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ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

RAJTRA KÉSZ A FALCO
„NEM RAJTAM MÚLIK” – INTERJÚ
MOLNÁR MIKLÓS ALPOLGÁRMESTERREL
KI MIT TUD? JÖN A PIAAC, A FELNÔTT PISA
PARÁZS HANGULATÚ
RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS

Új Dacia modellek már 1.999.000 Ft-tól
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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HIRDETÉS

Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
október 7-én.
06-30-948-26-46

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

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

jutalékért

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564
e-mail: pajerjanos@gmail.com

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

MEGHÍVÓ a Lel Ki Fôzde ingyenes kóstolóval egybekötött megnyitójára!
Október 9-én 14.00 órától szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.

Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok

GLUTÉN-, LAKTÓZMENTES PÉKÁRU ÜZLET
NYÍLIK SZOMBATHELYEN!!!

jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Naponta friss mindenmentes pékáruval és süteményekkel várjuk kedves vásárlóinkat.
Az állandó és napi ajánlatokat a www.facebook.com/lelkifozde oldalon nézhetik meg.
Lájkold és kövesd az oldalunkat!
A megosztók között 5.000 Ft-os ajándékcsomagot sorsolunk ki!
Címünk: 9700 Szombathely, Óperint u. 9. (a Zöldpatikával szemben)

NMH: E-000160/2014/A001.

VILÁGSZÁMOK A PORONDON!
Idei nemzetközi mûsoruk vendégmûvészei elôször Magyarországon!
Október 11–15-ig garantálják számunkra az életre szóló élményt,
a remek hangulatot és a magas színvonalú elôadást Szombathelyen,
a Sportligetben! A hazai közönség ezeket a világszínvonalú produkciókat még soha, sehol nem láthatta.
Extrém cirkuszi világszám! A Sky Fighters repülô motorosok 20 méteres
ugrása a cirkusz légterében. A világ legnagyobb egzotikus állat produkcióját vezeti elô Merrylu Richter és Ifj. Richter József. Zsiráfok, zebrák,
tevék, lámák, elefántok. Rosi Hochegger komikus lóidomítását és a világ
legjobb kutyarevü produkcióját mutatja be. Mexikói vendégük, Juan
Pablo Martinez a világ egyik leggyorsabb zsonglôrje. Repülô emberek
a kupolában! Az Arany Pierrot-díjas Richter csoport legújabb ámulatba
ejtô produkciója, illetve hungarikummá nyilvánított lovas-akrobata
száma. A „mobil szökôkutat” a Michels bohócprodukció alkotja. A Kenia
boys akrobata csoport tagjai, többek közt egy égô rúd alatt limbóznak.
Az öt afrikai elefánt legújabb produkcióját mutatja be René Casselly Jr.
Ifj. Richter József igazgató
Cirkuszpénztár nyitvatartás: naponta 9–19 óráig.
Információs telefon: +36-20-935-40-50
www.magyarnemzeticirkusz.hu
facebook.com/magyarnemzeticirkusz
(x)
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FÓRUMBAN

Ki mit tud? Jön a PIAAC, a felnôtt PISA
A PISA-felmérés mindenkinek ismerôs,
szerencsére ez már a közbeszéd része,
jót lehet vitatkozni a tanulságain. Megmutatja, hogy az iskolások kompetenciái, képességei milyenek (más országokéhoz képest is), javultak, romlottak, hol
tartunk. De az újdonság, hogy a felnôttek között is zajlik hasonló mérés
az OEDC-országokban, az idén Magyarországon is.
2017. szeptember 1-jén indult a PIAACfelmérés (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnôtt Képesség- és
Kompetenciamérési Program) Magyarországon, amelynek keretében 6000
felnôtt magyarországi lakos készségés kompetenciaszintjét mérik fel a kérdezôbiztosok a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából az elkövetkezô 8 hónap alatt. A projekt célja a felnôttek készségeirôl készített eddigi legátfogóbb
nemzetközi kutatásban történô részvétel, valamint az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálásának, az erre épülô kutatásoknak, továbbá új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztésének elôsegítése.
A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, Magyarország 2016-ban – a felmérés harmadik hullámában – csatlakozott
a résztvevôk közé. A tervek szerint a femérést tízévenként megismétlik, hogy
követhetô legyen, hogyan változnak a
felnôttek készségei országokon belül, valamint az eredmények a többi résztvevô ország eredményeivel összehasonlíthatóak legyenek.

A PIAAC-felmérést egy 1500 fô bevonásával elvégzett módszertani tereppróba elôzte meg, amelynek célja a felmérés eszközeinek tesztelése volt.
Az OECD nemzetközi elôírásainak
megfelelô tesztelést Magyarország sikeresen teljesítette.
A PIAAC-felmérés az elmúlt években világszinten 33 országban zajlott le sikeresen. A fômérés hazánkban 2017. szeptember 1-jén indult, az adatgyûjtés 8 hónapon át tart. A fômérés során összesen
6000, tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlenszerûen kiválasztott, magyarországi lakcímmel
rendelkezô, 16 és 65 év közötti lakos
kompetenciáit mérik fel személyesen
a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdôívbôl, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. A felmérésben történô részvétel önkéntes és név nélküli,
hatására egy átfogó, reprezentatív tájékoztatás készül a lakosság készségeirôl
és kompetenciáiról.
A PIAAC-felmérés elsô eredményeit elôreláthatólag 2019-ben hozzák majd nyilvánosságra. Az eredmények 2019-re tervezett publikálása OECD által szabott
korlát, amely az összes felmérésben
részt vevô országra érvényes. Az OECD
elôírásai szerint az elsô eredmények általuk történô publikálása elôtt a részt vevô országoknak szigorúan tilos eredményeket közölni. A PIAAC-kutatás fômérésének tisztított és összevont adatait tartalmazó adatbázisa nyilvános és
kutatható lesz, az adatbázison alapuló

elemzések az oktatáspolitika – különösképpen a felnôttképzés –, valamint
a foglalkoztatáspolitika számára fontos
következtetések levonására lesznek alkalmasak.
A kutatást a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal konzorciumi együttmûködés
keretében valósítja meg. A konzorcium
vezetôje a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Hivatal.
Senki ne lepôdjön meg tehát, ha a kérdezôbiztos kopog az ajtáján, segítse a kutatást az anonim és csak statisztikai célra használandó közremûködésével.
SaFó

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet szeptember
30-tól október 6-ig.
30., Szo – Árkádia, Dolgozók útja 1/a.,
508-008 20.00–8.00; 1., V – Calendula,
Szelestey L. u. 4–6., 509-405 19.00–
08.00; 2., H – Elefánt, Zanati u. 20., 508553 20.00–8.00; 3., K – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110 20.00–8.00;
4., Sze – Fekete Sas, Paragvári u. 70.,
508-242 20.00–8.00; 5., Cs – Benu Fô tér,
Széchenyi I. u. 1., 312-466 20.00–8.00,
6., P – Gondviselés, Nádasdy F. u. 43.,
368-722 20.00–8.00
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VISSZAPILLANTÓ

Filmes siker
A Komlón megrendezett Hét Domb
Filmfesztivál ismeretterjesztô kategóriájában elsô helyezést ért el Boros Ferenc
és Horváth Zoltán Élmények (b)irodalma
címû, dr. Fûzfa Balázs élményközpontú
irodalomtanítási módszerét bemutató
filmje. A szombathelyi alkotókat a dokumentumfilmes kategóriában is színpadra szólították, ahol „a szendiszûcs” címû
portréfilmjük harmadik helyezést kapott.
Az egyhetes seregszemlére 151 alkotást
nyújtottak be, ezek közül 60 került a versenyprogramba, ahova a szombathelyiek két alkotását is beválogatták. A zsûrit Sára Sándor Kossuth-díjas, Rófusz
Ferenc Oscar-díjas és Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas filmrendezôk alkották.
A fesztivál fôvédnöke Hoppál Péter,
kulturális államtitkár a szeptember 23-án
zajlott díjátadón elmondta, hogy „a versenyprogramba került 60 film bármelyik
közép-európai filmfesztiválon rangos
mezônyt jelentene, a fesztivál a szervezése, a helyszíne, a zsûrije és a közönség
érdeklôdése okán is folytatásra méltó”.
Boros Ferenc és Horváth Zoltán egy héttel korábban a Zalaegerszegen megrendezésre került Göcsej Filmszemlén is
elismerésben részesült. Ott a 90, 19, 9 –
Fekete Iván a Gulágon címû filmjük
nyerte el a fesztivál dokumentumfilmes kategóriájának elsô díját. Az alkotók (többször Kozma Gáborral kiegészülve) az elmúlt 13 évben több mint 60 országos és nemzetközi filmes díjat gyûjtöttek már össze.

•

KULTÚRA

jelképévé vált díjat. Szeptember 25-én
elindult a közönségszavazás, a voksokat
november 5-én éjfélig lehet leadni
www.aranyanyu.hu/dij oldalon.
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SPORT

konferenciájához, amely a régió közlekedéstörténetérôl szólt, a szombathelyi
vasúti közlekedés, és a városi tömegközlekedés megindulásának évfordulója
apropójából.

Megvette az állam az Éva-malmot
Magyarország kormánya még tavaly
döntött a Modern Városok Program
keretében a kormány és Szombathely önkormányzata között létrejött együttmûködési megállapodásokkal összefüggô intézkedésekrôl. Ez tartalmazza
Schrammel Imre keramikus életmûvének
méltó helyen történô elhelyezését is.
Az önkormányzat a Thököly Imre utca
20. szám alatti ingatlant, azaz a volt Évamalmot javasolta a gyûjtemény helyének,
amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
meg is vásárolt. Hogy pontosan mennyiért, az nem derül ki a közgyûlés elé került beszámolóból, az viszont igen, hogy
a kormány 273 millió forintot biztosított
Schrammel Imre életmûvének elhelyezéséhez. Az ingatlan vagyonkezelôje határozatlan idôre és térítésmentesen az önkormányzat lesz, amely ezt a jogát a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeumon keresztül gyakorolja majd.
KISZ-lakótelepi piknik
A városrészi rendezvények sorában már
évek óta ott van a KISZ-lakótelep piknikje is, amit még a körzet egykori képviselôje, Gyebrovszky János kezdeményezett.

Nemzetiségi napot tartottak
Közös rendezvényt tartottak a hét végén
a Szombathelyen elô nemzetiségek.
A Vasi Skanzenben tartott rendezvényt
közösen szervezte a szlovén, horvát,
német és roma önkormányzat, valamint a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Horvátok

Egyesülete, a HÁROFIT Közhasznú Egyesület és a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum a XIV. Szombathely Nemzetiségi Napot a Vasi Skanzenben. A rendezvényt Koczka Tibor alpolgármester nyitotta meg azzal, hogy az ország kulturális
sokszínûségében fontos szerepük van
a hazánkban élô nemzetiségeknek.
Futóverseny az egyetem körül
Negyedik alkalommal szervezett országos futóversenyt Szombathelyen a SzoSe, a Savaria Egyetemi központ körül.
A vasárnap kora délután tartott rendezvényen sokan próbára tették erejüket tíz
kilométeren, illetve váltóban 2,5 kilométeres szakaszokon. Köztük volt most
már hagyományosan Koczka Tibor alpolgármester is.

Szombathelyi jelölt
A Richter Aranyanyu Díjra idén is több
száz jelölés érkezett, melyekbôl kategóriánként négy, tehát összesen 16 döntôst
választott ki a zsûri, köztük van dr. Lazáry
Györgyné klinikai szakpszichológus, aki
a bántalmazott gyermekek kihallgatását
segítô Barnahus módszer meghonosításával érdemelte ki a díjra történô jelölést.A Richter Aranyanyu Díj az egyik legrangosabb hazai elismerés, amely az orvosnôket, pedagógusokat, egészségügyi szakdolgozókat és a szociális
területen dolgozó nôket díjazza immár
hetedik éve. Azokat a nôket, akik sokszor
a háttérben maradva, kevés anyagi és erkölcsi elismerés mellett végeznek
az egész társadalom számára felbecsülhetetlen értékû munkát. Az alapítók –
a Richter Gedeon Nyrt. és Rácz Zsuzsa író
–, valamint a zsûri tagjai a nagyközönségtôl beérkezett jelölések alapján választották ki a döntôsöket. A nagyközönség is
hozzásegíthet egy-egy kiváló nôt ahhoz,
hogy átvegye a nôk elismerésének

•

Az idei rendezvényt a hét végén tartották,
ahol a körzet jelenlegi képviselôje, Nemény
András és a polgármester, dr. Puskás Tivadar is üdvözölték a résztvevôket.
Sokak álmában még mindig csilingel
A Szombathelyi Szépítô Egyesület, a Vasi Múzeumbarát Egylet, a Smidt Múzeumért Alapítvány és a Berzsenyi Dániel
Könyvtár közösen szerveztek egy utcai
rendezvényt, úgynevezett flash mobot,
amellyel megidézték – egy mûanyag „járgány” valamint korabeli ruhákba bújt városi polgárok segítségével – a szombathelyi villamosközlekedést. A rendezvény kapcsolódott a Szépítô Egyesület
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Soffôrjárás a tüzoltó- és mentôôrségre
1925 szeptemberében a HIR elnevezésû újságban jelent meg egy érdekes írás: városunk új mentôkocsit kapott. Az egyetlen autóra viszont megannyi sofôr jelentkezett, így
tehát valóságos sofôrinvázió indult meg
a parancsnokságon.
„Már több izben megemlékeztünk a szombathelyi tüzoltók és mentôk munkájáról.
Megirtuk azt is, hogy a mentôk a közeljövôben autót kapnak, hogy annál tökéleteseb munkát végezzenek. A városi tanács kebelén belül ugyan felmerült egy autófecskendô beszerzésének kérdése is, de a kérdés egyelôre csak kérdés marad. A város
anyagi helyzete sem engedi meg, hogy
a képviselôtestület 250 milliót meg tudjon
szavazni egy fecskendôre. derék tüzoltó- és
mentô ôrségünknek tehát meg kell eléged-

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

Nem csoda tehát, ha Bartos tüzoltóparancsnok irodáinak is megvan minden nap a maga soffôrvendége, aki ajálkozik. A jobb sorsra érdemes emberek sorban elmondják,
hogy nagyszerüen értenek bármilyen tipusu géphez, hogy már hosszabb prakszisuk
van, hogy nagyon kevés fizetéssel megelékszenek. A fôparancsnok, aki tudvalévôleg a mentôôrség fôparancsnoka is, kénytelen mindegyiket ígéret nélkül elbocsátani részben mivel az autó meg sem érkezett,
részben mivel a soffôr felvétele egyéb szempontoktól is függ.”
A szerzô persze szóvá teszi, hogy a mentôkocsi vezetéséhez vélhetôen más tudás is
szükségeltetik majd, ám az írás megjelentéig erre külön tanfolyamot nem hirdettek
Szombathelyen.
„Jó volna, ha a tanács már most gondolna
a mentôknek soffôrökké való kiképeztetésére, hogy mikor az autó megérkezik,
azonnal üzembehelyezhetô legyen.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 8 óra körül. A Savaria Szimfonikus
Zenekar hangversenyére szóló belépôket Wagner Nóra, Pozsgai József, dr.
Bodorkós Erzsébet, Szônye Zsolt, Nyul Ilona és Vinkovics Judit nyerte. E heti
kérdésünk: Hogy hívták a tûzoltóparancsnokot? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, október 4-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

nie egy autó-mentôkocsival, az autófecskendôt meghozzák majd a jobb idôk.”
A mentôkocsi érkezésének hírére egy komplett szakma mozdult meg városunkban…
„A mentôk autóját novemberre várják.
A legérdekesebb a dologban, hogy nemcsak a mentôket izgatja az autó. Van egy
csomó ember Szombathelyen, akik egszisztenciájukat kötik a csodálatos géphez.
Mint ismeretes, a rendôrségen majdnem
minden héten soffôrvizsga van. Bármennyire is szigoru ez a vizsga, mégis igen sokember nyer hajtási igazolványt. A tengernyi
soffôr azonban nem tud elhelyezkedni. Ha
híre jár a városban, hogy valamelyik jobbmódu kereskedô autót vesz, a soffôrök
egész serege ajálkozik fel. Egymást licitálják, egyik kevesebbet kér, mint a másik.

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.
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„Nem rajtam múlik…”
INTERJÚ MOLNÁR MIKLÓS GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELÔS ALPOLGÁRMESTERREL

Ha valaki figyeli a közgyûléseket, egyre többször kapja fel a fejét arra, hogy
a városvezetés tagjai között már nincs
meg az az egység, ami a ciklus elsô két
évét jellemezte. Már nem is kell a közgyûlést nézni, újságcikkek jelennek meg
a gazdasági ügyekért felelôs alpolgármesterrel kapcsolatban arról, hogy megszegett valamiféle megállapodást. Megkérdeztük Molnár Miklóst, mi van a láthatóan élezôdô konfliktusok mögött, veszélyezteti-e ez a város mûködését.
– Alpolgármesterként gyakran mondta,
hogy nem kíván politikai csatározásokba belemenni, ám most úgy tûnik, maga vált céltáblává. Miben állnak ezek a viták, és mi az oka a vitáknak?
– Képviselôként 2002-ben kerültem be
a közgyûlésbe egy egyesület tagjaként,
és soha nem tartottam magam politikusnak, inkább szakmai szempontok alapján mérlegeltem a dolgokat, és alpolgármesterként is ezt tartottam szem elôtt.
– A város alpolgármesterének lenni mégiscsak egy politikai poszt.
– Azon, hogy politikai szereplô vagyoke, idônként én is elgondolkodom. El lehet dönteni, hogy a politikai szerepet keresi-e az ember vagy a szakmait. Én
a szakmait, politikai síkra akkor megyek,
amikor nagyon muszáj.
– Most mennyire muszáj?
– Egyre inkább bele akarnak kényszeríteni abba, hogy ne szakpolitikai, szakmai
ügyekkel foglalkozzam, hanem kifejezetten politikai ügyekkel. Ez azért nem fair,
mert akik most bele akarnak kényszeríteni a politikai játszmákba, pont azok
próbáltak 2014-ben partvonalon kívülre rakni. Annak az elôzménye, amely
most a személyem körül zajlik, még
a 2014 elôtti idôre vezet vissza. Az elôzô

6

ciklus botrányoktól nem volt mentes. Azt
gondolom, és ki merem jelenteni, hogy
jelentôs szerepem volt abban, hogy az
elôzô ciklust egyáltalán be tudta fejezni a városvezetés, épp azért, mert a napi feladatokra koncentráltam, és nem arra, hogy ki fogyasztott drogot, és ki
nem… Ezek után nem volt logikusan értelmezhetô Hende Csabának (nem akartam neveket mondani, de muszáj) az
a 2014-es választások elôtti egyszemélyes
döntése, hogy nem ült le a Pro Savariával egyeztetni, ugyanis 2010-ben együtt
indultunk a Fidesszel. Azt mondta, nincs
mirôl beszélni, ô már eldöntötte ezt
a kérdést. Mindenki mérettesse meg
magát önállóan, mindenki annyit ér,
amennyit elér. Ezt én tudomásul vettem,
de azt javasoltam, hogy ne folytassunk
negatív, egymást lejárató kampányt.
A Pro Savaria ezt betartotta, és azóta is
betartja. Létrejött egy választási eredmény, amely sokak megdöbbenésére
nem úgy alakult, ahogy várták. Azt
mindenki tudja a kosárlabdából – amelyhez elég sok közöm volt Szombathelyen
az elmúlt 25 évben –, hogy ha van egy
játékos, aki egy pontot se szerzett az
egész mérkôzésen, de végül az ô utolsó
másodperces hárompontosával nyer
a csapat, akkor ôt ünneplik a végén.
A ’14-es választás után kialakult egy helyzet, a polgármesternek nem volt meg
a többsége a közgyûlésben. Ebben
a helyzetben teljesen mindegy volt,
hogy hány százalékkal jutottam be a közgyûlésbe, de megjegyzem, több mint
8 százalék volt a Pro Savaria jelöltjeire leadott szavazatok száma. Nagyjából több
mint egy hétnek kellett eltelnie a választási eredmény után, mire megkerestek,
hogy hajlandó vagyok-e tárgyalni. Természetesen hajlandó voltam, elemi érdeke volt a városnak, hogy mûködôképes legyen a közgyûlés.
– Azt eddig is tudtuk, hogy volt megállapodás, de arról, hogy mi lehet benne,
csak mendemondák keringtek, amíg
Hende Csaba elô nem állt azzal a napokban, hogy koalíciós megállapodás köttetett, amit ön megszegett.
– Egy többkörös egyeztetés eredménye egy hatpontos megállapodás lett,
amit Hende Csaba írt. Nem igaz az,
hogy koalíciós megállapodás van, ha
az lenne, azt a két szervezet elnöke írta volna alá. (A Pro Savaria elnöke akkor
nem én voltam.) Én azt kértem, hogy

olyan megállapodást kössünk, amivel
a város mûködôképességét tudjuk biztosítani. Ehhez kell az én szavazatom. Viszont kikötöttem, hogy csak azt a közgyûlési határozati javaslatot tudom
megszavazni, amit velem elôre egyeztettek és szignáltam. Ezt épp azért láttam
szükségesnek, mert nem szerencsés, ha
a vitákat a városvezetés tagjai egymással a nyilvánosság elôtt folytatják le, másrészt én ahhoz tudom a támogatásomat
adni, amiért jogi, szakmai, költségvetési szempontból felelôsséget is tudok
vállalni. A megállapodás (természetesen
a Pro Savaria Egyesület tagjait tájékoztattam) a polgármester és köztem köttettet, Hende Csaba mint választókerületi elnök ellenjegyezte, és az összes kormánypárti képviselô aláírásával hitelesítette, hogy megismerte a tartalmát és azt
magukra nézve kötelezônek tartják.
– Az együttmûködés ment is – legalábbis a nyilvánosság számára úgy tûnt – gördülékenyen. Hol volt az a pont, ahol ez
az együttmûködés gellert kapott?
– Amíg Hende Csaba miniszter volt,
a nagyberuházásokon kívüli kisebb helyi ügyekkel szinte egyáltalán nem foglalkozott – legalábbis én nem nagyon érzékeltem. Néha úgy érzem, mintha egy
idô óta olyan utasítások lennének a városvezetés többi tagja felé, hogy ne is
akarjatok megállapodni, és akkor majd
azt mondjuk, hogy Molnár Miklós nem
akar megállapodni. Sokszor helyben elfogadnánk egymás érveit, és kompromisszumra tudnánk jutni, de mintha
nem engedné valaki.
– Egyes sajtóorgánumok egyenesen
a baloldallal, az MSZP-vel hozzák össze.
– Rólam írnak alaptalan dolgokat vagy
kifejezett hazugságokat, de engem soha meg nem kérdeznek. Én pedig nem
szeretnék helyreigazításokkal fordulni
ezekhez az újságokhoz: ahogy Eszterházy Péter mondta és Jordán Tamás
idézte: „Egy bizonyos szint fölött nem
süllyedünk egy bizonyos szint alá.”
– Ha már Jordán Tamásnál tartunk, ez
volt az elsô olyan ütközés, amely már elérte a nyilvánosság ingerküszöbét.
– Az igazgatói pályázat kiírása elôtt
megkérdeztem, hogy van-e más jelöltjük.
Azt mondták, nincs. Elmondtam, hogy
a Pro Savaria Egyesület egyöntetûen Jordán Tamást támogatja. Ehhez képest született az az elôterjesztés, hogy legyen új
pályázat kiírva. Én ezt nem is szignáltam,
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amirôl már látható és tudható volt,
hogy nem támogatom. Ez után kezdtek
elvadulni a dolgok, és kezdték úgy értelmezni a megállapodást, hogy nekem
mindenben vétójogom van. Nincs nekem
vétójogom, de egyeztetési kötelezettség
van, és ha az elôterjesztés nem egy
egyeztetés, közös álláspont eredménye, akkor azt nekem nem kell megszavaznom. Én olyat nem vállaltam, hogy
automatikusan megszavazok minden
polgármesteri elôterjesztést. Ha ilyet
vállaltam volna, akkor nem alpolgármester lennék, hanem egy marionett figura. Márpedig, aki kicsit is ismer, tudja,
hogy ez nagyon nem jellemzô rám.
– A másik ügy a Haladás Sportkomplexum
üzemeltetése, illetve a FEB elnökének
megválasztása volt, épp most.
– Költségvetésért felelôs alpolgármesterként csak azt tudom támogatni, amirôl
tudom, hogy a város számára még vállalható, ezért nem szavaztam meg a zárt
ülésre hozott javaslatot, a nyílt ülésre hozott elôterjesztés viszont jogilag és a költségvetés szempontjából vállalható, meg
is szavaztam. Ami a FEB elnökének megválasztását illeti, hazugság, hogy az MSZP
oldalára álltam. Hende Csaba 2013 szeptemberében a sajtó nyilvánossága elôtt
bejelentette, hogy a Haladás Sportkomplexum felügyelôbizottságának élére az ellenzék által javasolt vezetôt
neveznek ki, kvázi akkor kötött az ellenzékkel egy megállapodást a FEB-elnökrôl. Úgy gondolom, hogy nekik kell
egymás között rendezni ezt az ügyet, én
ebben a kérdésben nem szavaztam, és
nem is fogok részt venni a szavazásban,
mivel ebbe a megállapodásba akkor
sem vontak be.
– Hende Csaba azt kéri számon, hogy alpolgármesterként nem szavaz meg mindent, a Pro Savariára szavazó polgárok viszont azt kérnék számon, hogy mindent,
amit az orra alá dugnak, elfogadna.
– Kaptam is hideget-meleget abban
az idôben, amikor megszületett a megállapodás, a Jobbik még mindig ezt hajtogatja, de a baloldalról is ér bôven ilyen
kritika. Lassan egyre kevesebb, mert
látták, hogy a szavazatom nem egy elvtelen döntés eredménye. Viszont azt állítani valamirôl, hogy van, ami nincs –

•

ÖNKORMÁNYZAT

márpedig koalíciós megállapodás nincs!
– inkorrekt dolog.
– Hogyan éli ezt meg?
– Nem azokkal van vitám, akikkel nap
mint nap a városvezetésben együtt dolgozunk. Pontosabban vannak szakmai viták, de a legtöbb kérdésben találunk

kompromisszumos, mindenki számára
vállalható megoldást. Mert ez szükséges
ahhoz, hogy a döntések megszülessenek,
és a város mûködôképes maradjon. Rajtam nem fog múlni.
K.I. – K.Gy.

FELHÍVÁS
Az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.
§ (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a 2014. évi ebösszeírásnál vagy jelen ebösszírást megelôzôen a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. szeptember 30.
Az adatlapok elérhetôk a www.szombathely.hu honlapon vagy személyesen átvehetô a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
(9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3.).
Együttmûködésüket köszönöm!
Dr. Károlyi Ákos, jegyzô

Bibliai Szabadegyetem ismert és új elôadókkal
a Berzsenyi Dániel Könyvtár 4. emeleti termében, Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2017. október 9-tôl december 18-ig, minden hétfôn 17–18 óráig.
• Az 500 éves Reformáció mai aktualitásai.
• Mit üzen ma nekünk az 500 éves Reformáció?
Érdeklôdni lehet: Szilvási Csaba
Tel.: 0630/6643-291 vagy E-mail: szilvacs63@gmail.com • www.szabadegyetem.extra.hu
Minden alkalom ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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KÖZGYÛLÉS

Az önkormányzat fizeti a stadion bérleti díját az üzemeltetônek
A múlt heti rendkívüli közgyûlésen eldôlt, hogy egyelôre a Haladás sportkomplexumot építô kft. fogja üzemeltetni az új sportkomplexumot. A HVSE és
a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.
bérleti díját az önkormányzat fizeti.
A szeptemberi rendes közgyûlés zárt ülésén nem sikerült abban a kérdésben dûlôre jutniuk a képviselôknek, hogy ki üzemeltesse a már elkészült (készre jelentett)
Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexumot. Ami azért is

amennyit be akarnak állítani. Emlékeztetett arra, hogy a stadion az egyesületeknek épült, a közgyûlés viszont kiszolgáltatja az építô cégnek az egyesületeket azzal, hogy rábízza a közbeszerzés
kiírását. Dr. Puskás Tivadar polgármester
szerint a stadion nem az egyesületnek,
sportolóknak épül, hanem a szombathelyieknek.
Horváth Attila a korábbiakhoz képest túl
magasnak tartja azt az összeget, amivel
a HVSE-t, illetve a futball kft.-t támogatja a város a bérleti díjak kifizetésével. Dr.

adó szervezeteknek, mivel nem lehet
megállapítani, hogy a kártya okoz-e nekik bármilyen bevételkiesést, vagy éppenséggel növeli-e a forgalmukat
a kedvezmény.
Az elôterjesztést végül is eredeti formájában fogadták el. Eszerint: „A közgyûlés jóváhagyja azt, hogy a HVSE és
a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.
által fizetendô, a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum használatával összefüggésben felmerülô díjakat – különösen a bérleti dí-

probléma, mert hamarosan átadják az új
létesítményt, viszont azt nem lehetett
tudni, hogy mennyiért használhatják
a városi sportegyesületek, illetve a Haladás labdarúgói.
A kérdés egy héttel a rendes ülés után
rendkívüli ülésen került a képviselôk elé,
mégpedig nyílt ülésen.
Nemény András, a baloldali frakció megbízott vezetôje megjegyezte, hogy
az elôterjesztés egy nappal a tárgyalás
elôtt került a képviselôk elé, az ülést pedig megtartása elôtt 24 órával hívták
össze. De nem is ezt tartja a legnagyobb
problémának a képviselô, hanem azt,
hogy nem volt érdemi egyeztetés a sportkörökkel arról, hány órát szeretnék valójában használni a stadiont. Úgy véli, az
egyesületek igényei magasabbak, mint

Puskás Tivadar emlékeztetett rá, hogy
az elmúlt években is 68-118 millió forint
éves támogatást kapott a HVSE, a Haladás Kft. pedig 50-100 millió forint közötti összegeket.
Balassa Péter kérdezett rá, hogy a Szent
Márton-kártyát lehet-e majd használni
a stadionban. Dr. Puskás Tivadar elmondta, hogy igen, ahogy más szombathelyi sport- vagy kulturális intézményben,
és kifizetik a kedvezménybôl adódó bevételkiesést az üzemeltetônek.
Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester megjegyezte, hogy ezt az elôterjesztést tudja támogatni, mivel jogszerû, és
költségvetési szempontból alátámasztott.
A Szent Márton-kártyával kapcsolatban megjegyezte, hogy nem fizetnek
semmilyen különbözetet a kedvezményt

jat és rezsiköltségeket – az önkormányzat fizesse meg az üzemeltetônek, amely
egyelôre a sportkomplexumot építô önkormányzati kft.”
Ez a HVSE vonatkozásában legfeljebb évi
70 millió forint, a Szombathelyi Haladás
Labdarúgó Kft. vonatkozásában legfeljebb évi 75 millió forint lehet.
Kikötötték, hogy a Haladás Labdarúgó
Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum használatával kapcsolatban felmerülô bármilyen díjhoz ezen felül nem ad
támogatást a sportszervezetek részére.
A közgyûlés piaci alapon szeretné a stadiont üzemeltetésbe adni, ehhez partnert a Haladás Sportkomplexum Fejlesztô Nonprofit Kft. keres közbeszerzési eljáráson.
SaFó
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P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlanok zárt
borítékos, pályázat útján történô
E L A D Á S Á R A:
szombathelyi 6748 hrsz.-ú, Kisfaludy Sándor u. 1.
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos u. 2.
szombathelyi 6128 hrsz.-ú, Szily János u. 42.
A pályázatok beadási határideje:
2017. október 25. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204, 205, 290
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

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

HIRDETÉS

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

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés, hiteltanácsadás

A kámoni városrészen
2 lakásos, kiváló
állapotú családi ház
eladó: 40,9 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
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EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA

Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 2-án (hétfôn)
16.00–17.00 óráig a Zanati Közösségi Házban (Szombathely, Külsô-Zanati út 119.) fogadóórát tart.
Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017 október 2-án (hétfôn) 16.30
órakor a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely,
Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 3-án (kedden)
16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Vadvirág Óvodában (Szombathely,
Selmec u. 2.) fogadóórát tart.
Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere, az 1.
számú választókörzet önkormányzati képviselôje 2017. október 4-én
(szerdán) 14.00–16.00 óráig a Herényiek Házában (Szombathely, Béke tér 7.) fogadóórát tart.
Illés Károly, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere 2017. október 19-én
(csütörtökön) 16.00–17.00 óráig a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. (Szombathely, 11-es huszár út 116.) épületében fogadóórát
tart. Sorszám a fogadóóra napján 15.00 órától az épület portáján kérhetô.

MEGHÍVÓ
A légszennyezettség az egyik legjelentôsebb egészségkárosító tényezô. Földünkön évente több mint 3.000.000 millió emberéletet követel. A levegôminôség
javítása, a szennyezôanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk!
A hazai levegôszennyezés egyik legsúlyosabb problémája a kisméretû szállóporszennyezés (PM10), amelyhez a közlekedés mellett nagyban hozzájárul a nem megfelelô lakossági tüzelési szokások, a kerti és egyéb háztartási hulladékok égetése.
A légszennyezettség csökkentése érdekében a helyi önkormányzattal
együttmûködve a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

lakossági fórumot
rendez, amelyen vendég és helyi elôadók segítségével
megismerhetjük többek között:
• a környezetbarát fatüzelés módját, gyakorlatát;
• a levegôszennyezés egészségügyi hatásait;
• a közösségi és házi komposztálás gyakorlatát;
• a települést érintô helyzetképet.
Továbbá lehetôség lesz egy mûködô pellet- és fa-tüzelôberendezés
megtekintésére is!
Idôpont: 2017. október 19. (csütörtök) 17.00–18.30 óra
Helyszín: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
I. emeleti nagyterem 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
A rendezvény helyszínén díjmentes kiadványokat biztosítunk az elôadás
témájában. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt!
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KÖZÉRDEKÛ

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. október
6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban az aradi vértanúk mártírhalálának 168. évfordulója alkalmából városi megemlékezést rendez. Program: 16.00 Emlékezô szentmise a gimnázium
dísztermében. 17.00 Ünnepi mûsor
a gimnázium dísztermében. Ünnepi beszédet mond: dr. Hende Csaba,
országgyûlési képviselô. Koszorúzás
az aradi vértanúk emlékfalánál (azt
követôen átvonulás a Batthyány
térre). 18.00 Ünnepi megemlékezés
gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál. Az emlékezés gyertyáinak elhelyezése. Közremûködnek: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai, Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai, Klapka György
Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô
Egyesület 11-es Huszár Tagozata.
2017. OKTÓBER 6-ÁN
FORGALOMKORLÁTOZÁS
Az aradi vértanúk mártírhalálának 168. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezés zavartalan
lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz. 17.55 órától –
kb. 18.40 óráig: Batthyány tér Thököly Imre utca – Rákóczi Ferenc utca; Aréna utca – Zrínyi Ilona utca;
Légszeszgyár utca – Rákóczi Ferenc
utca; Mátyás király utca – Zrínyi Ilona utca keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt a menetrend
szerint közlekedô autóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel, az ÉNYKK Zrt.
helyijáratos autóbuszait lassítva
engedi át. A megemlékezés befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk
a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.
Kérjük mindazokat a szervezeteket,
amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az aradi vértanúk emlékfalánál
(Premontrei Gimnázium), koszorúzási szándékukat 2017. október 2.
(hétfô) 16.00 óráig személyesen a
Polgármesteri Titkárságon, vagy az
520-125, az 520-360-as telefonszámon, illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek!
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PROGRAMAJÁNLÓ •

2017. SZEPTEMBER 30.

HIRDETÉS • CIVIL

Szeptember 30–október 7.
KIÁLLÍTÁS
szeptember 16–október 5.
Weöres Sándor Színház
Évadok képekben –
Mészáros Zsolt
fotókiállítása
szeptember 28–nov. 26.
Szombathelyi Képtár
Colors of Europe: Raimund
Seidl és Verena Bachner
(Ausztria) festômûvészek
kiállítása
szeptember 29–dec. 20.
Savaria Múzeum
A sziklától a kôbaltáig –
az erdôtôl a sivatagig
október 4. (szerda)
Szombathelyi Siker
Könyvtár (Ady E. tér 40.)
17.00 Hortobágyi Ferenc
kiállításának megnyitója
október 6. (péntek)
Weöres Sándor Színház
18.00 Off – kiállítás-megnyitó.
A 10 éves Weöres Sándor
Színházban az Oblom-off címû
elôadáshoz kapcsolódóan 10
mûvész, 10 különbözô
látásmóddal mutatkozik be

szeptember 30–október 1.
(szombat–vasárnap)
Kámoni Arborétum
Látogatóközpont
8.00–17.00 Díszmadárkiállítás
október 2. (hétfô)
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
Szakmai rendezvény
miatt zárva
Kámoni Arborétum
Látogatóközpont
(Szent Imre h. u. 84/b.)
17.00 Kertbarátok Köre:
Új károsítók és az ellenük
való védekezés, elôadó:
Szakter Ferenc
október 3. (kedd)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
16.45 Dicsôségfal-avatás
egykori KDG-s élsportolók
portréival, ezt követôen
Pezenhófer György
beszélget a sportolókkal

•••••••••••••••••

október 4. (szerda)
Egyetemi Sportcsarnok
18.00 Swietelsky-SZKKA
– Alba Fehérvár; Kézalabda
Magyar Kupa

szeptember 30. (szombat)
Végállomás
20.00 Age of Agony,
Fanatic Attack, Komor
Romok

Sarlós Boldogasszony
Székesegyház
19.30 Martinus Exclusive
koncertek: Lakner-Bognár
András orgonahangversenye

október 5. (csütörtök)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Tengerészsorsok
a vitrinben – Hideg István,
a szombathelyi
Matrózmúzeum alapítója
beszélget Spiegler Tibor
helytörténésszel
október 5. és 6.
(csütörtök és péntek)
Agora – Savaria Filmszínház
(Mártírok tere 1.)
20.00 Kowalsky meg a Vega
október 6. (péntek)
Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium
16.00 Városi megemlékezés
az aradi vértanúk
mártírhalálának 168.
évfordulója alkalmából
Csimborasszó
Gyermekközpont
(Vízöntô u. 7.)
18.00 A kórház kapujában
– elôadások a sürgôsségi
ellátásról
Savaria Szimfonikus
Zenekar (Bartók Terem)
19.00 Romantikus-est –
Harmónia bérlet, vezényel:
Thomas Herzog, km.: Philip
Schmelzle
Végállomás
20.00 Punkhenger
turné

október 1–október 6.
Mesebolt Bábszínház
október 1. (vasárnap)
10.00 Papírvarázs
október 2. (hétfô)
10.30 és 14.30 Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
október 3. (kedd)
9.00, 10.30 és 14.30
Kicsibácsi és Kicsinéni (meg
az Imikém)
október 4. (szerda)
10.30 és 14.30 Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
október 5. (csütörtök)
9.45 és 14.30 Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
október 6. (péntek)
9.00 és 10.30 Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
szeptember 30–október 6.
Weöres Sándor Színház
szeptember 30. (szombat)
19.00 Vôlegény
október 3. (kedd)
19.00 Vôlegény
október 4. (szerda)
19.00 A Grönholm-módszer
október 5. (csütörtök)
19.00 A Grönholm-módszer
október 6. (péntek)
19.00 Oblom-off
október 7. (szombat)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
18.00–24.00 Éjszaka
a könyvtárban – rendkívüli
nyitvatartás különleges
programokkal

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Október 1, szombat
Október 2., vasárnap
Október 3., hétfô
Október 4., kedd
Október 5., szerda
Október 6., csütörtök
Október 7., péntek

Idôkép

Hômérséklet
Derült, napos

9˚C

19˚C

8˚C

19˚C

idô várható

8˚C

19˚C

Zápor várható

9˚C

18˚C

BEJELENTKEZÉS: 94/342-317

Gyengén felhôs

8˚C

17˚C

Sárga Zebra

idô várható

8˚C

17˚C

Zápor várható

8˚C

17˚C

idô várható
Derült, napos
idô várható
Gyengén felhôs

idô várható
Gyengén felhôs

SZEMÜVEGDISZKONT
Szombathely, Kossuth L. u. 22.
Sárga Zebra Szemüvegdiszkont
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KÉPGALÉRIA • SPORT

RAJTRA KÉSZ A FALCO!
Elrajtol a hétvégén az elsô osztályú kosárlabda-bajnokság. A sárga-feketék
felkészülése remekül sikerült, megnyerték szombaton a Horváth Zoltán
Emléktornát. A döntôben a Falco–Vulcano Energia KC Szombathely 24 ponttal
verte a Paksot – épp az atomváros ellen nyitja meg a szezont a vasi gárda.
A minap csapatfotózást is tartottak az arénában. Képgalériánkkal kívánunk
sok sikert a gárdának!
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2017. SZEPTEMBER 30.

TÁMOGATOTT OLDAL

A Magyar Látszerész Szövetség és
az optikai szakma közös szervezé
sében 2017
októberében ismét megrendezés
re kerül a „Látás Hónapja” elnevezé
sû rendezvénysorozat, melynek keretébe
n Szombathelyen a Trend Optikákb
an, a „Látás
Hónapja” kampány kijelölt üzleteibe
n idén októberben is jelentkezhetn
ek ingyenes látásellenôrzésre és szaktaná
csadásra az érdeklôdôk. A program
2017. október 1-jétôl október 31-ig kerül meg
rendezésre.
– Miért született a program?
Nagyidainé Kiss Györgyi, a Trend Optika optometrista, kontaktológusa elmondta:
– A 2008-ban indult európai szinten is
egyedülálló „Látás Hónapja” akciós kezdeményezés célja a rendszeres látásvizsgálaton
való részvétel fontosságára való figyelemfelhívás volt. Az országos és egységes megjelenéssel kísért rendezvénysorozat iránt érdeklôdôk rendkívül magas száma igazolta,
hogy az optikai piac szereplôinek egységes
fellépésével és közremûködésével tehetünk
a magyarországi látáskultúra fejlôdéséért és
az éleslátás iránti igény kialakításáért.
A program céljai:
Világszintû felmérések alapján az emberek
több mint 50%-ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon közel 1.5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig nem látnak
jól. Szeretnénk elérni, hogy az ez évi országos kampány során ezek az emberek
is felkeressék az akcióban Szombathelyen
résztvevô Trend Optika üzleteinket látásuk felülvizsgálata céljából. Míg napjainkban a rendszeres tüdôszûrésen vagy fogorvosi kontrollvizsgálaton való részvétel
szükségessége már mindenki által elfogadott tény, ezzel szemben látásunk és
legfontosabb érzékszervünk, a szemünk
állapotával érdemtelenül keveset foglalkozunk. Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során nem csak egy esetleg késôbb
súlyossá váló szembetegség, de például
a cukorbetegség vagy akár a magas
vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetôk.
A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éleslátás és dioptriakorrekció hiánya vagy a nem megfelelô
látásjavító eszköz viselése. Szinte
minden korosztály érintett, mert az
élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek van szüksége korrekcióra.
Mindemellett az éleslátás egy
olyan életminôséget befolyásoló szükséglet és egyben lehetôség is, melynek köszönhetôen sikeresebbek lehetünk
a munka, a sport vagy tanulmányaik során, röviden teljesebb életet élhetünk. Egy helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse
nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet,
a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való felelôsségteljes részvétel, hiszen a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz.
A szemüveg egy „szükséges rossz” szemlélet szerencsére az elmúlt évek során sokat
változott mégis még mindig sokan vannak
azok, akik tudják, hogy nem látnak jól, mégsem hordanak szemüveget vagy kontaktlencsét. Elsô szemüvegvásárlásunk elôtt legtöbbünkben felmerülô félelmeink miatt – úgy
mint a szemüveg hátrányosan befolyásolja
megjelenésünket, mit szól hozzá a környezetünk, szemüveget viselni kényelmetlenségekkel jár – sokan döntenek úgy, hogy inkább nem látnak jól.
Napjainkban a szemüveg egyszerû látásjavító eszközbôl megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítôjévé vált, hiszen az arcunkon viseljük, amit a statisztikák szerint elsôként a legtöbben néznek meg. A Trend
Optika üzletek szemüvegkeret szín- és formaválasztéka garantálja, hogy megtaláljuk
az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz legjobban illô és azt kiegészítô szemüveget.
Szemüveget viselni divat, amit az is bizonyít,

hogy ritka az a divattervezô, aki ne foglalkozna szemüvegkeret tervezésével.
Amennyiben a szemüveggel szemben támasztott ellenérzéseinket nem tudjuk legyôzni, jó megoldást jelenthet a kontaktlencse viselése. A kontaktlencse ma már egy
egyszerû, kényelmes hétköznapi dolog.
Választhatjuk állandó viseletre szemüveg helyett, vagy csak alkalomszerûen sportoláshoz, vagy csak azért, mert szeretnénk idônként változtatni megjelenésünkön. Üzleteinkben a nappali viseletû kontaktlencsék mellett ma már kaphatóak
akár 1 hónapig is folyamatosan éjjel-nappal hordható termékek,
míg igényeink szerint találunk
akár egynapos viseletre való
kontaktlencséket is.
Az akció további célja az elôre
gyártott szemüveg viselésének

veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás.
A szemüveg egy, a saját adottságaink,
fiziológiás jellemzôink alapján
készült eszköz, hiszen a két
szem távolsága páciensenként eltérô, akárcsak a két
szem dioptriaigénye.
Az elôre gyártott egyen
szemüvegek az átlagos
adatokat veszik figyelembe, – olyan ez, mintha abból kiindulva, hogy a magyar férfi és nôi népesség
együttes, átlagos cipômérete
40-es, mindenkinek 40-es egyen
cipôt ajánlanánk. Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy azok
az emberek, akiknek dioptriakorrekcióra van szükségük a helyes korrekciójú,
minôségi és szakszerûen elkészített látásjavító eszközöket – szemüveget vagy
kontaktlencsét viseljenek.
A program lényege:
A „Látás Hónapja” kampány által kínált
szolgáltatás ingyenes látásellenôrzésbôl
és szaktanácsadásból áll. A kampány adta lehetôségeken túl október hónapban
a teljes körû szemészeti vizsgálatot,
szürkehályog- és glaucoma-szûrést is térítésmentesen végzik orvosaink. – folytatta
a Trend Optika optometristája.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítô, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerûen kíváncsi,
hogy milyen a látásélessége, keresse fel
a Trend Optika szaküzleteit, ahol a legkorszerûbb géppark használatával, szemész
szakorvosok, dipl. optometrista kontaktológusok, látszerész mesterek állnak az Ön
rendelkezésére.
(x)
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•

C I V I L

A Renault új sikermodellje: a Megane Grandcoupé
Már közel egy éve fut az utakon az új Renault Megane család lépcsôshátú változata, a Renault Megane Grandcoupé.
Az új modell helykínálat és kényelem
szempontjából megôrizte elôdje, a Renault Fluence kedvezô adottságait: kategóriájának egyik legnagyobb hátsó
lábterét és hatalmas 550 L-es csomagterét. Az Új Limusine minden tekintetben
lenyûgözô. Szemet gyönyörködtetô, tökéletesen kiegyensúlyozott arányai és
merész, dinamikus vonalai csak úgy
vonzzák a tekinteteket. Az Új Renault

Megane GrandCoupé volánja mögött kivételes kényelmet és páratlan vezetési
élményt tapasztalhat meg, a modern és
prémium kategóriát idézô technológia
minden utazást emlékezetessé tesz. Az
intuitív R-LINK 2® multimédiás rendszer, a színes head-up display és a számos
vezetéstámogató rendszer mind-mind
azt a célt szolgálják, hogy a vezetés
gondtalan és örömteli legyen. A MULTI-SENSE® rendszernek köszönhetôen
a vezetési módok teljes mértékben személyre szabhatóak, így az autó mindig

tökéletesen igazodik majd vezetô hangulatához.
Az autó számos elônyös tulajdonsága,
az intuitív technológiák és a rendkívül
kedvezô ár-érték arány méltán tették
az Új Renault Megane Grandcoupét kategóriájának egyik legsikeresebb modelljévé.
Minderrôl gyôzôdjön meg Ön is személyesen, látogasson el az Autó Baumgartner Kft. szalonjába, ahol októbertôl kiemelt akciókkal és finanszírozási ajánlatokkal várjuk.

ANYAKÖNYVI HÍREK

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7.
TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU

14

S Z Ü L E T É S : Szántó Zsolt és Zsoldos Judit Katalin fia:
Marcell Zsolt, Lenkai Ádám és Horváth Klaudia leánya:
Júlia, Kulhay András Géza és Varga Vivien Olga leánya: Frida,
Sárközi Zoltán és Vajda Katalin fia: Dániel, Csizmazia István
és Berke Nikolett leánya: Flóra, Horváth Martin és Hajdu Gina
fia: Joel, Petrovics Gábor és Kukor Noémi fia: Ábel, Molnár
Krisztián András és Bakó Barbara leánya: Nadin, Petényi László
István és Deutsch Mónika Teréz fia: László Árpád, Sándor
Tamás és Hetsey Orsolya leánya: Sára, Kiss Szabolcs Tibor és
Varga Viktória leánya: Eszter, dr. Lajos Márton Ferenc és Marsits
Judit fia: Ádám, Kabay Zoltán László és Melega Anikó fia: Örs,
Petrics Milán és Avas Eszter leánya: Dana, Lóránth Tamás és
Bozzay Szandra leánya: Dorka, Bokor Attila és Bolfán Lívia
fia: Márk, Mihályi Péter és Horváth Anikó fia: Máté, Gombos
Zsolt és Horváth Noémi Bernadett fia: Milos, Fasching Zoltán
és Németh Anita fia: Márton, Varga Tamás és Pék Beáta fia:
Botond, Gombás Rudolf és Szerdahelyi Viktória fia: Brendon,
Bernáth Péter és Földesi Viktória leánya: Maja Bella, Nyári
István és Ferencz Adrienn leánya: Evelin, Kappel Balázs és
Piskor Éva Teréz leánya: Zsófia, Benkô Tamás és Tar Anita fia:
Barnabás, Orczi Roland és Nagypál Georgina fia: Dávid
H Á Z A S S Á G : Tóth Tibor Géza és Tóth Noémi, Honfi
Péter és Hegyi Tünde, Wágner Zoltán és Egyed Rita, Bögöti
Sándor Richárd és Kánya Szabina, Béry Szabolcs Péter és
Maráczi Ildikó
H A L Á L E S E T: Horváth Józsefné Horváth Mária, Kelemen
János, Bauer Ferencné Wiesner Olga, Nagy Attiláné Németh
Mónika, Szegedi Gyula Medárd, Regôs Ferenc, Németh
Lászlóné Fekete Anna, Lantos Péter, Kiss György Sándor, dr.
Gelencsér József, Kiss János, Hladen Szabolcs, Horváth
József, Horváth György, Csonka Vilmos, Horváth Mária
Ilona, Gelányi Istvánné Horváth Mária, Németh Rezsô,
Horváth Istvánné Perényi Alojzia, Szûcs István, Berta Lajos,
Cseke György József, Simola Ferenc János, Németh Tibor,
Szukics Jánosné Tóth Mária, Tóth Józsefné Kovács Irén, Kiss
Ferenc, Pusztai Pál Árpád, Németh János, Lajos Péter, Páli
Imréné Gaál Margit, Petók László
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H I R D E T É S

2017. SZEPTEMBER 30.

F Ó R U M B A N

Ôszi akció az Ércentrumban
„A BEMER-technológia a saját területének legjobban
kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelômódszere,
amely ma az orvostudomány rendelkezésére áll.“
Dr. med. Rainer Klopp.

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

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

Albérletek
30.000 Ft-tól /fô kiadók!
Céges támogatással is.

A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése,
fejfájás, fülzúgás, szédülés, lábszárfekély, cukorbetegség, magas vérnyomás esetén ajánljuk.
A terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár
így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják megtéveszteni az embereket.
Bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el! A terápiás
koncepció legnevesebb itthoni támogatói és használói:
Dr. Rozsos István PhD., érsebész, Dr. Szabó Albin, kardiológus, angiológus, Budapest – Honvédkórház. További
információ a szombathelyi Ércentrumban, vagy
a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.
(x)

Tel.: +3630/333-5054

www.weking.hu

Többféle mûszakrendbôl választhatnak
Új bérezés 2017 szeptemberétôl
Jelenléti bónusz
Erzsébet-utalvány plusz
Patikapénztári befizetés
Utazási költségtérítés
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as telefonszámon,
e-mailben az info@villszov.hu
címen, személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3. szám alatt lehet.

Ôszi AKCIÓ az
•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

*AKCIÓNK 2017. OKTÓBER 1–12-IG TART!

Rába

Kalandtúrák

–
–
–
–
–
–

Fülzúgás?
Lábszárfekély?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

25% kedvezmény a hirdetés
felmutatójának minden csomag árából!*
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)
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Száraz Sóterápiás eljárás

RUHÁZATI
KERESKEDELEM

Vásároljon nôi- férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!

ÔSZI KÍNÁLATUNKBÓL:

(asztma, allergia, hörghurut,
megfázás-nátha, dohányosoknak,
egészségmegôrzés)

Szombathely,
Dr. Pável Ágoston sétány 2.
Facebook: @sohajsopince
Bejelentkezés H–P.: 9–18 óra
között: 0620/937-6746

Nôi- férfi átmeneti kabátok, dzsekik
Nôi két-háromrészes kosztümök
Nôi nadrágok, pulóverek
Nôi szoknyák, blúzok és még sok egyéb…
Férfiöltönyök, zakók, nadrágok
Férfiingek, nyakkendôk
Ballagó fiú osztálynak
öltönyvarrást vállalunk!
Szombathely, Ernuszt K. u. 38.
Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
Nyitvatartás: H–P 11–19 Szo 9–13,
VASÁRNAP SZÜNNAP
www.gotthardbt.hu
gotthardbt@gotthardbt.hu

FESTMÉNYVÁSÁR

A Sabina Zrt.

Oladi Általános Iskola és Szakiskola
Szombathely, Simon I. u. 2–6.
szeptember 30. szombat 11–18 óráig
október 1. vasárnap 9–17 óráig

kárpitos üzemrészlege
kiemelt bérezéssel, betanított munkára
várja a jelentkezôket.

Több mint 250 db festménybôl
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30–40% engedmény!

A + B Galéria Pécs
Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu
UTAZÁSSZERVEZÔ: www.szekelyerno.hu

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

Kôszeg legnagyobb munkáltatója,

a KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

• Elektromos karbantartó
Feladatok:
• Gyártó gépek
elektromos / mechanikus
javítása
• Karbantartási munkálatok
PÁLYAKEZDÔK jelentkezését is várjuk!

• Mechanikus karbantartó
Feladatok:
• Gyártó gépek
mechanikus javítása
• Karbantartási munkálatok
PÁLYAKEZDÔK jelentkezését is várjuk!

több mûszakban

Elvárások:
• Mûszaki végzettség: elektromûszerész vagy villanyszerelô
jártassággal az elektronikában
• Karbantartói munkakörben
szerzett tapasztalat elônyt jelent
több mûszakban

Elvárások:
• Mûszaki végzettség: géplakatos
vagy mechanikai mûszerész
• Karbantartói munkakörben
szerzett tapasztalat elônyt jelent

Amit érdemes tudni rólunk:
• Stabilitás – 1991 óta folyamatos termelés
• Biztos jövô – folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
•
•
•
•
•

Határozatlan idejû munkaszerzôdés
Emelt pótlékok (40% mûszakpótlék)
Bónuszrendszer (havi és féléves jelenléti prémium, csatlakozási bónusz)
Készpénz cafeteria
100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyrôl,
Zalaegerszegrôl, Vasvárról és Körmendrôl)

Jelentkezés személyesen vagy az info@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kôszeg, Cáki út 5.

