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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BRONZMAKETTEN
SZOMBATHELY
MI TÖRTÉNT 2016-BAN?
A DECEMBERI KÖZGYÛLÉS
UTÓZÖNGÉI
A SZILVESZTER KÉPEKBEN

Jelentôs béremelés! Br. 149.000–205.000 Ft közötti alapbérek
munkakörtôl függôen Sárváron és Szombathelyen! + kiemelt mûszakpótlékok, bónuszok, cafeteria!

Azonnali kezdéssel felveszünk operátorokat, gépkezelôket, targoncásokat, minôségellenôröket! Céges busz van!

BÚÉK! Kezdje nálunk az új évet!
nettó 150–200 ezer Ft közötti fizetések munkakörtôl függôen!
Hívjon most! 20-284-0698, 30/282-6263, 70/622-7884, sarvar@jobandcareer.hu. „49765-1/2008-5100595”
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HIRDETÉS

A Weöres Sándor Színház
kollégát keres
díszletezô munkakörbe.
Nehéz fizikai munka, szakképesítést nem igényel.
Változatos feladatkör,
csapatmunka, családias munkakörnyezet.

Információ: +36-30-571-8009

Gyermek és ifjúsági bôrgyógyászati magánrendelés

Dr. Vincze Magdolna fôorvos
gyermekgyógyász és bôrgyógyász szakorvos

•
•
•
•
•

bôr- és gyermekgyógyászati szakvizsgálat
dermatoszkópos anyajegyszûrés
vírusos szemölcsök fagyasztásos kezelése
jóindulatú bôrnövedékek elektrokauteres eltávolítása
tej- és szôlôcukor érzékenység vizsgálat végzése

Rendelés helye: Szombathely, Szent Márton u. 22. (gyermekorvosi rendelô)
Rendelés: Kedd 17.00–18.00 • Bejelentkezés: +36/30/384-5924

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelt Partnereink!
A SZOMHULL Kft. és alvállalkozójaként a SZOVA Zrt.
2017. I. negyedévében az alábbi idôpontokban szállítja el
a zsákokban gyûjtött szelektív hulladékot Szombathely területén:

Helyszín

Január

Február

Március

Gyöngyös pataktól nyugatra,
a Rumi Rajki utcától a Brigád
utcáig és a Saághy István
utcától a Szabadnép utcáig

13

10

10

Szôlôsi vasútvonaltól
Gyöngyöshermán-Szentkirályig

18

15

13

Budai Nagy Antal utcától
a szôlôsi vasútvonalig

17

21

21

Oladtól a Kálvária utcáig

20

17

17

Alsóôr utcától az Öntô utcáig
és a Stettner Lajos utcától
a Minerva-lakótelepig

25

22

22

Petôfi-telep

25

22

22

Újperint

25

22

22

Kálvária utcától Hajnóczy utcáig

27

24

24

Zanat, zanati városrész

3

2
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A házhoz menô válogatott hulladékgyûjtésrôl bôvebb információt talál honlapunkon: www.szomhull.hu. Legyen Ön is környezettudatos és csatlakozzon a hulladékot szelektíven gyûjtôk egyre népesebb táborához!

SZÜLETÉS: Németh Miklós és Paksa Beatrix fia: Miklós, Varga
József Tibor és Fehér Tímea leánya: Amanda, Horváth
Szabolcs és Cziráki Judit fia: Levente, Desits József és Kovács
Adrienn Katalin fia: Zalán, Galambos Szilárd és Wittinger
Katalin leánya: Dóra, Habda Tibor és Sarlai Zsuzsanna leánya: Szofi, Baranyai Zsolt Elemér és Tóth Helga leánya: Hanna
Szonja, Menyhért István és Vaszilkó Dominika fia: Kristóf,
Cjuhcinszkij Jan Celesztyinovics és Kereszturi Csilla Ilona leánya: Celeszta, Vasas Mihály és Gyuricza Melinda Zita leánya:
Réka, Lang István Attila és Nagy Renáta Brigitta fia: Levente,
Kovács József és Kirchmajer Viktória leánya: Gabriella
Zsuzsanna, Vajda Krisztián és Palkó Martina fia: Levente
Krisztián, Mikler Gábor és Nagy Klaudia fia: Olivér, Mészáros
Roland és Gombás Adrienn fia: Botond, Katona Róbert Zsolt
és Imre Viktória fia: Olivér, Gombkötô Ádám és Szekér
Szimonetta fia: Áron, Géczi Kornél Szilárd és Szedri Tímea
leánya: Flóra, Pethô Norbert Antal és Linter Helga leánya:
Mira Adrienn, Kajcsos Zoltán és Veres Anikó fia: Botond,
Herczeg Gábor és László Nóra fia: Levente, Kállai Ádám és
Nagy Zsófia fia: Loránd, Pergel László és Remete Eszter leánya: Panka, Kökényesi András és Horváth Alexandra fia: Olivér,
Ajtai Attila és Hódosi Gabriella fia: Attila Noel, Szalai Zsolt
és Hittaller Anita fia: Benedek András, Molnár Gábor Tibor
és Balikó Andrea fia: Gergô, Varga Roland és Pintér Kitti leánya: Anna, Málovits István és Zentai Nikoletta fia: Marián
Antal, Gasparics Árpád és Kardos Bettina fia: Levente
HALÁLESET: Náray Lászlóné Putzer Erzsébet, Pesti Jánosné
Nagy Rozália, Gyarmati Miklósné Hamvas Paula Julianna,
Darázs Levente, Iszak Jánosné Kiss Mária, Szabó Ferenc Mihály,
Hargitai József, Nagy Imra, Takács Ferenc, Kovács Józsefné
Máté Mária, Balogh György, Janek Andrásné Móric Irén, Elekes
Árpád, Tonka Kálmán Tibor, Soós János, Rozs Ferenc, Raab
Viktória Katalin, Pajor Józsefné Balogh Irma, Kummer Lajosné
Bencik Anna, Garami Árpádné Milkovics Éva Mária, Ádám
Józsefné Dobos Ilona, Perge Péter, Bauer Jánosné Máté
Erzsébet, Bertók Károly, Bors Imre, Polgár József, Pass Lajosné
Simon Julianna Mária, Fritz Józsefné Vas Margit

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
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• 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.
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UTÁNAJÁRTUNK

nem kaptak érdemleges magyarázatot.
Mivel ez így reklámnak számít, hamarosan eltávolíttatják a makettrôl –
ígérték, és meg is tették, szerdára eltûnt a felirat. Ezt a Nyugat.hu-n közzétett levelük szerint a vendéglátóhely
üzemeltetôi maguk is kérték az alkotótól, és azt nyilatkozták, hogy nem

Kérdés lehet, hogy pont ez az épület
miért nem fért rá makettre, szándékosan vagy véletlenül felejtették ki a felsorolásból. Ami biztos, hogy a Deck
bisztró épülete sem szerepel a közgyûlési anyagban, ahogy más patak- vagy
tóparton álló magánépület sem.
Többen úgy vélik, hogy a makett körül kialakult médiafigyelem és
a Facebookon zajló vita indokolatlan,
túl nagy feneket kerítenek a dolognak.
(Még Marton Zsolt exalpolgármester is
beszállt a vitába, neki sem tetszett,

tudtak róla, hogy feliratban is megörökítik a bisztró nevét. Budai István nem
nyilatkozott a lapnak.
A SaFo úgy értesült, hogy az alkotónak
adott megrendelésben szerepelnek
azok az épületek, amelyeket fel kellett
tüntetni a maketten. Ezek között nem
szerepel a Weöres Sándor Színház.
(A makettrôl szóló közgyûlési elôterjesztésben sem szerepel, egyébként.)

hogy a Deck néven lett nevezve a maketten.) Mások szerint viszont nem
mindegy, hogy egy közterületen elhelyezett, közpénzbôl készült objektum
milyen körülmények között jön létre,
és milyen maga a produktum.
A köztéri alkotást a város költségvetésébôl finanszírozták, az alkotó 22 millió forintért dolgozott, áfával együtt 30
millió forintba került a makett.

Bronzmaketten Szombathely
Elkészült a Szombathely fontosabb
épületeit ábrázoló városmakett,
amelyet dr. Puskás Tivadar polgármester avatott fel nemrégiben. Kis
vita is kibontakozott körülötte.
Mindannyiunk örömét fogja szolgálni
– mondta dr. Puskás Tivadar, a Szent
Márton születésének 1700. évfordulójára készült mûtárgy avatásán. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy
eseményekben bôvelkedett a mögöttünk hagyott Szent Márton Emlékév.
A makettet Csány Péter plébános áldotta meg.
A Budai István fotográfus által készített
mûtárgy kör alaprajzú, két méter átmérôjû, és Szombathely jelentôs épületei
mellett kisebb utcák, lakóházak is helyet kaptak rajta. Az utcák és folyók
faktúrája szándékosan elnagyolt. A cél
az volt, hogy a város épített örökségeit,
a ránk hagyott értékes épületeket
kiemelje, megmutassa a látogatóknak. A makett egy gránitlapon helyezkedik el, amelyet 60 cm magas, 120 cm
átmérôjû gránittal burkolt gyûrû tart.
Az alkotás a modern technológiát is felhasználja: a QR-kód olvasó alkalmazás
a városról információkat, érdekességeket tartalmazó honlapra irányítja az érdeklôdôket.
Az avatás után nem sokkal megjelentek az elsô kritikák is: volt, aki azt kifogásolta, hogy lemaradt a református
templom májusban átadott tornya,
a Weöres Sándor Színház pedig nem
került rá a háromdimenziós „térképre”.
Tóth Kálmán képviselô viszont azt tette szóvá Facebook-oldalán, hogy a Csónakázótó partján álló étterem, a Deck
felirata viszont felkerült a makett-étteremre, közpénzbôl finanszírozott
ingyen reklámként a bisztró számára.
A Nyugat.hu járt utána az ügynek.
A városházáról azt a választ kapta
a portál, hogy a hivatal illetékesei is
megkérdezték a makett tervezôjét,
hogy miért került oda a felirat, amire
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Elkészült II. János Pál pápa szobra
Még karácsony elôtt avatták fel Szent
II. János Pál pápa szobrát, amely
a szalézi templom elôtti kis térre került,
amelyet rendbehoztak, hogy méltó
környezetben fogadhassa a szobrot.
Az avatáson beszédet mondott dr.

Hende Csaba országgyûlési képviselô
és dr. Puskás Tivadar polgármester.
A szobor Lendvai Ferenc frakcióvezetô kezdeményezésére készült el, több
képviselô saját keretébôl támogatta
felállítását. A bronzból készült alkotás
Veres Gábor szobrászmûvész munkája.
Adományok karácsony elôtt
A „Szombathely Szent Márton Városa”
Jóléti Alapítványa a Családok Karácsonya 2016 elnevezésû jótékonysági
ünnepségen adta át ajándékcsomagjait
a rászorulóknak, akiket dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntött. A Szent
Márton Emlékévhez kapcsolódóan az
elôzô esztendôkhöz képest nagyobb
összeg állt a kuratórium rendelkezésére. Ezért a csomagokba nemcsak alapvetô élelmiszerek kerültek, hanem
olyan ajándékok is, amelyek segítettek
melegebbé tenni az ünnepet a megajándékozott családoknak. Az ajándékcsomagok mellé a gyermekek, fiatalok belépôjegyeket is kaptak egy erdei játszóparkba, összesen 650 darabot.
A pályázatra 17 szervezet jelentkezett, amelyek 847 csomagot adhattak
át. A csomagok és a belépôk összköltsége 9 millió 610 ezer forint. A Demokratikus Koalíció Szombathelyi Szervezete karácsony elôtt tartós élelmiszereket
gyûjtött, ezzel harminc rászoruló család karácsonyát tudták szebbé tenni
– áll a közleményükben. Egy szombathelyi szociális intézménynek pedig
80 kilogramm lisztet adtak át, amely
két hétre elegendô az intézmény lakóinak. A Derkovits Városrészért, a KISZ
Lakótelepért és az Éljen Szombathely
Egyesületek karácsonyfát osztottak
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a rászorulóknak. Az MSZP is megszervezte hagyományos adománygyûjtését,
a csomagokat a rászorulóknak még
az ünnepek elôtt eljuttatták.
Fedett buszváró a Brenneren
Az idei év elsô átadóünnepségének
helyszíne egy buszmegálló volt a Brenner Tóbiás körúton. Egy környékbeli
hölgy kezdeményezte a fedett buszváró kialakítását a tankenyérbolttal szembeni megállóban, és kezdeményezése
sikerrel járt. Mint azt dr. Puskás Tivadar
polgármester megjegyezte, mindenki
tette a dolgát az ügyben. Sátory Károly,
a körzet képviselôje és a gazdasági bizottság, amely megszavazta a pénzt

a nemzetközi kooperáció. Az iQor is,
mint a nyugat-magyarországi ipari szereplôk többsége, munkaerôpiaci kihívásokkal küzd, azaz az egyre magasabb
technológiai, vevôi elvárások kielégítéséhez csak nehézségek árán tud megfelelô kompetenciával rendelkezô kollégát
találni. Az a technológiai változás, amely
az ipar 4.0 ernyôfogalom alatt kezd ismertté válni, lehetôséget ad a munkaerôpiaci feszesség enyhítésére és az üzleti tevékenység hatékonyabbá tételére.
Fizetni kell az M86-osért
Fizetôs az M86-os út 2017-tôl, de
az M85-ös teljes szakaszán is csak útdíj ellenében járhatnak a gépkocsik.
Az M86-osra érvényes megyei matricával Szombathelytôl Beledig lehet közlekedni. Az útdíj az idén nem változott,
a megyei matrica motorkerékpárokra
és 3,5 tonnásnál nem nagyobb személygépkocsikra havi 4780 forintba kerül.
Vállalkozzunk! a Derkovitsban

a buszváróra. Az átadáson elhangzott,
hogy 289 buszmegálló van a városban,
82 fedett, ebbôl tavaly adtak át hármat,
és tavalyelôtt is ugyanennyit.
Zebra Újperinten
Egy új közlekedési létesítményt avattak az Erkel utcában szerdán: egy gyalogátkelôhelyet kapott Újperint. A városrészben ez az elsô zebra, az Erkel Ferenc és a Temesvár utcák közelébe került. Az itt élôk régi igénye volt egy
gyalogátkelôhely, a templomot is biztonságosabban közelíthetik meg így.
Az átadáson dr. Puskás Tivadar polgármester mellett a körzet képviselôje,
Ágh Ernô is részt vett.

A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola – az aktuális társadalmi és oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelôen,
immár 20 éve – nagy gondot fordít a tanulók tudatos pénzügyi, gazdálkodási és
fogyasztói magatartásra nevelésére. A sokak által ismert Kismenedzser-program
keretében indult a szakmai munka, mely
az évek során kibôvült például a Siker
kulcsa projekttel is. A program a 2016/17.
tanévben az által érte el a kiteljesedését,
hogy – a megyében egyedüliekként – bevezették a 7. évfolyamon a Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a 8. évfolyamon
pedig a Vállalkozzunk! c. tantárgy oktatását is. Dr. Kovács Péterné intézményvezetô elmondta, hogy az elmúlt években

iQor: Új technológiai korszakváltás
Az iQor Global Services Hungary Kft.
az Ipar 4.0. Nemzeti Technológiai Platform teljes jogú tagjává vált. Ahogy az az
I4.0. NTP honlapján olvasható a Platform
megalapítása mögött az a felismerés áll,
hogy az ipar Magyarországon is egy új
technológiai korszakváltásba lépett,
amelyben az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át a gyártási és a kapcsolódó logisztikai rendszereket. A megoldandó elméleti és gyakorlati problémák
olyan sokrétûek, hogy elengedhetetlen egyrészrôl a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok
együttmûködése, másrészrôl pedig

végzett munka eredményességének elismeréseként is értékeli, hogy egy – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat nyomán – az iskola elnyerte a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelô Iskola"
megtisztelô címet, melyet a minisztérium
helyettes államtitkára, Keszthelyi Nikoletta 2016 decemberében ünnepélyes keretek között nyújtott át az intézménynek.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Olimpikon vívók Szombathelyen
„Doross György dr., a Magyar Vívó Szövetség kiküldötte tartott igen értékes és
tartalmas elôadást a berlini olimpiász tanulságairól”.
Aztán a bajnokok pástra léptek, bemutató mérkôzéseknek tapsolhatott a publikum. „Utána az olimpikonok tíz tusos mérkôzést vívtak a szombathelyi vívókkal.”
A berlini hôsöket ugyan megizzasztották
a helyi versenyzôk, de valamennyi asszót
a válogatott vívók nyerték meg.
„A nagyszerüen lezajlott vívóbemutató
után a közönség még sokáig ünnepelte az
olimpikonokat. Este a Kovács nagytermében ünnepi vacsora volt az olimpikonok
tiszteletére, amelyen a város társadalmának elôkelôségei vettek részt.”

A 36-os olimpia két egyéni bajnoka, Elek
Ilona, illetve az 1944-ben a Margit-hídon
tragikus körülmények között elhunyt
Kabos Endre látható.

Boldog újévet kívánva, idén is várjuk játékos kedvû olvasóink megfejtéseit! E heti kérdésünk: Hol rendezték 1936-ban az olimpiát? A helyes
megfejtést beküldôk között a Szombathelyi Ércentrum 10 alkalmas bérletét és a Weöres Sándor Színház gondozásában megjelent „Tizenkettô
– Egy tucat” címû mese-cd-t sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet),
vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, január 11-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Ahogy 2016-ban, úgy 1936-ban is remekeltek a vívóink az olimpián. A sikeres berlini szereplés után Szombathelyre látogatott a válogatott… A korabeli Vasvármegye számolt be az eseményrôl…
„Valóságos társadalmi esemény volt az
olimpiai vívóknak a keddi szombathelyi szereplése. Az a nagy érdeklôdés, amely
a világhirü vívógárda szombathelyi bemutatkozása iránt megnyilvánult, már napokkal azelött megmutatkozott a tömeges
jegyigénylésekben.”
Rengeteg szombathelyi várta a bajnokok
érkezését, már órákkal a vonat érkezése
elôtt megtelt a vasútállomás.
„A nagy érdeklôdés már délben, a pályaudvaron megmutatkozott, az olimpikonok fogadtatásánál.” A város színe-java
ott volt a vasúton. Az olimpikonok „egymás után szálltak le a vonatról: Elek Ilona olimpiai bajnoknô, Kabos Endre olimpiai bajnok, Rajczy-Rasztocivh Imre dr.,
Gerey-Gerevich Aladár és Kovács Pál, az
olimpiai gyôztes kardvívó csapat tagjai”.
A delegációt dr. Ujvári Ede polgármester
köszöntötte.
A sportolók délután a Kovács Szálló nagytermébe voltak hivatalosak. Elsôként
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Ez történt 2016-ban
Végiglapoztuk a tavalyi számokat,
hogy felidézzük, melyek voltak
azok a legjelentôsebb események,
amelyek meghatározták a város
életét. Szent Márton évében természetesen a Szent Márton-os hírek
voltak többségben.
MÁRCIUS
JANUÁR

ÁPRILIS

MÁJUS
FEBRUÁR

JANUÁR
Januárban jelentette be dr. Puskás Tivadar polgármester, hogy Szombathely
Szent Márton születésének 1700. évét különleges programsorozattal ünnepli.
Csaknem háromszáz programot terveztek, amelyekre a kormány adott 800 millió forintot.
FEBRUÁR
A Szent Márton Terv keretében több
középület és köztér megújítását tervezték 2016-ban, a kormány által adott
2,5 milliárd forint támogatásból. A múzeum és parkja azóta már szinte teljesen
elkészült, a Szent Márton-templom elôtti tér, a Berzsenyi tér és a Smidt Múzeum
bôvítése az idén várható.
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JÚNIUS

MÁRCIUS
Márciusban mutatta be a Weöres Sándor
Színház Szombath András Köpönyeg és
palást címû darabját, amely Szent Márton életérôl szól.

ÁPRILIS
Cukikampánnyal indult a Haladás Sportkomplexum építése, a beruházás startjában sajtótájékoztatóját a Mészáros
Cukrászdában tartották, ahol a sportolók és politikusok bonbont készítettek
a vendégeknek.

MÁJUS
Istentisztelet keretében áldották meg
a református templom harangjait, amelyek felkerültek a templom tavaly épült
tornyába. Az eseményen részt vett Balog Zoltán emberi erôforrás-miniszter is.

JÚNIUS
Megtartották a Szent Márton-fesztivált, amelyen a szent nevét viselô települések képviselôi vettek részt. A város
rendezvényét júliusban az egyházmegye
fesztiválja követte.

Safo_2017_01_07

17/1/6

11:15 AM

Page 7

VISSZAPILLANTÓ

2017. JANUÁR 7.

AUGUSZTUS

JÚLIUS

JÚLIUS
Elkészült a püspöki palota lebombázott szárnyának újjáépítése. A beruházás 800 millió forintba került. A Mindszenty tér is megújult.

AUGUSZTUS
Új városi jelkép született: a polgármester használatára a régi városcímert bôvítették ki Szent Márton alakjával.

SZEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

OKTÓBER

SZEPTEMBER
Tavaly tetôzött a Falco-ügy. Szeptemberben fizetett hirdetésben kérte a gyár,
hogy a környezethasználati engedélyével kapcsolatos fellebbezéseket vonja
vissza a lakosság és az önkormányzat. Ez
nem történt meg. A környezetvédelmi
engedélyt végül megkapta a Falco, a bôvítésre szólót – elsô fokon – nem.

NOVEMBER
Szombathely díszpolgára lett Király Gábor kapus. A nyári franciaországi Európa-bajnokságon megkoronázta pályafutását a magyar válogatottal nyújtott
remek teljesítményével. A válogatottból
azóta visszavonult, a Haladásban tovább folytatja pályafutását.

OKTÓBER
Parádés játékkal verte a Szombathelyi
Swietelsky–Haladás a Ferencvárost, a gyôzelemmel pedig Halmosiék feljöttek a tabella második helyére. Átadták az M86os befejezô szakaszát.

DECEMBER
Elkészült a Szombathely Fedett Uszoda
külsô felújítása, amelyre 390 millió forintot költöttek. Kicserélték a homlokzati
nyílászárókat, felújították a tetôt, és
szigetelték az épületet.
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KÖZGYÛLÉS

•

ÖNKORMÁNYZAT

Decemberi közgyûlés
FONTOS DÖNTÉSEK, POLITIKAI VISSZHANGOK
A decemberi közgyûlés fontos kérdéseket tárgyalt: szó volt egyes nagyberuházások finanszírozásáról (Képtár,
Romkert), amelyek átkerülnek a területi operatív programba, de az útelújítási program is nagy vitát kavart.
A frakciók sajtótájékoztatón foglalták
össze politikai véleményüket.
A legfontosabb kérdésekben, ha volt is
vita, konszenzusos döntéseket hoztak
a képviselôk, márpedig több olyan téma
került napirendre, amelyek szorosan
érintik a lakosságot. A legfontosabbakat
fogaljuk össze.
Döntések közlekedésrôl,
bicikliútról, hajléktalanszállóról
Eredménytelenül zárult a szombathelyi
közösségi közlekedésre kiírt pályázat,
ezért további két évre az ÉNYKK-val kötött szerzôdést az önkormányzat.
Tavaly év végére kellett volna elkészülnie a Zanatra vezetô bicikliútnak, de
megint csak nem készült el. A cég – amelyik a Tescóval szembeni területek belte-

Az Iseumi Játékok is szóba kerültek
a sajtótájékoztatókon

rületbe vonásáért cserébe ígérte a kerékpárutat – ismét a kisajátítás nehézségeire hivatkozik. A közgyûlés úgy döntött, hogy nem hívja le a HORWATH
Invest 50 millió forintos biztosítékát,
hanem újabb haladékot ad a cégnek.
Decemberben utoljára módosították
a város költségvetését, ez is technikai jellegû volt. A hajléktalanszálló várhatóan
a Szent Gellért utca 4.-be költözik.
Szerzôdésben adták át az iskolák vagyonkezelôi jogát az államnak. Ezt a köznevelési törvény írta elô az önkormányzatoknak. Mérei Tamás volt zenekar-igazgató, illetve a 2012–2014 közötti Iseumi
Játékok ügyeirôl kértek tájékoztatást
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a képviselôk, miután a sajtóban megjelent, hogy hûtlen kezelést nem állapított
meg az ügyészség, viszont megrovást kapott a volt igazgató magánokirat-hamisításért. Károlyi Ákos jegyzô elmondta,
hogy Mérei Tamás elbocsátása miatt
beperelte az önkormányzatot, a pert másodfokon is elvesztette. A magánokirathamisítás valótlan tartalmú pénzügyi beszámolók leadásával valósult meg. Molnár Miklós alpolgármester hozzátette,
hogy 459 kifizetetlen számlát hagyott
hátra az igazgató, amelyek nem szerepeltek a könyvelésben, kisebb részüket
az igazgató távozása után kapták a vállalkozóktól. A zenekar pénzügyeinek
rendbetételéhez tíz szakember egyéves
munkájára volt szükség.
Balassa Péter (Jobbik):
költekezés látványberuházásokra
A jobbikos képviselô szerint másra is lehetne költeni a pénzt, mint a képtár
felújítása, és nem igaz, hogy ne lehetett
volna más célra költeni az Orbán Viktor
által ígért pénzt. Az útfelújítási programhoz nem készült közlekedési, parkolási
koncepció. A közösségi közlekedésben
is rossz az irány, hibrid vagy elektromos
buszokra kellene cserélni a mostaniakat
– sorolta kifogásait a képviselô. A zanati bicikliúttal kapcsolatban megjegyezte, szerinte semmis a szerzôdés, mert
a cég offshore hátterû, de az önkormányzat inkább a cég érdekeit védi, nem a városlakókét. A Mérei Tamással kapcsolatos tájékoztatóból azt a következtetést
vonta le, hogy megint nem lett felelôse
egy közpénzekrôl szóló ügynek. A köznevelési intézmények kapcsán a jobbik
szakértôje, Sárközy Tamás fejtette ki azt
a véleményét, hogy a tanárképzést kellene erôsíteni, és jobban meg kellene válogatni, mit tanulnak a gyerekek.
Lendvai Ferenc (Fidesz):
címkézetten kapjuk a pénzt
A Fidesz frakcióvezetôje szerint a nagyberuházásokra címkézetten kapja a város a pénzt, azt nem lehet másra költeni. Az útfelújítási programról elmondta,
hogy az idei beruházások az egész várost
érintô közlekedési problémákat oldanak
meg, ezért vették ezeket elôre. (Lapunk
kérdésére elmondta, hogy a még 2016ra tervezett utcafelújításokra az idén kerül sor, a tavalyi keret felhasználásával.)

A zanati bicikliutat szerinte nem lehetne
50 millióból megépíteni, helyesebb megvárni, amíg a vállalkozó megcsinálja, ez
egy lassú folyamat. Az oktatási intézmények átadásának baloldali visszhangjáról
az a véleménye, hogy a baloldal nosztalgiázott, az ô idejükben mûködött
kézivezérléssel a város oktatása. Megjegyezte, hogy bajban van a Joskar-Ola alapítvány, kifizetetlen számlák vannak a patinás egyesületnél.
Dr. Nemény András (baloldal):
elôbb legyenek meg az utak, hidak
A szocialista képviselô szerint elôbb az
utakat, hidakat kellene rendbe tenni,
utána jöhetne minden más. Az útfelújítási programot egy képviselôjük nem szavazta meg (Tóth Kálmán), mert nem fogadta el a városvezetô többség azt a javaslatukat, hogy 300-300 millió forintot
különítsenek el parkolókra és a peremkerületekre. A közösségi közlekedéssel
kapcsolatban megjegyezte, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy saját céget
hozzon létre a város erre a célra. A Méreiügyrôl annyit mondott, hogy tiszta képet kaptak a beszámolóból, és megnyugtatta ôket a polgármester válasza, hogy
nem kívánják visszahelyezni Méreit a zenekar élére. Az iskolák elvételérôl azt
mondta, hogy a párthûség elôbbre való volt a Fidesz frakciónak, mint a város
érdeke. Kelemen Krisztián kérésére elmondta, hogy tiltakoznak a hajléktalanszálló áthelyezése ellen.
Molnár Miklós (Pro Savaria(:
egyensúlyban a költségvetés
A Pro Savariá-s gazdasági alpolgármester a költségvetésrôl beszélt, elmondta,
hogy a tervezett adóbevétel teljesült, lesz
pénz azokra a kiadásokra is, amelyek
nyitva voltak: a hulladékszállítás és az
uszoda veszteségeinek fedezésére. Adóból jövôre nem terveznek több bevételt
az ideinél. Az útfelújítási programról volt
vita (hogy mely utakat újítsanak fel), de
arról nem, hogy erre 2017-ben 500 millió forintot fordítsanak. Ezen felül szükség lesz az idén a pályázati önrészek biztosítására és a minimálbér emelésbôl következô többletkiadásokra – ez utóbbit
is 500 millió forintra becsüli az alpolgármester. A jövôbeni célokról szólva megjegyezte, hogy az önkormányzatnak
mindent meg kell tennie a munkaerôgondok mérséklésére, mert ez biztosíthatja, hogy tovább fejlôdik a város gazdasága. Még a 2016-os költségvetésrôl
szólva kiemelte, hogy az egyensúly megtartásában szerepet játszott a közgyûlés
mértéktartása.
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KÉPGALÉRIA

2017. JANUÁR 7.

AZ ÚJ ÉVET KÖSZÖNTÖTTÉK
Az idén is sok százan várták az óév utolsó, az új esztendô elsô perceit.
Odett koncertje és a tûzijáték után dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a szilveszterezôket.
– Köszönöm Önöknek azt, hogy immáron 7. alkalommal köszönthetem
Szombathelyt az új esztendô elsô perceiben! – mondta a polgármester,
majd számba vette az elmúlt év legfontosabb eseményeit: – 2016-ban,
a Szent Márton Emlékévben majd 300 programmal ünnepeltük, hogy 1700
évvel ezelôtt Savariában született Európa legismertebb szentje. A Szent
Márton Terv keretében folyamatosan épül-szépül Szombathely. Megújult
a Szent Márton-templom. Felépült a Püspöki Palota 1945-ben lebombázott északi szárnya. Átalakult a Mindszenty tér, elkészült a várva várt M86os autóút – mondta dr. Puskás Tivadar. A 2017-es évrôl megjegyezte, hogy
az a továbbfejlôdés éve lesz, 2018 pedig a folytatásé. Folytatódik Szombathely megújulása: átalakul a Berzsenyi tér, bôvül a Smidt Múzeum,
megújul a Romkert és környéke – sorolta a terveket a polgármester, majd
a város minden lakójának boldog új évet kívánt.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

-10˚C -7˚C

Január 7., szombat

Szeles idô várható

Január 8., vasárnap

Hószállingózás
várható

-8˚C

0˚C

Január 9., hétfô

Havas esô várható

-3˚C

1˚C

Január 10., kedd

Havas esô várható

-2˚C

2˚C

Január 11., szerda

Hószállingózás
várható

-3˚C

-1˚C

Január 12., csütörtök

Havas esô várható

-3˚C

-1˚C

Január 13., péntek

Esô várható

-4˚C

0˚C
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KÖZÉRDEKÛ

•

CIVIL

A VA S I F Ü S T FA R A G Ó K K F T. 2 0 1 7 . É V I M U N K AT E R V E
JANUÁR HÓ
Dózsa Gy. u. – Esze T. u. – Szinyei M. P.
u. – Géfin Gy. u.; Szent László kir. u.
–Tompa M. u . – Arany J. u. – Gagarin
u. – Fürdô u. Gotthárd u.; Kunos E. u.
– Reviczky G. u. – Homok u. – Kétrózsa
köz – Árpád u. – Béke u. – Mátra u. –
Tátra u. – Badacsony u. – Kárpáti K. u.
– Csuszka u. – Szedres u. – Cinege u. –
Rigóvölgyi u. – Kilátó u. – Dob u.; Síp
u.; – Márton Á. u. – Wimmer Á. u. –
Dombtetô u. – Orgona u.; Ernuszt K. u.
Nádtó u. – Achim A. u. – Bárdos A. u.
– Komlós F. u.; Torony u. – Szélkerék u.
– Szenczy I. u. – Szigeti K. u. – Csepy D.
u. Lancsics B. u. Weöres S. u. – Dugovits
T. u. – Aranypatak u. – Dolgozók u. –
Zeli major – Szinese major; Sas u. – Szövô u. – Hatház u. – Vas u. – Ipar u. – Hámor u. – Alkotás u. – Acél u. – Pozsony
u. – Nyitra u. – Lôcse u. – Kassa u. –
Bártfa u.; Körmöc u. – Selmec u. – Vépi u. – Brassó u. – Szeben u. – Ikervár
u. – Kolozsvár u. – Sziget u. – Sárvár u.
–Toroczkó u. – Szabadka u. – Pálya u.
FEBRUÁR HÓ
Petôfi S. u. – Bolyai J. u. – Akacs M. u.
– Deák F. – Szabó M. u.; Engels F. u. –
Szegedi Gy.-né u. – Bartók B. krt – Forró u. – Hargita u. – Hazatius F. u. – Somogyi B. u. – Paragvári u. – Szent Márton u. – Aréna u. Thököly I. u. – Batthyány L. tér – Zrinyi I. u. – Kinizsi P. u.;
Bercsényi M. u. – Nádor u. – Szôkeföldi
u. – Balogh Gy. u. – Tavasz u. – Nyár u.
– Ôsz u. – Újvári E. – Kisfaludy S. u. –
Wesselényi M. u. - Vörösmarty M. u. –
Szelestey L. u.
MÁRCIUS HÓ
Gyöngyös u. – Vak B. u. – Béri B. Á. u.
– Jurisich M. u. – Pásztor u.; Szôlôs u.
– Liliom u. – Szôllôsi sét. – Kazinczi F.
u. – Vitéz u. – Ôrség u. – Négyesi u. –
Németujvári u. –Légszeszgyár u. – Vörösmarty M. u. –Vasút u.; Rákóczi F. u.
– Szent G. u. – Nagy L. kir. u. – Kertész
u. – Patak u.; Esterházy A. u. – Horváth
B. krt – Borostyánkô u. – Léka u. – Had-
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nagy u.; Mikes K. u. –Hajnal u. – Károlyi A. u. – Kenyérviz u. – Pázmány P. krt.
ÁPRILIS HÓ
Rumi R. J. u. – Benczur Gy. u. – Kaposi J. u. – Vadrózsa u. – Nefelejcs u.; Haladás u. – Vizöntô u. – Levendula u. –
Szegfü u. – Muskátli u.; Veres P. u. – Vajdahunyad tér – Nagyszombat tér – Görgey A. u.; Tolnay S. u. – Csikor u. – Szerb
A. u. – Várkonyi J. u. – Mészáros J. u.
- Senyefai u. – Németh L. u. –
Bertalanffy M. u. – Szabó I. u. – Hóvirág u. Tulipán u. – Rezeda u. – Csók I.
u. – Brigád u. – Kert u. – Béke tér –
Szabadnép u. – Sorok u. –Bürü u. –
Fraknó u. – Hoch J. u. – Juhász Gy. u.
– Balassa B. u. – Vajda J. u. – Kosztolányi D. u. – Babits M. u.
MÁJUS HÓ
Zanati u. – Külsô Zanati u.; Zanat városrész; 11-es Huszár u. – Márkus E. –
Bocskay J. krt – Koncz J. u. – Losonc u.
– Söptei u. – Gárdonyi G. u. – Lovas u.
– Mikszáth K. u. – Csokonai V.M. u. –
Kölcsey F. u. – Pinkafôi u. – Teleki B. u.
– Stettner L. u. – Verseny u.; Május 1.
u. –Hollósy S. u. – Élmunkás u. – Stromfeld A. u.
JÚNIUS HÓ
Szent I. herceg u. – Uzsoki u. – Békeffy
A. u. – Alsóôr u. – Tarcsa u. – Irottkô u.
– Vörösvár u. – Bezerédi A. u. –
Vereczkei u. – Szófia u.; Maros u. –
Buzavirág u. – Damjanich J. u. – Munkácsy M. u. – Arad u. Öntô u. – Saághy
I. u. – Temetô u. – Kalló u. – Pipacs u.
– Prága u.; Bajnok u. – Székely B. u. –
Hermann O. u. – Farkas K. u. – Galamb
u.; Bárdosi N. J. u. – Kos K. – Kemény
Zs. u. – Vályi P. u. – Olimpia u.
JÚLIUS HÓ – SZABADSÁG
Ügyelet – megrendelt munkák végzése
AUGUSZTUS HÓ
Felsôôr u. – Tóth Á. u. – Móricz Zs. u.
– Kodolányi J. u. – Szalónok u. -Hajdu

u. – Vasvári P. u. – Budai N. A. u. –
Felsôbüki N. P. u. – Nagy P. u.; Százhold
u. – Igló u. – Kismarton u. – Csapó u.
– Kôrösi Cs. S. u.; Gábor Á. u. – Hársfa u. – Fogaras u. – Jászai M. u. – Károly R. u.; Kunc A. u. – Diófa u. –
Ujvilág u.- Móra F. u. – Szent Flórián
u.; II. János P. P. krt – Falunagy u. –
Káptalan u. – Vikárius u. – Nótárius u.
Silvána u. – Vesta u. – Luna u. –
Justitia u. – Concordia u. – Fortuna u.
Ariadné u. – Niké u. – Viktória u.
SZEPTEMBER HÓ
Rumi u. – Rumi u. külsô; Gyöngyöshermán
városrész; Szentkirály városrész
OKTÓBER HÓ
Kiskar u. – Óperint u. – Szabadságharcos u. – Körmendi u. – Kálvária u.; Jókai M. u. – Karmelita u. – Jégpince u.
– Középhegyi u. –Viztorony u.; Szôlôhegy u. – Brenner J. u. – Almássy u. –
Matók L. u. –Erdei Iskola u.; Werner
A. u. – Gyimesi Sz. u. – Kilátó u. – Lejtô sét. – Dob u. – Síp u. – Lôportár u.
– Tömjénhegy u. – Bernstein B. u. –
Bodányi Ö. u.; Bruscher M. u. –
Reismann J. u. – Varasdy K. u. – Batsányi J. u.; Nárai u. külsô – Fadrász J. u.
– Ferenczy I. u. – Áprily L. u. – Kürtös
u. Jékey Z. u.
NOVEMBER HÓ
Katona J. u. – Táncsics M. – Avar u. –
Somlai A. u. – Brenner T. krt.; Nárai u.
– Szigligeti u. – Gyôrffy I. u. – Kismezei
u. – Dudás J. u. – Jáki u.; Szalézi tér –
Jászi O. u. – Margaréta u. – Huszt u. –
Laky D. u. –Asbóth J.u.; Tarczay L. u. –
Döbröntei u. – Irinyi J. u. – Radnóti M.
u. – Fábián Gy. u.; Nagyvárad u. –
Alsóhegyi u. –Tinódy L. S. u. – Hosszú
u. – Bethlen G. u.
DECEMBER HÓ
Temesvár u. – Külsô Pozsonyi u. – Erkel
F. u. – Rába u.; Petôfi-telep
Megjegyzés: A munkaterv rendkívüli
esetben változhat!
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HIRDETÉS

KUTYA HIDEG VAN?
(1. rész)

Amerikai foci a jótékonyság jegyében
Ausztriában a Vienna Knights nevû amerikai football-csapat 2016-ban
7. alkalommal rendezte meg Bécsben a Chevalier Bowl elnevezésû jótékonysági, barátságos mérkôzését, melynek teljes bevételét az osztrák gyermekfalvak lakóinak adták.
A Vienna Knights futballcsapat számára a 2016-os év sok sikert hozott.
Az osztrák csapat az 1. osztályban játszik, és tavaly a rájátszásig jutott.
Nagyon erôs csapat, akiktôl rengeteget lehet tanulni.
2016. december 17-én ellenfelük a Szombathelyi Crushers Amerikai
Football csapat volt. A barátságos mérkôzés 13 órakor kezdôdött Rudolf Hundstorfer szociális miniszter kezdôrúgásával, aki egyben
az osztrák sportliga elnöke is. Bár vereséget szenvedtünk, rengeteg tanulsággal szolgált mindannyiunk számára a bécsi barátságos meccs.
Sajnos 31–0-ra kikaptunk Bécsben, de nagyon jó meccs volt, emellett
rendkívül szimpatikus és sportszerû csapatot ismerhettünk meg az osztrákokban, és reméljük, szorosabbra tudjuk velük fûzni a barátságot.
A védelemre büszkék vagyunk, hiszen egy ilyen erôs osztrák csapattól
„csak” 31 pontot kaptunk, ezért csak gratulálni tudok a védelemnek.
A támadóknál sajnos elôjöttek az edzést nem látogatók hibái. Összességében nagyon jó meccs volt, melyet személy szerint én is, de a csapat
minden tagja élvezett.
A Vienna Knights 2017. március 4-én jön vissza Szombathelyre barátságos visszavágót játszani.
Kôszegfalvi Attila, a Szombathelyi
Crushers Amerikai Football Egyesület elnöke

OLVASÓI LEVÉL

Édes, havas örömök Ausztriában
Az Oladi Általános Iskola felsô tagozatos diákjai tanáraik kíséretében két
felejthetetlen napot töltöttek el a szomszédos Ausztriában,
Lackenhofban. Már évek óta hagyománnyá vált, hogy az adventi idôszakban felkeresik a magyarok által is kedvelt osztrák tájakat. Az idei
tanévben sem volt ez másként. December 11-én felkerekedett a kis csapat, hogy ismét részese lehessen a havas élményeknek. Természetesen
nem maradhattak otthon a szánkók, csúszkák, meleg sínadrágok sem.
Különleges szenzációnak számított ez alkalommal az UNESCO világörökség részét képezô semmeringi vonatozás, mely viaduktokon, alagutakon
keresztül vitte a vidám társaságot. A kalandregénybe illô utazás következô állomása és megállóhelye a zarándokok által gyakran látogatott,
szívet-lelket megérintô mariazelli kegytemplom volt. Miután felkaptattak a kálvária dombra, jólesô fáradtság kerítette hatalmába a kissé elcsigázott túrázókat. Ezután jólesett elvegyülni a fényárban úszó adventi
vásár forgatagában. Másnap új kalandokra csábított a fehérbe borult táj
káprázatos látványa. Miután feltérképezték a szálláshelyüket, Lackenhof
települést, villámgyorsan elôkerültek a szánkók, vastag kesztyûk, és kifulladásig élvezhették a tél örömeit. Az eltervezett símúzeumi látogatásukat meghiúsította egy fergeteges hóvihar, még a hóláncra is szükség
volt. A kulináris élvezeteknek adózva világszerte híres csokigyárban kényeztették ízlelôbimbóikat, még kóstolót is kaptak. Majd ki-ki a maga ízlésére válogathatott és vásárolhatott a finomabbnál finomabb édességek közül. Sok-sok élménnyel telve tért haza a megfáradt csapat.
Fixl Miklósné
közmûvelôdési koordinátor

A kutyák nagy része hidegtûrô,
sûrûbb téli szôrzettel, hôszigetelô zsírréteggel védekezik az
idôjárás viszontagságai ellen.
Még a legzordabb teleken is ritka, hogy kihûlt állatokat kelljen
kezelnünk. Nagyon ritkán látunk felsô légúti-megfázásos
panaszokat. Amelyik eb hozzászokott, biztonságosan tartható kint. Ha azonban kutyánk
reszket, fázik, gondoskodjunk
zárt, fûthetô helyiségrôl számára. Különösen igaz ez a kistestû
és a rövidebb szôrû fajtákra.
A kinti tartás alapfeltétele egy
megfelelô kutyaház. Ez legyen
minden oldalról hôszigetelt,
ne legyen túl nagy, az állat saját testmelegével fel tudja fûteni, de ne is lógjon ki belôle. Magassága és szélessége az állat
marmagasságával egyezzen
meg, míg hossza az orrtól a faroktôig mért távolsággal. Nyílása az uralkodó széliránnyal ellentétesen álljon, eléje szônyegdarabot, vagy hôzáró fóliát
függesszünk. Ne közvetlenül
a talajon, hanem lábakon (raklap, tégla) álljon.
A másik alapfeltétel a helyes
táplálás. Tudni kell, hogy hideg
környezetben a kutya létfenntartó energia-szükséglete
1,5–2-szerese a semleges hômérsékleti zónában számított
értéknek. Ezt nagyobb mennyiségû vagy nagyobb energiatartalmú táppal, esetleg plusz
szénhidrát adásával oldjuk meg.
(Folytatjuk!)
Dr. Varjú Gábor

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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PROGRAMAJÁNLÓ • ÖNKORMÁNYZAT • KULTÚRA
Január 7–14.

E M L É K E Z É S A D O N I Á L D O Z AT O K R A

január 10. (kedd)
Weöres Sándor
Színház
18.00 Orbán Attila festômûvész kiállításának megnyitója
•••••••••••••
január 8. (vasárnap)
Mesebolt
Bábszínház
10.00 Ti-Ti-Tá
január 9. (hétfô)
Café Frei
18.00 Kalandor Kör: NYC,
9/11 – a fizikus, aki jelen
volt, vendég: Németh István rektorhelyettes
január 11. (szerda)
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 4.)
17.00 Balló László: Ezeregy nagy titok, Melchior
Hefele elfeledett architektúrái – könyvbemutató
Agora – MSH
19.00 Újévi operett gála
január 12. (csütörtök)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Izlandi
élmények, elôadók: Árvai
Anilla, dr. Árvai György

Agora – Savaria Filmszínház
17.00 A Szombathelyi Református Egyházközség
Szenczi Molnár Albert Köre filmklubja: Tiszta szívvel
– filmvetítés és beszélgetés
január 13. (péntek)
Agora – MSH
17.00 A Horváth Boldizsár
Közgazdasági Szakgimnázium szalagavatója
Végállomás
20.00 Mistery Gang
január 7–13.
Weöres Sándor Színház
január 7. (szombat)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
január 8. (vasárnap)
19.00 Meseautó
január 9. (hétfô)
19.00 A jó pálinka itassa
magát
január 10. (kedd)
19.00 A padlás
január 11. (szerda)
19.00 A padlás
január 12. (csütörtök)
19.00 Mágnás Miska
január 13. (péntek)
19.00 Mágnás Miska
19.00 A Dédi
január 14. (szombat)
Savaria Múzeum
Városi bál

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet január 7-tôl
január 13-ig.
7., Szo – Árkádia, Dolgozók útja 1/a., 508-008 20.00–8.00;
8., V – Calendula, Szelestey L. u. 4–6., 509-405
19.00–08.00; 9., H – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553
20.00–8.00; 10., K – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., 508-110
20.00–8.00; 11., Sze – Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242
20.00–8.00; 12., Cs – Patikaplus (Tesco), Zanati u. 70.,
501-607 20.00–8.00, 13., P – Markusovszky, Markusovszky
L. u. 5., 506-112 20.00–8.00

kedvezményes KRESZ
tanfolyamot indít
január 12-én 14 órakor és 17 órakor
Szombathelyen a Semmelweis utca 12. szám alatt.
20 000 Ft kedvezmény az elméleti díjból!
Tel.: 06/20/457-5711
www.stubanautosiskola.hu
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Szervezete és
a Szombathelyi Egyházmegye 2017. január 12-én 10.00
órai kezdettel a doni áttörés emlékére kegyeleti megemlékezést tart a Martineum Felnôttképzô Akadémia
udvarán lévô pápai keresztnél (Szombathely, Karmelita
út 1.) a doni áttörés 74. évfordulója tiszteletére. Emlékbeszédet mond dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei
Jogú Város polgármestere. Ezt követôen szentmisét tartanak a doni harcokban részt vett katonákért a Kálvária (Szent Kereszt) templomban. Homíliát mond és
a szentmisét celebrálja Horváth József pápai prelátus.
Köszöntôbeszédet mond dr. Kövér István, a Recski Szövetség Országos Elnökségi tagja és a Nyugat-dunántúli Szervezetének elnöke. Ünnepi beszédet mond dr. Ôry
Imre, a Recski Szövetség és a Honvéd Hagyományôrzô
Egyesület tagja.

KIHIRDETETT RENDELETEK
Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy 2016. december 20. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 26/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének 27/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésérôl szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról. Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének 28/2016.
(XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2017. évi átmeneti gazdálkodásáról. Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
29/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi
adókról szóló 38/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról. Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének 31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekrôl szóló 7/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról. Továbbá 2016. december 21. napján
kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
30/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete Szombathely város egészségügyi alapellátási körzeteirôl szóló
14/2002.(VI.20.) önkormányzati rendelete módosításáról, valamint 2016. december 20. napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 15-ei Közgyûlésén hozott
378/2016.(XII.15.) – 441/2016.(XII.15.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában
a rendeletek a http://www.szombathely.hu/kozgyules/rendeletek-valtozasmutatoja/
menüpont
alatt, a határozatok pedig a http://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/ menüpont alatt olvashatók.
Szombathely, 2016. december
Dr. Károlyi Ákos
jegyzô
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HIRDETÉS

2017. JANUÁR 7.

MEGNYITOTTUNK!
Szereted a szakmád és megújulnál?

Csatlakozz a bükfürdôi CARAMELL PREMIUM
RESORT**** lendületes csapatához!
MUNKAKÖRÖK:

értékesítési vezetô, rezervációs asszisztens
recepciós, cukrász-pék, szakács
konyhalány, reggeliztetô pincér
reggeliztetô szakács
bármixer, felszolgáló
szobaasszony, karbantartó
bérszámfejtô
Fényképes önéletrajzodat ide várjuk:
E: titkarsag@caramell.hu • T: +36 94/558 030
www.caramell.hu

Miben segíthet a lakberendezô? (II.)
Az elsô beszélgetés során pontosítjuk az Ön céljait, hogy azok
alapján én tervet készíthessek. Elôször ütemtervet, ami szerint
majd haladunk álmai megvalósításában. Ezután következik az
„éles” tervezés, aminek több szakasza van…de ne szaladjunk
elôre! Az interjú az Ön kívánságainak felsorolása után az én kérdéseimmel folytatódik. A szituációtól függ, mennyit kérdezek
a december 10-i számban írtam a tervek és célok változatairól.
Összefoglalva: ahány élethelyzet, annyi variáció… bizonyos esetekben nagyon kíváncsi vagyok, máskor elég egy-két kérdést feltennem. Kezdjük az utóbbival: ha csak egy szobasarok kihasználatlansága miatt keres fel, akkor az adott szoba berendezésérôl
kérdezek: milyen bútorok vannak benn, milyen a stílus, színvilág?
Jól jön ilyenkor egy fotó, de szívesen megnézem a helyszínen. Ha
a lakás színeiben kíván harmóniát teremteni, vagy annak zsúfoltságát akarja felszámolni, ha csak néhány új bútor szükséges –
hogy teljes legyen az enteriôr – ugyanez a helyzet. Amennyiben
ennél összetettebb feladatról van szó – teljes átalakítás, funkcióváltás, új lakás berendezése stb. – több információra lesz szükségem. Tudnom kell: hányan élnek a lakásban, milyen életkorúak,
mivel foglalkoznak, pl. otthoni munkahelyre szükség van-e? Érdeklôdési körük, kedvenc szabadidôs tevékenységük kíván-e külön helyiséget, avagy elég egy kényelmes olvasófotel? Fôznek-e
otthon, milyen gyakran, hányan ülnek asztalhoz pl. egy ünnepi
vagy baráti vacsorán? Korán kelôk, késôn fekvôk-e vagy fordítva,
együtt indul-e a család munkába? Van-e idôs szülô, rokon vagy
barát, aki idônként rövidebb-hosszabb idôt tölt a lakásban?
Mennyi tárolóhelyre van szükség, hogy rendet lehessen tartani?
A válaszokból állítom össze a „családmodellt”, hogy a terv ennek
alapján „testre szabva” készüljön. Az interjú költségmentes! Kérném bejelentkezését az alábbi elérhetôségeimen! i.szakalyildiko@gmail.com illetve 30-237-3438-as telefonszámon.
(x)

F Ó R U M B A N

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020

Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó – lakberendezô
9700 Szombathely, Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438 • E-mail: i.szakalyildiko@gmail.com
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

Szereti a házi tésztát?

Készítsen Ön is!
Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

KOVAS Kft.
2800 Tatabánya,
Pf.: 1368
+36/70/636-5101;
+36/34/426-250
email: tesztavago@kovasgep.hu
www.kovasgep.hu

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

•

C S A L Á D I

Dr. Csanaki Miklósné
REFLEXOLÓGUS,
masszázsterapeuta

NYIROKMASSZÁZS

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

RECEPT

GNOCCHI FÜSTÖLT LAZACCAL

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!

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

Hozzávalók: 500 g gnocchi, só, bors, 150 g füstölt lazac,
1 csokor kapor, 1 fej hagyma, 1 ek. olaj, 125 g mascarpone (fûszeres), 125 g fôzôtejszín, 1 tk. zöldségleves,
1 ek. citromlé.
Elkészítés: A gnocchit fôzzük puhára forrásban lévô sós
vízben. Szûrjük le. Vágjuk a füstölt lazacot csíkokra.
A kaprot tisztítsuk meg és tépkedjük le száráról a pici
leveleket. A hagymát pucoljuk meg és vágjuk apróra.
Az olajat melegítsük fel serpenyôben, és pirítsuk meg
rajta a hagymát. A mascarponét, tejszínt, 1 teáskanál
zöldséglevest, kaprot és 200 ml vizet keverjünk el, majd
folyamatos kevergetés közben adjuk hozzá a pirított
hagymához és forraljuk össze. Húzzuk le a tûzrôl, és 2–3
percig lefedve hagyjuk állni. Tálaláskor csepegtessünk
citromlevet a lazacszeletekre, melyeket a gnocchira teszünk, és leöntjük a tejszínes szósszal.

EGY JÓ
LÉPÉS.

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

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

ELADNÁ INGATLANÁT!
HITELRE VAN SZÜKSÉGE?

Hívjon, segítek!

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

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

E L A D Á S Á R A:
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca 2.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895
hirdetes@savariaforum.hu
14

A pályázatok beadási határideje:
2017. január 30. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-205
S Z O M B AT H E LY M E G Y E I J O G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K K Ö Z L E M É N Y E
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E G É S Z S É G

2017. JANUÁR 7.

•

FÉ ÓL R
UM
MÓ
B A
E T
D N

Dr. Endrôdy
Katalin

Huminiqum
E G Y A LT E R N AT Í V A N T I B I O T I K U M
A kimerített talajokon termesztett gabonák mikroanyagszintje radikálisan lecsökkent. Ennek következményeivel az ún.
civilizációs megbetegedések számának növekedése által
szembesülhetünk (allergia, stressz, immunrendszeri problémák, daganatok, elhízás stb.). Dr. Linus Pauling-t, a kétszeres Nobel-díjas kémikust idézve: „nincs az élô szervezetnek
az a megbetegedése, ami ne lenne visszavezethetô valamely
mikroelemek hiányára”. A legjobb megoldást a természet
fejlesztette ki a természetes humin anyagok formájában. Évezredek óta ismert gyógyászati hatásait mint alternatív antibiotikumot a modern tudomány is felfedezte. A világ legjobb minôségû huminanyag lerakódásai Magyarországon
találhatók. A HUMINIQUM étrend-kiegészítô a szervezet számára szükséges mikroelemeket huminsav és fulvosav komplexek formájában tartalmazza természetes arányban.
Megoldást nyújt a civilizációs megbetegedések kezelésén túl
a téli betegségek megelôzésére, lábadozásra, fáradtság, vérszegénység esetén, áldott állapotban, szoptatáskor,
immunerôsítés és méregtelenítés céljából.
(x)

Mia Natúrbolt – Szombathely, Rákóczi F. u. 68.

Rendkívüli akció
HUMINIQUM étrend-kiegészítô:

-15%*
Méregtelenítô kúrához gyógytea + ebéd: 1.290 Ft*
*Akciónk a hirdetés felmutatásával érvényes, 2017. jan. 9–21-ig.

NYITVATARTÁS: H–P: 9–17, Szo.: 9–12 • Tel.: 94/316-612

SÓSZOBA

bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

Egészségtárs Kft.

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

Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es
telefonszámon.

RENDELÉS SZERDÁN: 10.00–12.00
HÉTFÔ, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00

Szhely., Széchenyi u. 4–6.,
(Madentko)
Tel.: 06/94/312-047

Gyermekkardiológiai magánpraxis

Dr. Simon József
gyermekkardiológus fôorvos
teljes körû kardiológiai kivizsgálás és ellátás,
újszülött kortól 18 éves korig.
Szombathely, Semmelweis I. u. 2. (Pelikán Irodaház)
szerdánként 16–18-ig, elôjegyzés alapján.
Elôjegyzés a 06/20/9384-608-as telefonszámon.

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

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.

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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FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél

OPERÁTORT
KERES
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as
telefonszámon, e-mailben
a villszov@villszov.hu címen,
személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3.
szám alatt lehet.

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

Idôpont-egyeztetés:

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

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

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. lukácsházai gyára

www.soszoba.hu

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR

4 mûszakos vagy állandó délutános munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

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

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

középfokú végzettséggel: gépszerelô, lakatos, autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépi forgácsoló, lánghegesztô és minimum 2 éves termelési tapasztalattal

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

MECHANIKAI
SPECIALISTA
rugalmas munkarendben
középfokú mûszaki végzettséggel (pl.: lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô, gépszerelô)
és 3-5 év szakmai tapasztalattal
Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• 2017. február 15-ig csatlakozó új munkatársainknak
egyszeri bruttó 90.000 Ft-os juttatás
• 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.

