„Gyôr és Budapest közt nem várnak nagy
forgalmat, mert ezen a vonalon kitünô
a vasutösszeköttetés, ellenben azt hiszik,

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

hogy igen élénk forgalom keletkezne
a Felsôdunántúl és Stájerország közt,
amelyek a nagy földrajzi távolság és a nehézkes határviszonyok miatt eddig nem
bonyolithattak le számottevôbb kereskedelmi és ipari forgalmat egymással. Viszont Szombathelyrôl igen élénk személyforgalomra van kilátás Budapesttel,
Gyôrrel és Gráccal.”
Mint a lap fôvárosi tudósítója beszámolt
róla, a cég már fel is vette a kapcsolatot
a kereskedelmi minisztériummal.
„Ha a terv megvalósul, ez lenne az elsô
rövidjáratu légi közlekedés Magyarországon, melyhez hasonló járat már sok van Németországban, Angliában és Franciaországban. A kereskedelemügyi minisztériumban
minden valószinüség szerint szivesen fogadják a repülôtársaság tervét, annál is inkább,
mert komolyan készülnek a póstai szállításnak repülôgépeken való lebonyolitására.”

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Szelesteyben. Kondorné Melitta
Shaolin masszázs utalványait Egyed Józsefné és Sárközi Artúr, a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket pedig Vaspöriné Szalay Erika, Zsankó Ferenc és Virányiné N. Terézia nyerte. E heti kérdésünk: Melyik
osztrák város volt a végállomás? A helyes megfejtést beküldôk között a Finucci
Pizza utalványait, valamint 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, május 3-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!
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KÖZGYÛLÉS

Közgyûlés: fejlesztés-hegyek uniós pénzbôl
Az április közgyûlés egyperces csenddel kezdôdött, ezzel emlékezett a testület Wagner Andrásra, a város elsô,
rendszerváltás utáni polgármesterére.
A fôhajtást dr. Puskás Tivadar polgármester kezdeményezte, Wagner András halálának tizedik évfordulója
okán. A közgyûlés délelôttjén jórészt
fejlesztésekrôl tárgyaltak. A délutáni
eseményekrôl következô számunkban
tudósítunk.
Több javaslat érkezett ellenzéki részrôl
a napirend módosításához. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) frakcióvezetô azt
kérte, vegyék fel a napirendre a balatonberényi gyermeküdülô tulajdon-

szerzését, hatalmazzák fel a polgármestert, hogy mindent tegyen meg
a most állami tulajdonú üdülô megszerzésére. (A tábor korábban a megyéé volt, aztán államosították, most
pedig az állam akar túladni rajta.)
Balassa Péter (Jobbik) az uniós bérfelzárkóztatást szerette volna a közgyûlés témájává tenni. Dr. Nemény András
(MSZP) azt vetette fel, hogy vegye el
a közgyûlés a Szombathelyi 7Nap-tól
a város neve viselésének jogát, mivel
annak fôszerkesztôjét jogerôsen elítélték egy év szabadságvesztésre három
évre felfüggesztve. Ez a javaslat Molnár Miklós (Pro Savaria) szavazatával
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átment (viszont késôbb mégsem kapott többséget, így maradhat a PLT-nél
a név), a többi módosító nem, az sem,
hogy Tóth Kálmán (Éljen Szombathely
Egyesület) tájékoztatást kért volna arról, miért olyan lassú a közvilágítás
helyreállítása a múlt heti (és a tavaly
nyári) vihar után.
Az elsô napirendi pont a városháza
energetikai célú – és azzal együtt az
épület külsô-belsô – felújításáról szólt.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz)
mint a belváros képviselôje üdvözölte
a koncepciót. Dr. Nemény András viszont azt kérdezte, hogy mibôl finanszírozza a város azokat a projektelemeket, amelyeket az uniós pályázat
nem. Kántás Zoltán (Fidesz) azt kérdezte, hogy mekkora megtakarítást
eredményez a beruházás. Dr. Ipkovich
György (MSZP) nem nyúlna az épület
külsô megjelenéséhez. Balassa Péter
azt kérdezte: „Olyan jól áll a város,
hogy ez a legfontosabb?” Dr. Puskás
Tivadar azt válaszolta neki, hogy ebben a pályázatban erre van lehetôség.
Rettegi Attila (Fidesz) szerint, amit
megspórolunk a városháza fûtésén,
azt a rászorulókra lehet fordítani. Illés
Károly (Fidesz) alpolgármester elmondta, hogy alapvetôen energetikai
konstrukcióról van szó, a belsôépítészet egy késôbbi megbízás alapján, saját forrásból lehetséges. Az elôterjesztést elfogadta a közgyûlés.
A másik napirendi pontban három beruházást tárgyaltak. A város Integrált
Területi Programjában 3,4 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre,
amelyet turisztikai célú fejlesztésekre
használhatnak fel. Három ingatlan
felújítása szerepel a programban: a víztorony, a Szombathelyi Képtár és
a Romkert. Ebbôl új elem a víztorony,
látogathatóvá tennék, bemutathatóvá
válna, hogyan mûködött, ugyanakkor
a város panorámáját is meg lehetne tekinteni. Dr. Ipkovich György emlékeztetett rá, hogy már volt több hasonló
elképzelés, például hogy legyen benne
egy kávézó is. Sátory Károly (Fidesz),
a körzet képviselôje megjegyezte,
hogy most erre van pénz és a KRESZpark felújítására. Dr. Nemény András
arra hívta fel a figyelmet: nem biztos,
hogy turisztikailag ez bejön, a Szent
Márton-programra rengeteg pénzt
költöttünk el, ám nem látszik, hogy ennek turisztikailag bármi eredménye
lenne. Balassa Péter a romkert és

a képtár felújítását a következô ciklusra tolná. (Korábban többször írtunk róla, hogy a romkerti mozaik végóráit
éli, a képtár pedig beázik.) Az elôterjesztést elfogadták.
A korábbi Szent Márton Út „folytatásaként” egy újabb hasonló, a turizmust, a zarándokutakat fejlesztô projektben vesz részt a város – döntött
a testület. Majd még mindig Szent
Márton volt a téma, ezúttal egy intézet alapításának apropóján. Ennél
a napirendnél bontakozott ki egy nagyobb vita. Tóth Kálmán szerint az
elôterjesztésbôl nem derül ki, hogy
miért van szükség a Szent Márton Intézetre, mit is csinálna, és fôképp azt
nem érti, hogy tavaly, amikor 800 millió forint állt rendelkezésre, miért nem
alapították meg. Dr. Puskás Tivadar
úgy fogalmazott: az ô hibája, hogy tavaly nem jött létre. Az ellenzék azonban úgy vélte, hogy a kulturális alpolgármester dolga lett volna az elôkészítés. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária azt
mondta, hogy evidencia, hogy egy
ilyen intézmény létrejöjjön, de vannak
a városvezetésben, akiknek nem ez
a véleménye. A vitából kiderült, Molnár Miklós alpolgármesternek címezhette szavait, aki fel is szólalt, mondván: nem lehet tudni, hogy az intézmény mennyibe kerül majd. Ô támogatta az intézet három fôvel való létrehozását, de a társadalmi kapcsolatok bizottsága (amelynek elnöke dr.
Takátsné) nem három, hanem öt fôt
szavazott meg. (Ôk egyébként a múzeum keretén belül dolgoznának egy
önálló egységben.) A plusz két ember
bérére nincs fedezet a költségvetésben, így ezt a részét nem tudja támogatni az indítványnak. Azt is megkérdezte, hogy ha evidencia az intézet
létrehozása, miért nem februárban álltak elô vele, a költségvetés megalkotása elôtt. Az alpolgármester az öt fô
felvételérôl szóló módosítást nem szavazta meg. Az elôterjesztés átment.
Az Európa Kulturális Fôvárosa 2023 pályázaton történô részvételrôl is döntöttek. A témát Koczka Tibor (Fidesz) alpolgármester vezette fel azzal, hogy
ez nem más, mint egy városfejlesztési
program kulturális eszközökkel. A pályázatban azt szeretnék megfogalmazni, hogy milyen városban szeretnének
élni 10-15 év múlva. A közgyûlés egyöntetûen támogatta az elképzelést.
SaFó
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vel, lefedésével zárttá alakulna, rendezettebbé válna a környezet.
A vásárcsarnok északi homlokzatát (hôszigetelô üvegezéssel) megnyitnák, és
az északi oldalon végig az épület hosszán
egy nyitott-fedett, árusításra alkalmas teret alakítanának ki.
A fôépület északnyugati sarkában egy
komplexebb, hívogatóbb, átláthatóbb
bejárat létesülne, átépítik a közlekedôket
és a lépcsôházakat. A szociális és irodablokk áthelyezésével, korszerûsítésével,
valamint az északi oldalon megközelítôleg hat méter kinyúlású elôtetôvel kialakított fedett-nyitott árusítótér bôvítéssel,

felület készül több bejárattal. Az elôtetôket eltérô magasságban helyeznék el, ami
változatossá tenné az épület megjelenését. A parkolók felôl az épület belsô terei innen könnyedén megközelíthetôek
lennének. Az épület tetején zöldtetôt alakítanának ki, ami javítaná az épület klímáját, és ide kerülne az emeleten lévô étterem tetôterasza.
Az elsô, Hunyadi János út felôli csarnokban a WC-k, mosdók, vizes blokkok
megújítása, teljes körû akadálymentesítés, mozgássérültek által is használható
lift telepítésével, tetôszigetelés, felülvilágítók felújítása, szellôztethetôség és árnyékolás megoldása, hulladékgazdálkodás megújítása, komposztálás lehetôségének biztosítása a cél. A hátsó, alacsonyabb csarnokban a padozat, belsô
üzletek átalakítása, a gépészeti vezetékek,
szerelvények és nyílászárók cseréje, felülvilágítók felújítása, szellôztethetôség és

világosabb, hangulatosabb, praktikusabb belsô terek, helyiségek alakulnak ki
a terv szerint.
Az üzletek száma, területe és kínáló felülete a jelenlegi vázlattervben még csak
iránymutató, (bár fontos, hogy alapterületük, bemutató pult felületük változatlan), a szerzôdéssel rendelkezô bérlôkkel
való egyeztetések alapján, az igények felmérése után kerül meghatározásra az üzletek végleges elhelyezése, mérete, belsô kialakítása. Az árusító standokat változatlan irányban helyeznék el.
A külsô megjelenés is változna. A két csarnok összeépítésével egy épülettömeget
alakítanánk ki. A vásárcsarnok déli oldala elsôdlegesen árufeltöltésre lesz alkalmas, kisebb közönségforgalmi bejáratokkal. Itt zártabb, visszafogottabb kialakítást alkalmaznának. Az épület nyugati oldalán a nagyközönség részére egy
hangsúlyosabb fôbejárat készül, mely
a piac nyitvatartási idején túl mûködô egységek megközelítésére is alkalmas lenne.
Az északi homlokzat nagy részén üveg-

árnyékolás megoldása, külsô kis üzlethelyiségek kibontásával oldalfelületek újjáépítése, új üzletek kialakítása (fûtési lehetôség biztosításával), villamosenergia–
ellátás újragondolása, egyedi fogyasztásmérôk telepítése, festés készül a koncepcióterv szerint.
Amikor a piacon vásárlókat megkérdeztük, hogy mit szólnak a vásárcsarnok
felújításához, mindenki egyetértett azzal,
hogy bizony nem ártana egy alapos ráncfelvarrás. Problémájuk azonban leginkább
az, hogy nehéz parkolni a vásárcsarnoknál, szombat és vasárnap kivételével fizetni is kell a parkolásért.
Ezt a kereskedôk is felvetették, akik egyébként bíznak is, meg nem is a piac felújításában. Több rekonstrukciós tervet láttak már,
amelyekbôl leginkább forráshiány miatt
nem lett semmi. Most viszont a pénz rendelkezésre áll, remélhetôleg korszerûbb, vevôcsalogatóbb és kereskedôbarátabb vásárcsarnokot sikerül kialakítani. A közgyûlés még
visszatér a kérdésre.
SaFó

Milyen lesz a felújított piac?
A PÉNZ ÉS AZ ELKÉPZELÉS MEGVAN
A szombathelyi vásárcsarnok (leánykori nevén piac) felújítása ciklusokon
átívelô kérdés. Hol úgy tárgyalja a helyi
közvélemény, hogy miért nem látogatottabb az emblematikus hely, hol meg
úgy, hogy miért nem korszerûbb. A politika (közgyûlés) pedig azon tanakodik
másfél évtizede, hogy mit is kezdjen
a piaccal.
A márciusi közgyûlésen került a képviselôk elé a vásárcsarnok felújításának terve.
A pénz megvan rá, az uniós forrásból finanszírozott Területi Operatív Program
(TOP) keretén belül 1,6 milliárd forint áll
rendelkezésre. A koncepciótervet Litkei Tamás készítette és mutatta be a képviselôtestületnek a márciusi közgyûlésen.
A terv – amely még hangsúlyozottan –
koncepció, tehát kidolgozásra vár, az érintettekkel történô egyeztetések után,
eléggé átszabná a jelenlegi piacot, és orvosolná azokat a problémákat, amelyek
elkedvetlenítik a potenciális vásárlókat, és
megnehezítik az árusok életét. Az elsô
ezek közül a közlekedés: a vásárcsarnok
nehézkesen megközelíthetô, és nagy
gond a parkolás, különösen délelôtt.
A bemutatott koncepcióterv szerint még
a Szent Márton-templom elôtti tér átépítéséhez kapcsolódóan új útcsatlakozás nyílik a piac térségében (a Szent Márton úti
buszmegálló mögött), így a belváros felôl érkezve innen is meg lehetne közelíteni a piacot és a parkolókat. Felmerült
a vásárcsarnok déli oldalán (a Kinizsi utca felé esô oldalon) lévô, Hunyadi utcáról nyíló bekötés kétirányúsítása, mivel így
tehermentesíteni lehetne az északi oldali, belváros felé kivezetô, több sáv keresztezésével járó veszélyes kihajtási lehetôséget. Továbbá a tervezett kialakítás
újabb parkolók létesítését teszi lehetôvé
a szomszédos közterületeken.
Ami a belsô átalakítást illeti, az elsô (A) csarnok átalakítása lenne a koncepció szerint
a leglátványosabb. A piac üzemelési ideje alatt az árufeltöltést két pontra csoportosítanák a déli oldalon, így az épület északi oldala megnyithatóvá válik, az üzletek
átrendezése után. A déli oldali feltöltô folyosók kialakításával, az üzletek átcsoportosításával az épületegyüttes megjelenése javulna, nyitottabbá, befogadóbbá válna, valamint az épületek kontúrján belül
olyan helyek szabadulnak fel, melyek más
funkciót kaphatnak. A szemét gyûjtése, tárolása a két épület közötti tér lekerítésé-
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Falco: nincs vállalkozó az önkormányzati mérésre
Nem volt sikeres az a közbeszerzés,
amit az önkormányzat írt ki a Falco
környékén történô imisszió-mérésre.
Március 17-én tárgyalt a pályázatról
a közbeszerzési bizottság.
A városháza sajtósát kérdeztük meg, mi
a helyzet az imisszió-méréssel. Kérdésünkre annyi volt a válasz, hogy eredménytelen lett az eljárás. A közbeszerzési értesítôbôl viszont megtudtuk, hogy
egy ajánlattevô volt, egy bajai cég, amelyik viszont nem igazolta, hogy megfelel az elôírt alkalmassági követelményeknek, ezért érvénytelen volt az ajánlata. Tavaly a költségvetésben 30 millió
forintot különítettek el erre a célra.
A közgyûlés Falco-munkabizottsága
utoljára januárban ülésezett. A jegyzôkönyvbôl kiderül, hogy a Falco eleget tesz
a folyamatos mérést elôíró hatósági
rendelkezésnek, az adatokról negyedévente köteles jelentést tenni. A mérés megkezdésekor a kormányhivatal
környezetvédelmi és természetvédelmi
fôosztálya is mért kétszer, kontrollálva
a gyár méréseit. A munkabizottságot
Bencsics Attila arról tájékoztatta, hogy
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az ô mérésük és a Falco által felszerelt
mûszeré nem egyforma eredményt hozott. Mindkét fajta mérômûszer akkreditált, hogy mi az eltérés oka, azt egy harmadik labor bevonásával tervezik kideríteni. Megjegyezte, hogy a Falco által
felszerelt mérômûszer és a hatóságé is hivatalos akkreditáción átesett, hitelesített
eszközök.
Dr. Hende Csaba megjegyezte, hogy
szerinte nem is kellene mérni olyan dolgokat, amelyek köztudomásúak. „Valami olyan promt intézkedés, ami kimegy,
megszagolja és megnézi, na, nem, em-

berek, ezt nem. Megáll, aztán majd
vizsgálgat, méricskél. Ilyen nincsen? Akkor törvénymódosítást fogok javasolni”
– mondta.
Január vége óta nem volt munkacsoportülés, rendszerint akkor hívják össze, ha
valami történik Falco-ügyben. Amint
azt már megírtuk, az UTWS-technológia
megépítésére megkapta a környezethasználati engedélyt a cég, és az építkezést már meg is kezdte. A további fejlesztésre, kapacitásbôvítésre még nincs környezethasználati engedély, az ügy a másodfokú hatóság elôtt van.
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Virágos, táncos hétvége és majális
Ha valaki nem tudja, mivel töltse a hét
végén a szabadidejét, annak a dolgát
semmivel sem könnyítjük most meg,
a hétvégi programok felsorolásával.
Nehéz lesz választani.
A 15. Herényi virágút felvezetô rendezvényei már a hét elején megkezdôdtek,
a Szépítô Egylet szervezésében a XX. századi kertészetek Szombathelyen, Herényben és Kámonban címmel egész napos konferenciát tartottak, melynek keretében emléktáblát állítottak Holper
Ambrusnak, az egykori Kertész MGTSZ elnökének. A Kámoni Arborétum és
Ökoturisztikai Központban kiállítás a nyílik a Kertész MGTSZ és Holper Ambrus relikviáiból. A kiállítás 2017. május 10-ig tekinthetô meg. Szombaton és vasárnap Herény a szokásos helyszíneken várja rendkívül színes programokkal a szokásos
helyszíneken a virágok és a virágút kedvelôit. (A részletes programot múlt heti
számunkban találják meg.)
A Fô tér a hét végén tánctérré alakul,
szombaton délelôttôl estig adják egymásnak a színpadot a város táncegyüttesei,
a magyar néptánctól az argentin tangóig
mindent láthatunk, ami tánc.
Szombaton este lesz az Agora-MSHban a Kodály útjain: A Tiszta Forrás Zenekar és a Szökôs Néptáncegyüttes estje a Kodály-emlékév apropóján.
Vasárnap a Critical Mass biciklis felvonulása hívja fel a figyelmet a kerékpározás
örömeire és nehézségeire, a menet
17 órakor indul a Március 15-e térrôl.
Május elsején az MSZP rendez majálist
a Sportligetben. Délelôtt 11 órától Frédi bábszínháza szórakoztatja a gyerekeket, délután
ötkor a Mokka Tribute a felnôtteket. És persze lesz sör meg virsli, és retro hangulat.
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FOGADÓÓRA
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje, a Fidesz Szombathelyi
Szervezetének alelnöke 2017. május 2-án (kedden) a Fidesz-irodában
(Szombathely, Szent Márton u. 10.) 16.00–17.00 óráig fogadóórát tart,
majd 17.00–18.00 óráig ingyenes jogi tanácsadást nyújt.
Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. május 4-én
(csütörtökön) 16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Derkovits Gyula
Általános Iskolában (Szombathely, Bem József u. 7.) fogadóórát tart.
Dr. Kecskés László, Szombathely Megyei Jogú Város 11. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. május 4-én
(csütörtökön) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Élelmiszeripari és
Földmérési Szakképzô Iskolában (Szombathely, Szent László kir. u.
10.) fogadóórát tart.

L O M TA L A N Í T Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 6-án, szombaton az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót a 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 a Perint pataktól nyugatra esô városrész a Jáki úti temetôvel bezárólag (ide tartozik Olad, az oladi ltp., a Csónakázótó környékétôl a Jáki úti temetôig
húzódó városrész). Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 7.00-ig 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-ig, 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 06-94/314-575 telefonszámon kérhetô. A limlom-akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!
Szombathely Megyei Jogú Város,
Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztálya

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet április 29-tôl május 5-ig.

•

CIVIL

VII. MAGYAR LOVAS
HADTÖRTÉNETI BEMUTATÓ
Rendezvény helye:
SZENT ISTVÁN PARK
Idôpontja: 2017. május 1.
A Klapka György Lovas Polgárôr
és Hagyományôrzô Egyesület
fontos célkitûzése a nemzeti öntudat erôsítése, melyet fôként
a nemzetünk számára dicsôséges -erôt, önbizalmat, büszkeséget adó- történelmi korszakok,
események
felelevenítésével
szeretne megvalósítani. Ezért
szervezi meg minden évben,
partner egyesületeivel közösen,
a „Magyar Lovas, Hadtörténeti
Bemutató” elnevezésû rendezvényt remélve, hogy program
a résztvevô gyermekek, felnôttek, családok számára egyaránt
tartalmas szórakozást jelent.
PROGRAM: 10 órától: Hagyományôrzô egyesületek és a honvédség bemutatói Magor Íjász és
Hagyományôrzô Egyesület (honfoglalás) ,Nyugati Gyepük Pajzsa
Haditorna Egyesület (államalapítás) Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Fekete Sereg Csoportja (Mátyás királyunk kora) Batthyány Lovas Bandérium Körmend (Rákóczi
kora) Klapka György Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület
(huszár világ) Soproni Történelmi
és Hadijátszó Baráti Kör (a világháborúk kora). Magyar Honvédség (napjaink katonái)
14 óra Hagyományôrzôk seregszemléje. A 83-as gyalogezred
emlékmûvének koszorúzása.
Beszédet mond: dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô.
A programot színesíti: Bakonyi
Dorottya szabadidomító-bemutató Szombathelyi Fúvószenekar
Lovagoltatás Lovas kocsizás)
Célbalövés íjjal Gyermekjátékok.
Infó: http://lovas-kaland-vasmegye.hupont.hu/7/aktualis#ix
zz4dXufSvwG

ÜGYELETES PATIKA

29., Szo – Szent Márton, Szent Márton u. 18., 318-438 20.00–8.00;
30., V – Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078 19.00–08.00;
1., H – Kígyó, Fô tér 31., 312-583 8.00–8.00;
2., K – Patikaplus, Zanati u. 70., 501-607 20.00–8.00;
3., Sze – Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242 20.00–8.00;
4., Cs – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00,
5., P – Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00

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

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

IFJÚSÁG

•

CIVIL

BOLONDBALLAGÁS – VIDÁM MASÍROZÁS AZ ÉRETTSÉGIK ELÔTT
Fura menettel találkozhattak szerdán délután a szombathelyiek. Rendôri felvezetéssel vonultak a jelmezes fiatalok, hogy milyen apropóból azt
széles transzparensen tudatták: Bolondballagás. Ha más nem, a Savaria
szakközépiskola százötven diákja figyelmeztetett arra, hamarosan itt a ballagás, az érettségi és felvételi. Egy korszak lassan lezárul az ifjak életében. De addig is bolondoztak egy kicsit.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Április 29., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

5˚C

15˚C

Április 30., vasárnap

Derült, napos
idô várható

5˚C

18˚C

Május 1., hétfô

Gyengén felhôs
idô várható

8˚C

19˚C

Május 2., kedd

Szeles idô várható

10˚C

21˚C

Május 3., szerda

Derült, napos
idô várható

11˚C

23˚C

Május 4., csütörtök

Zápor várható

11˚C

22˚C

Május 5., péntek

Szeles idô várható

12˚C

23˚C
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P R O G R A M A J Á N L Ó

•

C I V I L

•

H I R D E T É S

Április 29 – május 5.

KIÁLLÍTÁS
december 9–június 1.
Katonatörténeti
Kiállítás
(Aréna u. 8.)
Smidt Lajos
Hadikiállítása
– a Smidt Múzeum
idôszaki tárlata
a Katonatörténeti
Kiállításban
április 7–május 7.
Szombathelyi Képtár
Ferkovics &
Kunhegyesi & Balogh
április 20–október 15.
Szombathelyi
Egyházmegyei
Könyvtár
(Szily J. u. 1.)
Az elsô nyomda
Szombathelyen – 230
április 24–május 28.
Café Frei
Negyedik mûszak
– Bor Márton
kiállítása

május 2. (kedd)
Weöres Sándor
Színház
18.00 Válogatás dr.
Merics Imre
gyûjteményébôl –
kiállítás-megnyitó
••••••••••••
április 29. (szombat)
Fô tér
10.00–17.00 A Tánc
Világnapja
Református Templom
18.00 Szép
szerelmem,
Magyarország –
Tolcsvay Béla
koncertje
Újperinti Közösségi
Ház (Erkel F. u. 3.)
19.00 Képek Újperint
történetébôl I.,
elôadó: Pál Ferenc
levéltáros
Agora – MSH
19.30 Kodály útjain –
a Tiszta Forrás

Zenekar és az
ELTE–SEK Szökôs
Néptáncegyüttes
mûsora
Végállomás
20.00 Fatal Error,
Phoenix Rt.
április 29–30.
(szombat–vasárnap)
15. Herényi Virágút
(részletes program az
elôzô
lapszámunkban)
április 30. (vasárnap)
Agora – MSH
11.00 Kicsi gesztenye
klub – zenés
mesejáték
május 1. (hétfô)
MSZP Majális
(Sportliget)
10.00 Egész napos
program,
hagyományos retro
piknik
17.00 Mokka Tribute
Band

május 4. (csütörtök)
Genius Savariensis
Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 A magyar
nyelvjárások, elôadó:
dr. Tóth Péter
május 5. (péntek)
MMIK
19.00 Numera –
Kormos Anett és
Kovács András Péter
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Allegro Barbaro
– Bartók és a
népzene, a Muzsikás
együttes koncertje
Végállomás
20.00 Rumproof,
Leecher, Dirty Beats,
The Grudge
április 30–május 5.
(vasárnap–péntek)
Mesebolt Bábszínház

április 30. (vasárnap)
10.00 Lila fecske
május 2. (kedd)
9.00 A földimalac,
aki semmiben sem
volt biztos
13.00 Három
kívánság
május 3., 4.
(szerda, csütörtök)
9.00 és 10.30 A
földimalac, aki
semmiben sem volt
biztos
14.30 Három
kívánság
május 5. (péntek)
13.00 A földimalac,
aki semmiben sem
volt biztos
május 3–5.
(szerda–péntek)
Weöres Sándor
Színház
május 3. (szerda)
17.00 Szilárdi Béla:
Nietzsche-trilógia –
könyvbemutató
május 5. (péntek)
19.00 Tartuffe

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Desits Zoltán János és Wendler Eszter Vanda leánya: Nelli Lujza,
dr. Fekete Gusztáv és Impens Evelien fia: Joachim, Tóth Martin és Laga Szabina
leánya: Rebeka, Horváth József és Piller Andrea leánya: Natália, Matóczay
László és Kohl Zsanett Anasztázia fia: Ádám, Vörös József és Horváth Gabriella
fia: Bálint, Czeglédy Gábor és Németh Elvira Kitti leánya: Flóra, Puss Zoltán
Mihály és Barilovits Petra fia: Martin, Gergye Márió és Hujber Rita fia: Filip,
Soós Attila Tibor és Merkli Georgina fia: Martin, Farkas Zsolt és Borsos Nóra
leánya: Boglárka, Németh Péter és Németh Szabina leánya: Jázmin, Skriba
Pál és Horváth Erika leánya: Janka, Kiss Zoltán Jenô és Bogdán Krisztina
leánya: Zoé Ibolya, Móricz Barnabás Péter és Nagy Boglárka fia: Márton
Szabolcs, Ferenczi József és Bódi Diána Mária leánya: Dorina, Nagy János
és Pásti Nikoletta fia: Krisztofer János, Halász József és Bánhidi Kitti leánya:
Nilla, Tóth Péter Balázs és Pósfai Petra leánya: Fanni, Végh Csaba István és
László Enikô leánya: Róza, Szabó Richárd és Petrásovics Kata leánya: Rozália,
Németh Szabolcs János és Kóbor Tímea fia: Máté Szabolcs, Ferencz Péter
és Tóth Szilvia leánya: Adél Gréta, Pénzes Tibor László és Horváth Edina fia:
Bálint Máté, Gondos László és Tanai Anikó: leánya Alíz, Pusztai Péter és Eredics
Alexandra leánya: Katrin Klára, Kóczán Szilárd és Rideg Anikó fia: Kende,
Török András János és Sümeg Szandra leánya: Léna, Bacsó Mihály és Haszon
Erika leánya: Jázmin, Kappel Gábor és Csorba Szandra fia: Dániel Gábor,
Kovács György és Kiss Diána leánya: Júlia, Kun Gábor és Páger Judit leánya:
Hanga, Varga Ádám és Kiss Martina fia: Zétény, Nemes László és Horváth
Tímea fiai: Dániel és Márk (ikrek), Kovács Szabolcs Ferenc és Varga Timea
Edina leánya: Zsófi Dóra, Giczi László Tibor és Virágh Bernadett leánya:
Viktória Dóra, Horváth Roland és Horváth Csilla Mária fia: Alex, Szabó Zoltán
Péter és Oláh Viktória fia: Zétény
H Á Z A S S Á G : Strasser Robert és Derdák Dóra, Horváth Attila és Bodorkós
Orsolya, Sulter Gábor és Horváth Zsuzsanna, Papp László és Szakály Ágnes
H A L Á L E S E T: Cseri József Flóriánné Szekszer Katalin Klára, Petrov László
Jenôné Németh Gyöngyi, Hajba József, Sényi Lajosné Vincze Emília,
Kálmán Lászlóné Tóth Marianna, Molnár Imréné Darvas Éva, Horváth István,
Jakab József, Tóth Gyuláné Németh Olga, Preinsperger Imre Kálmán, Bíró
József, Takács Sándor, Orbán Józsefné Péntek Vilma, Horváth Istvánné Gálos
Rozália, Hámori Ferenc, Szimcsik Jánosné Gasztonyi Mária, Weinelt László,
Markó Lászlóné Jesztl Mária Stefánia, Lendvai Ferenc, Sipos Gyuláné
Galambos Irén, Kámi Jánosné Dávis Mária, Marton Gyula, Horváth Csaba
János, Kovács Katalin, Winterhofen Helmuth Herbertné Kutas Katalin
Julianna, Magyar László György, Gyurácz Piroska, Tóth Jenô, Németh Lajos,
Pulay Endre Istvánné Pintér Piroska, Györgyfalvai József, Jenôfi Ferenc Zoltán,
Horváth László, Boncz Istvánné Rozmán Andrea Erzsébet, Nagy István, Hokker
Imréné Fekete Lívia, Németh Gyula, Máj Zoltán Istvánné Kiss Katalin, Cser
Sándorné Berta Erzsébet, Polgár Béláné Csermelyi Mária Magdolna, Petô
István, Péterdi József, Erdélyi Tibor Mihály
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HIRDETÉS

2017. ÁPRILIS 29.

Classic Társkeresô Szombathelyen
…azoknak, akik nem szeretnek már egyedül lenni…
Miért minket válasszon?

Mert társkeresô irodánk:
• személyre szabott,
• diszkrét,
• nem internetes
szolgáltatást nyújt egyedülállóknak.

Üdvözöljük a

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

Hívjon minket bizalommal, a 06/70/655-3404-es
számon, most tavaszi akcióval várjuk:
Amennyiben 2017. május 15-ig
regisztrál társkeresô irodánkban,
úgy korlátlan ideig tartó
regisztrációt nyer
(6.000 Ft/fô áron)!*

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint
15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövônkért

EGY JÓ
LÉPÉS.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894,
505-895

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.
Sikeres csapatának erôsítésére a SCHOTT Hungary Kft.
lukácsházi gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR
(4 mûszakos munkarendben)
Az Ön képességei:
• 8 általános vagy középfokú végzettség
• Megbízható munkavégzés
A Mi elvárásaink:
• Termékek vizuális ellenôrzése
• Minôségi követelmények betartása, hibák jelzése
• Mérési minták elôkészítése
• Elsôdleges csomagolási feladatok ellátása

GÉPMESTER

hirdetes@savariaforum.hu

(4 mûszakos munkarendben)

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!
A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti a
fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.
Kinek ajánlott? Korhatár nélkül bárkinek:
• aki szépülni, fogyni, fiatalodni szeretne
• fájdalom- és gyulladáscsökkentô hatása miatt ízületi és
izomfájdalmakban, reumás megbetegedésben
szenvedôknek
• teljesítményfokozás vagy sérülésekbôl való gyorsabb
felépülés céljából sportolóknak
• általános közérzetjavító hatása miatt ajánlott
stresszoldásra, depresszió, alvászavar kezelésére,
immunrendszer erôsítésére
• alkalmazható bôrgyógyászati kezelések kiegészítôjeként

Az Ön képességei:
• Középfokú mûszaki végzettség (Pl.: gépszerelô,
lakatos, autószerelô, gépi forgácsoló vagy
lánghegesztô)
• Termelési területen szerzett minimum 2 éves
tapasztalat
• Megbízható, pontos munkavégzés
• Jó kommunikációképesség
A Mi elvárásaink:
• Termelôgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos
üzemmenetének beállítása és biztosítása
• Gyártáshoz, gépátállásokhoz kapcsolódó mérések,
ellenôrzések végzése és ezek dokumentálása
• Gépkezelôk irányítása

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

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

SCHOTT Hungary Kft.
Hotel Bassiana**** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana

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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A Vas Megyei
LISZTÉRZÉKENYEK
Érdekvédelmi Egyesülete
köszöni
az eddigi támogatást és
tisztelettel kéri az olvasókat,
hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák
az egyesület munkáját!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, támogassa a nôvérek, asszisztensek
továbbképzését adója 1%-ával!

ISTVÁN LAJOS ALAPÍTVÁNY
a tromboembóliás szövôdmények megelôzéséért
A közhasznú alapítvány adószáma:

Adószámunk:

18888702-1-18

18899434-1-18

400 gyermeknek mi
jelentjük a családot.
Támogasson minket, hogy biztonságos
otthont adhassunk a szülôk nélkül élô
Vas megyei gyermekeknek is!

Adószámunk: 18258772-1-43

A Ferences Kulturális
Örökségért Alapítvány
kéri a tisztelt Adózókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák
az alapítványunkat!
Adószámunk:

18888087-1-18

Köszönjük!

Köszönjük!

„EGYÜTT AZ ÉLETÉRT”
INTENZÍV OSZTÁLYÉRT ALAPÍTVÁNY
kéri az adózókat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék
az alapítvány tevékenységét!

Adószámunk: 18884533-1-18
Támogatásukat elôre is köszönjük!

Tisztelettel kéri, hogy
adója 1%-ával támogassa
a Vas megyei autistákat
és a HOLNAP HÁZA
Lakóotthon mûködését.

KÖ
SZÖ
NJÜ
K!

ESÔEMBERKE ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 18887196-1-18

A fôiskola környékén 60 nm-es,
külön bejáratú, külön telekkel
rendelkezô összkomfortos,
tehermentes, felújítandó házrész

MAGÁNSZEMÉLYTÔL
SÜRGÔSEN ELADÓ.
1,5 szoba, étkezô, konyha, fürdô.
A padlástér beépíthetô.
Parkolás a saját udvaron.
Ár: 11.950.000 Ft.

1%-kal több esély
a gyógyulásra!
Támogassa adója 1%-ával
az idén 19 éves alapítványunkat!
Az évek során több mint 200 millió Ft-ot
adtunk támogatásként kórházaknak és
magánszemélyeknek. Orvosi mûszert
35 millió Ft-ért vásároltunk.
Felajánlásával gyermekéleteket menthetünk!
S.O.S. Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Adószámunk:

Érdeklôdni:

0670/8668-666
14

18682238-2-43
Köszönjük!
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A D Ó
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Kedves egykori Kanizsais!
Kérjük, hogy adód
1%-ával támogasd
a 25 éves Kanizsai
Dorottya Gimnázium
Baráti Körét!
Adószámunk:
18880429-1-18
Köszönjük!

Kérjük, támogassa
adója 1%-ával
a 20 éves UNICORNIS
Egészségforrás
Alapítvány
lovasterápiás foglalkozásait!

Köszönjük!
Adószámunk: 18886250-1-18

1

%

F Ó R U M B A N

A Brenner János Óvodában
mûködô Szentjánosbogár
Alapítvány
kéri a tisztelt Adózókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák az alapítvány
tevékenységét!
Adószámunk:

A Dr. Tiborcz Sándor
Egészségügyi
Szakdolgozókat
Támogató Alapítvány
kéri a tisztelt Olvasókat,
hogy adójuk 1%-ával
támogassák az alapítványunkat!

188 95014-1-18

Adószámunk:

Segítségüket elôre is
köszönjük!

19245742-1-18
Segítségüket elôre is köszönjük!

Akrobatikus rock and roll tanfolyam
indul a Galaxy RRC szervezésében
folyamatos tagfelvétellel.
Érd.: 06/30/411-3790

Támogathat minket adója 1%-ával!
ADÓSZÁMUNK: 18887000-1-18 Köszönjük eddigi támogatását!

A Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért
Közhasznú Alapítvány
megtiszteltetésnek venné adója 1 százalékát!
Céljaink:
• egészségmegôrzés, betegségmegelôzés;
• gyógyító-egészségügy rehabilitációs tevékenység;
• tudományos tevékenység, oktatás;
• a Rumi úti háziorvosi rendelô EU-s
követelményeknek megfelelô továbbfejlesztése.

Adószám: 18893878-1-18

A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
EGYESÜLETE
köszöni támogatóinak
a 2016. évi SZJA 1%-át.
Egyúttal kéri további segítségüket!

Adószám: 18887275-1-18

A Szombathelyi Ifjú Sólymok
Kosárlabda Sportegyesület
tisztelettel és szeretettel kéri a Kosárlabdabarátokat,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák Szombathely fiú kosárlabda-utánpótlását!

Adószámunk: 18889167-1-18
Köszönjük! • Hajrá Szombathely!

Támogassa Ön is
a Szombathelyi
Waldorf
Társas Kört
adója 1%-ával!
Adószámunk:
18886339-1-18
Köszönjük!

A VAS
MEGYEI
MENTÉSÜGYI
ALAPÍTVÁNY
kéri a tisztelt
Olvasókat, hogy adójuk
1%-ával támogassák
az alapítványt!
A támogatás összegét
egészségügyi és oktatási
eszközök beszerzésére,
szakmai kiadványok
megjelentetésére és
dolgozóink továbbképzésére fordítjuk.

Adószámunk:

19246121-1-18

Köszönjük
támogatásukat!

ISIS

TÁNCKLUB
Társastánc
felnôtteknek
Szombathelyen
Felajánlásaikat
köszönjük!
Adószámunk: 18894305-1-18

1%

A PARKERDEI
KERTBARÁT
EGYESÜLET
tisztelettel kéri,
hogy adója
1%-ával támogassa
az egyesületet.

Adószámunk:

18882593-1-18
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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ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

BALLAGÁSI AKCIÓ
EZÜST ÉKSZEREKRE
40–50% engedmény

Tölcsérjázminok
érkeztek!

Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció május 2–6-ig érvényes!

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

A Sabina Zrt.
egy mûszakos munkarendbe
varrónôket, betanított varrókat
keres.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Nyári kínálatunkból:

RUHÁZATI
KERESKEDELEM

• nôi alkalmi ruhák
• gyermek- és kamaszöltönyök
• nôi rövid ujjú két- és háromrészes kosztümök
• nôi ruhák, szoknyák, blúzok
• nôi térdnadrágok, topok
• férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok
• férfiingek, nyakkendôk
…és még sok egyéb

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

Könnyû betanított
fizikai munkalehetôség
3 mûszakban
Szombathelyen.
Jelentkezés: iSi Automotive Hungary Kft.
Tel.: +36 94 506 500,
info.automotive.hungary@isi.com

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlegébe
kiemelt bérezéssel, betanított munkára
várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni: a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

