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HETILAP

BECSENGETTEK…
FEJLESZTÉSEKRÔL DÖNTÖTT A BIZOTTSÁG
HALADÁS: MÉSZÖLY HELYETT PACSI
VÁLTOZÁSOK A FALCÓNÁL:
MÓDOSÍTOTTÁK AZ ENGEDÉLYT
Szombathelyre és Sárvárra 1, 2, 3, 4 mûszakba operátorokat,
minôségellenôröket, gépkezelôket, targoncásokat
NETTÓ 140–180 EZER FT KÖZÖTT + cafeteria felveszünk!
Pályakezdôket, 50 év felettieket, rehabosokat is! Elôny: szakmunkás végzettség, érettségi!
Tel.: 30/282-6263, 20/367-0345, 70/907-6281, eng.sz: 49765-1/2008-5100595

Job&Career a munkaerô-kölcsönzô!
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

2%

jutalékért

Mickey & Minnie House
gyermekfelügyelet,
játékos angol foglalkozással!
Jelentkezni lehet: (70) 277 1090
–
–
–
–
–
–

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.

A Bagolyvár felett
120 m2 családi ház
(ikerház egyik fele)
450 m2 telekkel eladó.
Ár: 35,8 M Ft.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

• Fôkönyvi könyvelôt keres költségvetési
intézmény közalkalmazotti jogviszonyban, elôny
CT-EcoSTAT program ismerete.
• Villanyszerelô-karbantartót teljes,
• Szociális gondozó és ápolót teljes és
részmunkaidôben felveszünk.

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

Önéletrajzokat a bogat@t-online.hu e-mail címre várjuk!

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

2

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

Safo_2017_09_02

17/9/1

11:08 AM

Page 3

2017. SZEPTEMBER 2.

FÓRUMBAN

•

ÖNKORMÁNYZAT

Városfejlesztési pénzek: mirôl döntött a bizottság?
A gazdasági és városstratégiai bizottság múlt héten döntött arról, hogy milyen beruházásokat és egyebeket finanszíroznak a Városfejlesztési Alapból. A képviselôk például költenek kereszt-állításra, diáktalálkozóra, az intézményi alapból ovi-focipályák pótmunkáira és egy bicikliút tervezésének
jelentôsen megnövekedett árára.
Száz méter hosszúságban felújítják a Jáki úton a pláza parkolója becsatlakozásától száz méter hosszúságban a járdát,
az orvosi rendelô elôtt, (becsült költsége 1 millió forint), valamint a Külsô Pozsonyi úton a járdalapos járdát a Zalai
Tóth István úttól a nemrég kiépített gyalogátkelôhelyig mintegy 140 méter
hosszban (becsült költsége 3,5 millió
forint).
A képviselôi javaslatok alapján elfogadták a képviselôk kéréseit, ennek forrása
a képviselôi keretben biztosított 63 millió forint.
Kántás Zoltán 1 millió forintot szán
a Nyitra Utcai Általános Iskola javára, az
iskola dísztermének megosztásával két
tanterem kialakítására.
Koczka Tibor alpolgármester 150 ezer forintot fordít a Kámoni Arborétumért
Egyesület javára, a porcelánbaba-kiállítás
költségeire, valamint 250 ezer forintot
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javára, a Herényiek Házában rendezett képzômûvészeti alkotótábor támogatására.
Dr. Ipkovich György 600 ezer forinttal támogatja saját keretébôl a Joskar-Ola Alapítványt, a Joskar–Ola Fesztivál megrendezésében.
Illés Károly alpolgármester 350 ezer forintot kért a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumnak, a Nemzetközi
Diáktalálkozó Szombathelyen elnevezésû rendezvény lebonyolítására, és 328
ezer forintot a GRÁDICS egyesület javára, a Batkow környéki 83-as gyalogezred
temetôiben történô kereszt elhelyezésére, tábori szentmise lebonyolításának támogatására.

Lendvai Ferenc tanácsnok 1 millió forintot biztosít a Neumann János Általános
Iskolának iskolai étkezô bútor beszerzésére, valamint ugyanennyit a Kanizsainak
jubileumi kiadvány megjelentetésének
költségeire.
Balassa Péter ugyancsak 350 ezer forinttal támogatja a nemzetközi diáktalálkozót.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária viszont
visszavonta korábbi kérését, saját keretébôl 200 ezer forinttal támogatta volna a Smidt Múzeum kertjében álló villamos felújítását, de ez más forrásból és nagyobb összegbôl történik majd.
Az intézményfelújítási alapból három ovifocipálya (Mesevár Óvoda, Pipitér Óvoda, Kôrösi Óvoda) körüli térköves járda

készítéséhez 1 075 000 forintot biztosít
a bizottság, valamint 4 613 000 forintot
ad a Játéksziget Óvoda mosdójának
felújítására, 300 ezer forintot a Pipitér
Óvoda csoportszobáinak parkettázására és 960 ezer forintot a Vadvirág Óvoda felújításának befejezésére.
Jelentôs összeggel megtoldották a Szombathely-Balogunyom közötti 2,9 kilométeres kerékpárút tervezésére szánt összeget. Eredetileg 4,5 millió forintot szántak
erre a célra, de a meghívásos pályázatra
beérkezett ajánlat szerint a tervezés ára
több mint kétszeresére nôtt, 11 millió forintba kerül. A bizottság úgy döntött,
hogy biztosítja a hiányzó 6,5 millió forintot az engedélyes tervek készítésére.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

Tûz a tízemeletesben
Tízemeletes panelház alagsori helyiségében lévô hulladéktárolójában keletkezett tûz Szombathelyen, a Váci Mihály utcában, kedden hajnalban.
Az alagsorban két nagy méretû kuka
és gépészeti szerelvények égtek. A tûzben nem sérült meg senki. A szombathelyi és a sárvári hivatásos tûzoltókat
riasztották a helyszínre. A tûzoltást
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Mû-

•

KULTÚRA

naszoba is. Az intézmény megközelítése és belsô közlekedési rendszere nehezen átlátható, az épület energetikai
jellemzôi a kor követelményeinek már
nem felelnek meg. A beruházás során
az épület földszintjét (az új funkciók figyelembe vételével) akadálymentesítik.
A fôzôkonyhát és a kiszolgáló helyiségeket másik épületrészbe helyezik át,
kialakítanak egy új személyzeti öltözôt
vizesblokkal. Mellette a csoportszobák
részére kialakított szertár épül, valamint lesz egy tornaszoba és egy fejlesztôszoba is. A bejárat új térkô burkolatot kap. Szombathelyen az Aréna utcai óvodán kívül rendbe hozzák a Benczúr, a Gazdag Erzsi, a Mesevár,
a Szivárvány és a Vadvirág Óvodákat.
Erre összesen 564 millió forint uniós forrás áll rendelkezésre a Területi Operatív Program keretén belül.

•

SPORT

készült, alacsony költségvetésû
nagyjátékfilm hasonló sikereket érjen el. A DVD-k elkezdtek felkerülni az
amerikai boltok polcaira, amelyrôl fotók is készültek a film egyik amerikai
producere által, és egy tajvani forgalmazó is átvette a filmet. „Mind az alkotók, mind a befektetôk igazán elégedettek, és én is elképesztôen örülök.
Úgy látszik, hogy az a filmes modell,
amit elképzeltem, elkezdett ténylegesen mûködni” – mondta el Illés László
rendezô, producer, aki csapatával már
a következô filmen gondolkodik.
Kormányhivatali épület újult meg
Csütörtökön délelôtt adták át a Vas
Megyei Kormányhivatal Szombathelyi
Járási Hivatala Mûszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Fôosztályának
felújított épületét a Wesselényi utcában.

Megyés püspök a közösségi oldalon
veleti Szolgálat irányította. Az egységek egy vízsugárral a lángokat rövid
idô alatt eloltották. Az épület viszont
füsttel telítôdött, így az átszellôztetés
idejére 44 lakásból közel száz lakónak
kellett elhagynia az otthonát. Ôket
a tûzoltók mentôálarcban kísérték ki
a szabad levegôre. A tûzoltók ventilátorokkal átszellôztették az épületet,
a lakók nem sokkal három óra után térhettek vissza otthonaikba – tájékoztatott a héten történt tûzesetrôl a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az esemény kapcsán ismételten
felhívják a társasházban lakók figyelmét, hogy a szemétledobó helyiségek
bejáratát, földszinten lévô tûzvédelmi
fôkapcsolót, közmûvek zárását biztosító helyiséget ne torlaszolják el, az ajtót használat után mindig csukják be.
Lépcsôházakban bútorokat, éghetô
anyagot ne tároljanak. A hulladékgyûjtôt csak háztartási hulladék eldobására használják. Több szintes társasházakban propán-bután gázpalack tárolása
szigorúan tilos. A tûzesetek megelôzése érdekében a társasházakra vonatkozó tûzvédelmi szabályok betartás fontos. Ha szigorúnak is tûnnek az elôírások, azok mindig a lakók érdekeit
szolgálják – áll a közleményben.
Indul az óvodafelújítási program
Megkezdôdik az Aréna utcai óvoda
felújítása, ezért a gyerekek ezt a tanévet az egyházmegyei iskola Hollán
Ernô utcai épületében töltik. Az óvodában kilenc csoport van. Az épületbôl
hiányzik egy színvonalas egyéni fejlesztô szoba és egy szabvány szerinti tor-
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Dr. Székely János megyés püspök
Facebook-oldalán is követhetôek az
egyházmegye eseményei. Képekkel,
videókkal, rövid beszámolókkal frissíti az oldalt az egyházmegyei sajtóiroda. Az augusztus eleji indulás óta személyes bejegyzéssel nem találkoztunk,
viszont fent vannak Székely János
elôadásai videón megtekinthetjük ezeket. Az oldalnak a hét elején közel kilencszáz követôje volt.
Barta Marci újabb érme
Barta Marci újabb sikert mondhat magáénak a múlt héten Indianapolisban
megrendezett Ifjúsági Úszó Világbajnokságon. A szerdai 4x100-as váltóban
szerzett arany után csütörtökön 200
méter vegyest úszott, bronzérmet szerzett. Ami külön öröm, hogy jelentôsen
javított egyéni csúcsán, és Czene Attila 25 éves csúcsát döntötte meg.
Szombathelyi siker az USÁ-ban
Illés László rendezô/producer és Tóth
Gergely operatôr angol nyelvû horror
filmje – A Pince / The Basement – premier vetítése április végén volt a szombathelyi Savaria Filmszínházban. A produkció külföldi forgalmazása is elindult,
a Breaking Glass Pictures megvásárolta az amerikai territoriális jogokat, és
piacra dobta a filmet DVD-n, bekerült
a kábelcsatornás és szatellit-kínálatba,
illetve online forgalmazásban is elérhetôvé válik. Egy teljesen egyedülálló
esetrôl van szó, hiszen korábban még
nem volt Magyarországon példa arra,
hogy egy független finanszírozásból

Ajándék a Bringa Akadémiának
Egy évvel ezelôtt az országban elsôként
a Gothard Jenô Általános Iskolában
indulhatott el a Bringa Akadémia. A tanulók a mindennapos testnevelés keretében, órarend szerint heti egy alkalommal kerékpározhatnak. A képzés sikeres folytatásához Koczka Tibor, Szombathely alpolgármestere ajánlott fel
önkormányzati képviselôi keretébôl
100 ezer forintot, amibôl 25 fejvédô sisakot vásárolt a Gothard Diáksport
Egyesület. – Nem túlzás azt állítani, hogy
a Bringa Akadémia tanulói a sportolás
mellett a biztonságos kerékpározás és
a KRESZ alapjainak elsajátításával olyan
ismeretekre, tapasztalatokra, rutinra
tesznek szert, amik adott esetben akár
az életüket is megmenthetik – hangsúlyozta Koczka Tibor csütörtökön a tanévnyitó ünnepségen, ahol Nagyné
Tancsics Ildikónak, a Gothard Jenô Általános Iskola újból, 5 évre kinevezett
igazgatójának nyújtotta át a sisakokat.
Az intézményben az idei tanévben már
7 osztály tanulói vesznek részt a Bringa
Akadémia képzésén.
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Egy szombathelyi kereskedô balesete Bécsben
viszont az amúgy is nagy traumán átesett
kereskedô ismét lesokkolódott.
„Betegrôl lévén szó, az állomásra való
kiszállitást a mentôknek kellett végezni.
A ’humánus’ bécsi mentôôrség azonban
olyan összeget akart ezért a rövid utért
kicsikarni, amelyet Geitch hozzátartozói nem voltak hajlandóak megfizetni.
Nem kevesebb, mint egy millió koronát
emlegettek. Hiába figyelmeztették a mentôket, hogy az autotaxi 35 koronáért is elszalad az állomásra, hogy nem illik egy
idegen külföldi embert ennyire megzsarolni a felebaráti szeretet bécsi apostolai
ragaszkodtak az egymillióhoz. Amikor
azonban észrevették, hogy a beteget

komolyan autotaxira akarják tenni, rögtön alábbhagytak a fölényeskedéssel,
elôször 800.000, majd 500.000 koronát
emlegettek, míg végül kijelentették,
hogy ’csekély’ 300.000 koronáért is kiviszik az állomásra a császárvárosban uralkodó rend magyar áldozatát.”
Persze, ezt az ajánlatot sem fogadta el
pórul járt sérült magyar kereskedô.
„Geitch Vilmos Bécstôl Szombathelyig zavartalanul utazott. A mentôk itthon
már várták az állomáson és a lakására
szállították. Állapota örvendetesen javul,
ugy hogy nem sokára megjelenhetik üzletében.”
Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy
az osztrák detektívek elfogták a gázolót,
és eljárást indítottak ellene. Az igencsak
anyagias bécsi mentôsök meg fuvar nélkül maradtak – kapzsiságuknak köszönhetôen…

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 7 millió korona. A sárvári Hotel Bassiana
hidegterápiás utalványát Egervölgyiné Tompa Ildikó, a Szombathelyi Ércentrum
utalványát pedig Király Jánosné nyerte. E heti kérdésünk: Hol történt a baleset?
A helyes megfejtést beküldôk között a Szombathelyi Ércentrum utalványát
és a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, szeptember 6-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Sulyos szerencsétlenség érte a mult héten Bécsben Geitch Vilmos szombathelyi
kereskedôt. Egy motorkerékpár az uccán
elütötte és csak hajszálon mulott, hogy
teljesen össze nem gázolta.” 1925. augusztus 29-én a HIR cím_ újság számolt be
a balesetrôl – no meg a bécsi mentôsök
igencsak visszataszító hozzáállásáról…
„Geitch az egyik uccán át akart haladni,
de észrevette, hogy motorkerékpár száguld feléje. Megállt egy pillanatra, a kerékpár tulajdonosa azonban kezével jelezte, hogy az ellenkezô oldalra tart.
Geitch folytatni akarta utját, de abban a
pillanatban elütötte a gép, mely a lábán
is keresztülment. A szerencsétlen ember
elterült a kövezeten, a közönség összeszaladt, mentôkért telefonáltak, akik
pár perc alatt a helyszinen teremtek.
A motorkerékpárnak azonban hült helye
volt, a tulajdonos gépjével együtt a nagy
kavarodásban nyomtalanul eltünt.”
Szegény férfit a kórházban aztán szakszer_en ellátták, megállapította az orvos,
hogy „lábfején törést szenvedett”. Teltek
a napok, hôsünk egyre jobban lett, és végre elérkezett az elbocsátás napja. Ekkor

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.
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Becsengettek…

A GYAKORIBB DAGANATOS
BETEGSÉGEKRÔL (1. RÉSZ)

KÖZPONTI ÜNNEPSÉG A 100 ÉVES KDG-BEN
A százéves Kanizsai Dorottya Gimnázium adott helyet az idei szombathelyi
tanévnyitónak. A rendezvényen részt
vett dr. Puskás Tivadar polgármester is,
aki köszöntötte a diákokat.
Szombathelyen 15074 iskolásnak csöngettek be szeptember elején, közülük 784
kisiskolás elôször lépett be az iskola kapuján, 1660-an kezdték meg tanulmányaikat
középiskolában. Ôket és a velük foglalkozó 1848 pedagógust köszöntötte dr. Puskás Tivadar polgármester a Szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnáziumban.

kezô, erkölcsileg és anyagilag megbecsült
pedagógusok jelentik oktatásunk alapját.
Ezt szolgálja a Magyarország Kormánya által meghirdetett pedagógus életpálya
modell fokozatos bevezetése is.”
A polgármester elmondta, hogy Szombathely 2017-ben is jelentôs összeget fordít
az intézmények fejlesztésére. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében közel 1,3 milliárd forint pályázati forrásból számos óvoda és iskola felújítására kerül sor. Ezen kívül a nyáron 18 intézmény felújítása, karbantartása valósult meg több mint 100 millió forintból.

A polgármester felidézte, hogy diákként vegyes érzelmekkel várta a szeptembert:
a nyári emlékeken nosztalgiázott, ugyanakkor izgalommal vegyes kíváncsiság is volt
benne, vajon mi vár rá az új tanévben.
A diákoknak azt üzeni, „nem kell izgulni.”
A szülôket arra kérte, hogy „iskolájukkal
együttmûködve törekedjenek arra, hogy
gyermekeink képességüknek, tehetségüknek megfelelôen teljesíthessenek”.
A pedagógusokat is megszólította: „Meggyôzôdésem, hogy a jó iskolarendszer
legbiztosabb alapja a felkészült pedagógus.
Munkájukra a nemzet jövôje épül. Ezért
a kiválóan képzett, hivatástudattal rendel-

Az elôzô tanévben az intézmények rendezvényeire, a gyermek és ifjúsági sportra 32,5
millió forintot biztosított az önkormányzat.
Módos Tibor, az iskola igazgatója röviden
felidézte az intézmény történetét, emlékeztetett arra, hogy egy-egy családon belül
több generáció is koptatta a KDG padjait.
Az ünnepélyen arany emlékdiplomát vett
át Németh László történelem–testnevelés
szakos általános iskolai tanár, gyémánt emlékdiplomát Németh Gyuláné tanító, vas
emlékdiplomát vett át Milkó István természetrajz–földrajz–egészségtan–testnevelés
szakos általános iskolai tanár.
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 2-tôl szeptember 8-ig.
2., Szo – Patikaplus, Zanati út 70. (Tesco), 501-607 20.00–8.00; 3., V – Rókus, Gábor Á. u. 12., 510-312 19.00–08.00; 4., H – Benu Fô tér, Széchenyi
I. u. 1., 312-466 20.00–8.00; 5., K – Panacea, Dolgozók útja 31., 324-500
20.00–8.00; 6., Sze – Pelikán, Semmelweis I. u. 4–6., 500-440 20.00–8.00;
7., Cs – Markusovszky, Markusovszky L. u. 3., 506-112 20.00–8.00, 8., P –
Szent Rita, Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00
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A tíz éven felüli kutyák 45%-a
múlik ki daganatok miatt.
A borzasztóan magas arány
miatt mindenképpen érdemes
szót ejteni errôl a kórcsoportról.
Daganatos betegségrôl beszélünk, amikor egyes sejtekben
olyan genetikai változások következnek be, ami által kontroll
nélküli szaporodóképességet
és „örökifjú” létet nyernek,
ezáltal nagytömegben szaporodva daganatot képeznek.
A jóindulatú daganat növekszik,
de nem szövi át a környezô
szöveteket, áttétet nem képez.
A rosszindulatú daganat ezzel
szemben átszövi a szomszédos
szöveteket és áttétet képez.
A daganatos betegségek nem
az ismeretlen és megoldatlan
problémák tárházát jelentik –
sok részletet ismerünk, nem
a halál egyik megjelenési formája, egyes válfajai (egyre
több) véglegesen gyógyíthatóak. Idejét múlt a „nincs mit
tenni” fogalmazás és a „diagnosztizálni, majd elaltatni”
módszer. Ez nem korszerû, túl
egyszerû, nem orvosi attitûd.
Nem igaz, hogy „rosszindulatú
daganatot nem lehet mûteni”,
vagy hogy „megbolygatva
elrákosodik”. Ezért arra kérek
minden állattartót, ha daganatra utaló jeleket tapasztal állatán, ne várjon hetekig, hónapokig. Keresse fel állatorvosát,
érdeklôdjön a lehetséges
megoldásokról. (Folytatjuk!)
Dr. Varjú Gábor

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Súlyos károk az arborétumban
Egy hétig még biztosan nem nyit ki
a Kámoni Arborétum, viszont a Látogatóközpont épületében a babakiállítást szeptember 1-tôl már meg lehet
nézni. A károk elhárítása még folyik,
a legnagyobb nehézséget a nagy méretû, letört, de fennakadt ágak eltávolítása okozza.
Szendi Zsuzsa, a Kámoni Arborétum
ökoturisztikai vezetôje tájékoztatta a Savaria Fórumot arról, hogy az augusztus
közepén Szombathelyre lecsapó vihar
okozta károk elhárítása még folyik,
egyelôre a terület látogatása tilos, mert
balesetveszélyes. Most derül ki – ahogy
száradnak –, hol vannak még letört, de
le nem esett ágak, ágrendszerek, ezeket a legnehezebb eltávolítani.
Hogy mekkora a kár, azt egyelôre nehéz számszerûsíteni, de jelentôs botanikai értéket képviselô növények is
pusztultak el, például egy kínai birs, továbbá nagyon öreg tölgyek, félszáz
éves nyárfák, amelyek az erdeifenyô
klónarchívumra dôltek rá, így az is kárt
szenvedett. Az arborétum tárgyaiban
is okoztak a fakidôlések kárt, például
az egyik hidat is egy kifordult nyár gyökérzete fordította fel.

– Olyan vihar még nem volt, amely padokat, szemeteseket, tájékoztató táblákat, hidakat rongált volna meg –
mondta Szendi Zsuzsa. Például az ERTI
nagy táblája is tönkrement a rádôlt
hikoridió miatt.
A terepen körbenézve úgy tûnik, beigazolódik azok balsejtelme, akik nem
tartották jó ötletnek az Eon tulajdonában lévô sziget tarra vágását, mivel látszik, az afölött akadálytalanul száguldó szél rombolta le a vele szemben lévô területet. Persze ez csak laikus vélemény, nem tudni, milyen bajt okozott
volna a vihar akkor, ha maradnak a szigeten a fák, és azokat dönti ki.
A faveszteséget pótolni szeretnék, és muszáj is. Nem maradhatnak területek fátlanul, azért sem, mert a rhododendronokat most semmi nem védi a fénytôl.
Az arborétum egyelôre tehát nem látogatható, de ha kinyit, mindenki
szembesülhet, mekkora veszteség érte a város legnagyobb természeti értékét. A helyreállításban viszont lesz lehetôségük részt venni az arborétum
kedvelôinek. A Kámoni Arborétumért
Egyesület számlájára ( Savaria Takarékszövetkezet 72100237-11046958) fogadnak felajánlásokat, kérik, hogy

a közlemény rovatba írják bele, hogy
„Arborétum viharkár". Az adományozók részére a Kámoni Arborétum
felajánl egy piknikkel színesített élmény-szakvezetést. Ha ügyes asztalosok jelentkeznek a park bútorainak
helyreállítására, azt is örömmel veszik. A nagyobb, veszélyesebb ágak eltávolítása után majd a gallyakat összeszedni is jelentkezhetnek majd önkéntesek.
SaFó

Változások a Falcónál: módosították az engedélyt
Módosította a zöldhatóság a Falco
egységes környezethasználati engedélyét. Az újrahasznosításra szánt fahulladék feldolgozására egy fix berendezést tervez telepíteni, és egy kibocsátó pontforrást megmagasít.
A zrt. a telephely területein mûködô mobil aprítógépeit a terület északnyugati részén létesítendô épületben (ZENO altholz
aprító gépház) fixen elhelyezett újrahasznosító, tisztító, aprító, osztályozó berendezéssel kívánja kiváltani. A létesítendô
gépház és a B területen lévô apríték-tisztító rendszer egy zárt szállítószalagrendszerrel kötik össze.
Ha ez megépül, akkor a mobil aprítógépek csak a ZENO üzemzavara esetén mûködnek. A beruházás célja a porkibocsátás és a szaghatás csökkentése. Emellett
a zajkibocsátás is csökken, a határértéknél tíz decibellel kisebbre. Az A területen tíz méter magas zaj- és porkibocsátást csökkentô védôfal lett kialakítva,
amelynek bôvítését tervezik a B terület

irányába. A hatóságoknak benyújtott dokumentáció ismerteti a termo olajhevítô gázkazán (T73) áthelyezését, a P138
jelû pontforrás áthelyezését az UTWS
technológia elôkészítéseként, és a P141
jelû pontforrás magasítását 7 méterrel,
az imisszó csökkentése érdekében.
A zrt. által kért változtatásokat a zöldhatóság engedélyezte, mivel azok nem
eredményeznek jelentôs változást az
egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest.
A kormányhivatal népegészségügyi osztálya (ÁNTSZ) azzal a kikötéssel járult
hozzá a módosításhoz, hogy az általa korábban, egy határozatban elrendelt folyamatos imissziómérést folytatni kell
szálló por (PM10, PM2,5) és formaldehid
tekintetében.
Más változás is történt, ez a zajkibocsátást érinti. A Falco által a Szabadka utcában megvásárolt házakat (Szabadka
utca 1–7. közötti házak és a Kolozsvár utca 25.) raktárrá alakította, így ezekre nem
vonatkozik a zajhatárérték.

A módosító határozat, illetve az ahhoz
benyújtott dokumentáció a kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi osztályán és a polgármesteri hivatalban is megtekinthetô. A határozat
még nem jogerôs.
SaFó
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Pacsi váltja Mészölyt, Halmosi visszatér
A Felcsúttól elszenvedett súlyos vereség nem múlt el nyomtalanul: a kedd
délelôtti edzés elôtt közös megegyezéssel szerzôdést bontott a Szombathelyi Swietelsky–Haladás Mészöly Géza vezetôedzôvel. Átmenetileg Pacsi
Bálint ül le a kispadra, Halmosi Péter
pedig visszatérhet az elsô csapathoz.
Mészöly Géza a 2014/15-ös, akkor még
16 csapatos bajnokság hajrájában a 15.,
kiesô helyen vette át a Haladás irányítását. Az utolsó négy fordulóban bent
tartotta a vasiakat: a 14. helyen zárt
a zöld-fehér együttes. Ezt követôen

Mészöly Gézával közösen úgy láttuk,
hogy a hét meccsen szerzett hat pont
kevés – mindannyian többre számítottunk. Ezért határoztunk közösen
a váltás mellett. Persze a vezetôedzô
– például a Puskás Akadémia elleni
meccsre célozva – joggal mondhatja,
olyan szarvashibákat követtek el a játékosok, amelyekrôl ô nem tehet. Ami
az új edzôt illeti, egyelôre nem tudom
megmondani, ki irányítja a jövôben
a csapatot, több szakemberrel is tárgyalásban állunk.
Mészöly Géza szép emlékekkel búcsúzott Szombathelytôl.

három évre szóló, 2018. június 30-ig szóló kontraktust írt alá a tréner.
A 2015/16-os bajnokságban – immáron
12 csapatos NB I-ben – az ötödik,
a 2016/17-esben pedig a hatodik helyre kormányozta a gárdát.
A mostani bajnokságban nem szerepel
jól a Haladás: hét meccsen két gyôzelem
mellett öt vereséget gyûjtött be a csapat, és hat ponttal csak a tizedik helyen
áll. A klub ügyvezetô igazgatója a hivatalos honlapnak így nyilatkozott:
– Mészöly Géza nagyon sikeresen dolgozott a Haladásnál, két és fél évvel
ezelôtt roppant nehéz helyzetben vett
át és tartotta bent a csapatot – mondta Tóth Miklós. – Utána az ötödik helyre vezette az együttest, ami a Haladás
történetének második legjobb szereplése volt. De az azt követô hatodik helyre is nagyon büszke lehet Mészöly – s mi
is büszkék vagyunk. Most azonban

– Jó érzéssel gondolok az itt eltöltött
idôszakra, szerettem itt lenni – jelezte Mészöly Géza. – Szerintem ezért is
fogadtak el anno a játékosok, mert
érezték, szeretek a Haladásnál dolgozni. Az elôzô szezont kimagasló eredménynek tekintem, a munka és az egység, valamint a közös akarat és a tulajdonosi bizalom segítette a munkámat, ennek köszönhetô a tavalyi szép
eredmény. Nem szabad elfelejteni,
hogy ezt az eredményt a létesítményfejlesztés miatt, végig idegenben értük
el, ezért szeretném külön megköszönni a soproni és szombathelyi szurkolók
támogatását is. Mindezeken túl az irányításom alatt törekedtem a magyar
labdarúgás támogatására, elvem szerinti tehetséges fiatalok beépítésére és
fiatal edzôgárda támogatására. Összességében sikeres idôszaknak gondolom
az elmúlt éveket, szeretném megkö-
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szönni mindenki támogatását, és szeretnék ezúttal is sok sikert kívánni
a csapatnak, a városnak a minél nagyobb labdarúgósikerek eléréséhez.
Ami a hét fordulót illeti, a két gyôzelem kevés, de mindkettô bravúros siker volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy
idegenben még gólt sem szereztünk.
A Diósgyôr elleni hazai meccs volt
a fordulópont, ha az megvan, adott
volna egy lökést a csapatnak. A vezetôkkel egyetértésben értékeltük az elmúlt hetek eseményeit, úgy láttuk
jónak, hogy elválnak útjaink. Bármennyire fájdalmas is a búcsú, jó emlékekkel gondolok vissza a Haladásra.
Szerda délután aztán a klub hivatalos
honlapján megjelent, hogy Pacsi Bálint
lesz ideiglenesen a Szombathelyi
Swietelsky–Haladás trénere.
– Pacsi Bálint az elôzô bajnokságban
a Haladás szakmai stábjának tagja volt,
jól ismeri tehát a játékosállományt és
persze az Illés Akadémiáról a felnôttcsapathoz került fiatalokat – mondta
Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetô igazgatója. – Ezen kívül az ellenfeleket is feltérképezte az elmúlt szezonban, tehát
az NB I-es mezônyt illetôen is képben
van. Az biztos, hogy a jövô vasárnapi,
Videoton elleni idegenbeli meccsen
ô ül a kispadon. Ám megbízatása – jelen állás szerint – ideiglenes. Ami a játékoskeretet illeti, Halmosi Péter elsô
keretbôl való eltiltása lejárt, ismét a többiekkel együtt készül.
– Szerda délután kértek fel, és bevallom, egy pillanatig sem gondolkodtam,
hogy elvállaljam-e a feladatot – tudtuk
meg a 42 éves Pacsi Bálinttól. – Nem kevesebb, mint 22 esztendôvel ezelôtt
kezdtem el edzôsködni Jánosházán, akkor az volt az álmom, hogy egyszer
majd – persze ha megszerzek minden
végzettséget – a Haladás vezetôedzôje legyek. Óriási megtiszteltetés és nagyon boldog vagyok, hogy valóra vált
az álmom. Mivel az elmúlt bajokságban
Mészöly Géza mellett – akire nagyon
pozitívan gondolok vissza – dolgoztam,
így személyesen is megismerhettem
a játékosokat, senkinek sem kell tehát
bemutatkoznom. Célom, hogy a lehetô legtöbb pontot gyûjtsük be csapatommal. Mivel teljes erôbedobással
a Haladásra koncentrálok, ezért az Illés
Akadémia szakmai igazgatói posztját
Bakos Roland veszi át tôlem – zárta
a szavait a megbízott vezetôedzô.
SaFó
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Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város
8. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. szeptember 6-án (szerdán) 15.00–16.30 óráig a Szombathelyi Szivárvány Óvodában (Szombathely, Deák F. u. 39/a.) fogadóórát tart.

Szeptember 2–10.

Bohém (Aréna u. 6.)
22.00 Strange Funk
004/ Dub Personal
szeptember 3.
(vasárnap)
Fô tér
14.00 Hang-tér-kép –
családi évadnyitó
a Mesebolt Bábszínházzal. Programok:
a Zabszalma együttes
gyermekkoncertje,
Mesebolt Bábszínház
– Batu-tá kalandjai,
Ziránó Színház – Bab-

•

KULTÚRA

JORDÁN TAMÁS
ÉLETMÛ-DÍJAT KAPOTT

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. számú választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. szeptember 4-én
(hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskolában (Szombathely, Bem József u. 7.) fogadóórát tart.

szeptember 2.
(szombat)
Family Center
parkolója
(Varasd u. 1.)
12.00 VIII. Motorosés Baleset-megelôzési
nap

CIVIL

szem Jankó,
a Dr. Pesovár Ernô
AMI néptáncbemutatói.
Közben kézmûves
foglalkozások,
játékok és zene
szeptember 5–9.
(kedd–szombat)
ELTE–Savaria
Egyetemi Központ
(Károlyi G. tér 4.)
ELTE–SEK Gólyahét
szeptember 7.
(csütörtök)
Vas Megyei TIT
14.00 Szombathelyi
séták – Tóth István
szobrászmûvész
alkotásai, vezeti:
Orbán Róbert,
találkozó a Mátyás
király u. 6.-nál

szeptember 8. (P.)
Spricc
(Kossuth L. u. 4.)
20.00 Ndrew’s
Acoustic
szeptember 8–10.
(péntek–vasárnap)
Arena Savaria
(Sugár út 18.)
13.30 Torna
Challenge Világkupa

Jordán Tamásnak ítélték az Életmûdíjat a 16. alkalommal megrendezett VIDOR Fesztiválon. A közönség állva tapsolta és ünnepelte
a színmûvészt, aki rendhagyó módon nem a fesztivál után, hanem
a versenyprogram közepén,
az elôadás után vehette át a legnagyobb VIDOR-elismerésnek számító Hyppolyt-díjat, melyet Benedek Miklós, a zsûri elnöke, valamint
Kirják Róbert, a fesztivált szervezô
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetô igazgatója adott át a színház kamaraszínpadán – írja a szinház.org.
Jordán Tamást nem elôször ismerte el a VIDOR zsûrije: 2012-ben Széllel szembe – poénok és poémák címû stand up estjét (Weöres Sándor
Színház) a példaértékû mûfaji újításért a fesztivál különdíjjal jutalmazta. Idén a Rózsavölgyi Szalon &
Café produkciójával érkezett Nyíregyházára, ahol Dicsô Dániel rendezésében Hernádi Judittal, Sipos
Verával és Mohai Tamással a Salamon király szorong címû komédiából játszottak dupla elôadást.

szeptember 9. (Szo.)
Fô tér
16.00 XI. Szombathelyi Big Band Fesztivál
Szeptember 10.
(vasárnap)
Mesebolt
Bábszínház
10.00 Kicsibácsi és
Kicsinéni
(meg az Imikém)

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Szept. 2., szombat

Zivatar várható

16˚C

29˚C

Szept. 3., vasárnap

Esô várható

14˚C

26˚C

Szept. 4., hétfô

Esô várható

13˚C

24˚C

Szept. 5., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

13˚C

25˚C

Szept. 6., szerda

Zivatar várható

14˚C

25˚C

Szept. 7., csütörtök

Zápor várható

15˚C

26˚C

Zápor várható

15˚C

28˚C

Szept. 8., péntek
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Hivatalos küldöttségek a Karneválon
Szombathely legnagyobb turisztikai
látványossága a Savaria Történelmi
Karnevál, melyet immár több mint
százezer vendég látogatott a négy
nap során, alkalmas arra is, hogy
a város sokszínû nemzetközi kapcsolatait erôsítse.

A legnépesebb küldöttséggel Szombathely testvérvárosa, Vajdahunyad érkezett. Dan Bobouţanu polgármester
vezetésével városi képviselôk, valamint a Corvin Savaria Társaság tagjai
vettek részt a programokon. Kaufbeurent László Kasztner, a Testvérváro-

A város vezetésének meghívására nyolc
városból érkezett baráti és testvérvárosi küldöttség, valamint Írország budapesti nagykövetségérôl Pat Kelly
nagykövet, Belgium budapesti nagykövetségérôl dr. Ránky Edit gazdasági és
kereskedelmi attasé, Magyarország
Római Nagykövetségérôl dr. Antalóczy
Péter külgazdasági attasé.

si Egyesület ügyvezetôje és az egyesület tagjai képviselték. A bajor testvérvárosból azonban nem csak hivatalos
küldöttség érkezett, de a mûsorhoz is
hozzájárultak: a Sörtér színpadán az
Artistica Anam Cara artistacsapat szokás szerint látványos, új, levegôakrobatikai elemekkel színesített mutatvánnyal bûvölte el a nézôket.

A város vendége volt Felsôôr polgármestere, Georg Rosner, Leccoból,
az olasz testvérvárosból Ezio Venturini és Roberto Nigriello városi
képviselô és a kínai testvérváros,
Yantai küldöttsége is.
A baráti Razgradból Galina Georgieva
alpolgármester, a Szilágy megyei Zilahról Talos Gheorghe városi képviselô vezetésével érkezett küldöttség.
A vendégek amellett, hogy részt vettek a Karnevál nyitóceremóniáján,
megtekintették a Tüzes játékokat és
a fáklyás felvonulást, illetve részt is vettek rajta, ismerkedtek a várossal is.
A delegációkat a Savaria Múzeumban fogadta dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Illés Károly és Koczka Tibor alpolgármester, Lendvai Ferenc tanácsnok,
valamint dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô. A polgármester emléklapot adott át a kínai küldöttségnek
a 10 éve fennálló kapcsolat emlékére,
majd megtekintették a múzeum Fényérzék címû kiállítását.
A küldöttségek több alkalommal találkoztak a város vezetôivel, hogy a személyes találkozásokkal szorosabbra
fûzzék a települések kulturális és sportkapcsolatait.
SaFó

Megyei együttmûködés az Európa Kulturális Fôvárosa címért
A Vas Megyei Turizmus Szövetség is
támogatja Szombathely pályázatát
az „Európa Kulturális Fôvárosa 2023”
címre – jelentette be Kondora Bálint,
a szövetség elnöke és Koczka Tibor,
Szombathely alpolgármestere a turisztikai szervezet karneváli információs standján.
– „Szombathely Európa Kulturális Fôvárosa 2023” pályázata úgy lehet
erôs, úgy lehet a legerôsebb, ha a térséggel együtt gondolkodunk. Ha
együtt tervezünk azokkal a településekkel, amelyekkel amúgy együtt
élünk a hétköznapokban, amelyekkel
a hétköznapi küzdelmeinket együtt
vívjuk. Itt az idô, hogy ünnepnapjainkat is megosszuk egymással –
hangsúlyozta Koczka Tibor, Szombathely kultúráért felelôs alpolgármestere. A városvezetô leszögezte: Szombat-
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hely a megyei turisztikai szövetséggel
karöltve az eddiginél sokkal erôsebb
kapcsolódási pontokra törekszik, és
nem csak 2023-ban, hanem akár már
a jövô évtôl is.
– Úgy gondolom, ez az együttmûködés
lehetôséget ad arra, hogy Szombathely
és közvetlen térsége a nemzetközi turisztikai piacon ne versenytársként, hanem egymást erôsítô, segítô partnerként jelenjen meg. Ez az együttmûködés lehetôséget ad továbbá arra, hogy
átgondoljuk, nagyrendezvényeink hogyan alkothatnak szerves egységet,
hogyan egészíthetik ki egymást akár
úgy is, hogy egymás kiemelt rendezvényeire meghívjuk a többi település civil szervezeteit, mûvészeti csoportjait –
fogalmazott Koczka Tibor. Az alpolgármester végül örömmel jelentette be:
a „Szombathely Európa Kulturális Fôvárosa” információs pavilon beváltot-

ta az elmúlt napokban a hozzáfûzött
reményeket. Megnyitása óta a kérdôívre válaszolók száma eléri az 1100-at.
– Egy nyertes pályázat nemcsak Szombathely, hanem a környezô települések,
és az egész megye turizmusára pozitív
hatással lenne, ezért nyitottak a közös
munkára – emelte ki a sajtótájékoztatón Kondora Bálint. A Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke hozzátette,
a végéhez közeledik az idei turisztikai
fôszezon, melynek végsô csúcspontja
a Savaria Történelmi Karnevál. Ugyan
részletes adatok még nem állnak rendelkezésre, de a nagyrendezvények és
a fürdôk látogatottságából, valamint
a szálláshelyek foglaltságából arra lehet következtetni, hogy a tavalyi jó
eredmények után Vas megyében még
tovább növekedett a vendégforgalom – fogalmazott Kondora Bálint.
SaFó
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KARNEVÁL • KÉPGALÉRIA

KARNEVÁLI PILLANATOK EMLÉKBE…
Az idei karnevál is felhôtlen szórakozást kínált – legalább is vasárnap késô délutánig, amikor megérkezett a zivatar Szombathely fölé is.
Már csütörtök este ki lehetett volna tenni a megtelt táblát a karnevál egyes
helyszíneire, fôleg a Borok utcájára, de mint kiderült, ezt még lehet fokozni. Úgy tûnik, a karnevál nem veszít a népszerûségébôl, és bár errôl
csak a hivatalos „népszámlálás” után lesz felhasználható adatunk, úgy
tûnik, mintha még nône is a látogatottság. Bár a legemlékezetesebb pillanatokat mindenki magában ôrzi, mi közzétesszük a mieinket.
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OKTATÁS • HIRDETÉS

CHA’NG stílusú SHAOLIN KUNG-FU,
TAI CHI CHUAN és ÖNVÉDELEM-oktatás
Gyere el és próbáld ki magad!
Érdeklôdni és jelentkezni
Sifu Koszogovits Mihály oktatónál,
a 06/30/217-0666-os telefonszámon lehet.

A HELIOS Kft.
4 órás

www.skah.hu

takarítónôt
vesz fel
irodaház takarítására.
Munkaidô:
18.00–22.00 óráig.
Jelentkezés:
hétfôtôl–péntekig,
személyesen 10–14 óráig
a Szombathely, Zanati u.
27/C. sz. alatt.

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indulnak
szeptemberben Szombathelyen.

Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
szeptember 9-én.
06-30-948-26-46

Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok

2017. szept. 5-ig történô jelentkezés esetén
30%-os kedvezményt biztosítunk!

jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu

NMH: E-000160/2014/A001.

FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

EGY JÓ
LÉPÉS.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Szombathely, Rumi út 181.

94/505-894,
505-895

(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

hirdetes@savariaforum.hu

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

12

Safo_2017_09_02

17/9/1

11:08 AM

Page 13

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

Támogathat minket adója 1%-ával!
Szeptemberben induló AKCIÓS képzéseink!

ADÓSZÁMUNK: 18887000-1-18 Köszönjük eddigi támogatását!

OKJ-s képzéseink:
Ne maradjon le a most biztosan induló kiemelt képzéseinkrôl!

KOSARAZZ VELÜNK!

• IFRS mérlegképes könyvelô képzés

A Szombathelyi Ifjú
Sólymok KSE felvételt hirdet
labdás foglalkozásaira.

• Államháztartási mérlegképes könyvelô képzés

(E-000582/2014/A007)
(E-000582/2014/A005)

• Vállalkozási mérlegképes könyvelô képzés
(E-000582/2014/A006)

Szeretsz játszani?
Szeretnél ügyes lenni?
Szeretnél kosárlabdázni?

Jelentkezz most induló labdás
ügyességfejlesztô foglalkozásainkra!
Több éve nagy sikerrel mûködô csoportjainkban már sokan boldogan labdázunk. Több játékos kezdte itt a pályafutását, és jutott el a korosztályos válogatottakba, az NB/Ibe, sôt olyan is van, aki a felnôtt válogatott mezét már többször is felölthette!

Érdeklôdni a 06/30/400-3952-es telefonszámon lehet.

Szeretettel várunk minden
általános iskolás leányt és fiút!

HANGSZER KURZUSOK
a Petôfi S. u. 11.-ben
KEZDÔ GITÁR kurzus – tájékoztató és beiratkozás:
szeptember 9., szombat 11.00 órától
szeptember 11., hétfô 18.30 órától
BASSZUS GITÁR kurzus – tájékoztató és beiratkozás:
szeptember 8., péntek 17.00 órától
SZÁJHARMONIKA kurzus – tájékoztató és beiratkozás:
szeptember 19., kedd 18.30 órától

MINDENKI SZÁMÁRA biztosítunk gitárt, aki
sms-ben jelentkezik: 2017. szeptember 8-ig!
Az sms-ben történô
jelentkezés menete, pl.:
Szhely., Név, Életkor, Elérhetôség illetve, hogy
rendelkezik-e saját hangszerrel adatokkal
az alábbi számra:

+36/70/614-8300
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MINÉL HAMARABB!

• TB és bérügyintézô képzés egymást követôen
(E-000582/2014/A010 és E-000582/2014/A011)

• Adótanácsadó képzés (E-000582/2014/A009)
• Pénzügyi-számviteli ügyintézô képzés
távoktatással (E-000582/2014/A003)
Felnôttképzési törvény hatálya alá nem esô képzések:
• Könyvvizsgáló asszisztens képzés
A tanfolyami díj csak 60.000 forint – bevezetô ár!

ÚJ
!
KÉPZÉS

• Egyéb képzéseink is elérhetôek a weboldalunkon!
www.mkvkok.hu vagy www.szamviteloktatas.hu
+36(30)821-0119 • szombathely@mkvkok.hu
+36(94)785-240 • www.mkvkok.hu
9700 Szombathely, Jókai u. 14. fsz. 121.

Mit adjunk a gyerek kezébe…?
A minap a kb. 150 lelkes Nagykölkeden játszottunk a Capito Gitárklubbal
a helyi könyvtár meghívására egy hangulatos nyár esti, „tücsökciripelôs”,
tárcsás sütögetésen! A társaság ôrsi tábortüzeknél és fiatalkori építôtáborokban edzett (többnyire már szépkorú) tagjai hamar odatelepedtek körénk rég elfeledett,
magyar nyelvû dalokat énekelni. Énekelni...! Kipirult,
mosolygós arccal.
Egy 6 év körüli fiúcska diadalittasan megkaparintva
anya mobilját leült háttal(!) az élô zenét játszó muzsikusok elé, majd hamar nekiállt valami „nyomkodós
játékot” játszani. A következô dal közben odasomfordált mellé egy másik, 8 év körüli fiú s már ketten bámulták a telefont – az idôsebb irigykedve...
A „Neked írom a dalt”, „Valaki mondja meg”, „Dédapám”, „Utcán” után odaszóltam a – nekünk továbbra is hátat fordító – fiúknak: „Szerintem most az az
okos kisfiú, aki kikapcsolja az okos telefonját, mikor
élô zenét hall s énekelni szeretne a többiekkel...!”
A képernyô fényében még láttuk, ahogy a két fiú
eloldalog, messze elkerülvén a lassan reájuk boruló
csillagfényben továbbra is lelkesen éneklô felnôtteket. Késôbb sem jöttek vissza.
Ez nem az okos telefonok eljövendô 5. generációja,
hanem ez a generáció már itt van...
Kedves Szülôk! Mit is adjunk gyermekeinknek...?
„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.”
(Kodály Zoltán)
Várhelyi Zoltán
(x)
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H I R D E T É S

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.
Access Bars és testkezelések kipróbálása, csereberéje:
szeptember 15. és szeptember 29. 16.30–21.00 (péntek)
kipróbálóknak: 4 000 Ft, kezelôknek: 2 000 Ft.
Kérem, jelezze, ha jön!

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:

http://megnyilolehetosegek.info/
www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865
Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

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

Szombathely, Aranypatak utca 73. • Tel./fax: (36) 94/339-305 • Mobil: (+36) 30/277-0457

AKCIÓ! 20% kedvezmény
2017. szeptember végéig a törhetetlen fogsorokra!

A lézer, mint mentôöv
A lézeres tetoválás-eltávolítás egy összetett folyamat,
mely lehetôvé teszi a nem kívánt tetoválások eltávolítását. Ez mid a rontott sminktetoválásokra, mind
a már megunt testtetoválások eltávolítására egyaránt
vonatkozik. Speciális hullámhosszú fényt bocsát ki,
mely kölcsönhatásba lép a pigment-tartalmú sejtekkel, elindítva azok eltûnési folyamatát. A legtöbb
végleges eltávolítás 3–5 alkalmat vesz igénybe. Elôzetes konzultáció elôzi meg. A beavatkozásnak jól tolerálható utóhatásai vannak, melyek minimális otthoni
utóápolással könnyedén kezelhetôek.
Ez a nálam megtalalható lézer az arcon is alkalmazható. Anti-aging, azaz bôrfiatalító kezelésekhez is hasznalható. Öregségi foltokat és a Nap által okozott foltokat is képes eltávolítani. Bôrrejuvenaciós karbon
peelinget is végzek vele. A tágabb pórusú bôröknek
az összehúzását, bôrfeszességet és hajszálér-összehúzást is végzek általa. Ezeket a kezeléseket ôsztôl tavaszig lehet alkalmazni, mivel fényérzékennyé teszik
a bôrt. Fényvédôs utóápolást igényel.
Az árakról érdeklôdni, elôzetes konzultációra bejelentkezni, információt kérni az alábbi telefonszámon
lehetséges: Tóth-Irimiás Dalma +36305389809.

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi micropigmentációs szakember, lézerspecialista
Klasszikus alapsatír
Gépi microszálazás és microblading szálazás
Púderhatású szemöldök
Artistry Deluxe (Microblading + soft powder)
Alsó vékony szemhéj
Alsó vastag szemhéj
Felsô vékony szemhéj
Felsô vastag szemhéj
Füstös szemhéj technika
Butterfly effektes szemhéj
Szájkontúr
Felsatírozott száj kontúrral
Teljes szájsatír 1 színnel
Teljes szájsatírozás ombre

32.000 Ft
45.000 Ft
60.000 Ft
65.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
25.000 Ft
50.000 Ft
65.000 Ft
30.000 Ft
55.000 Ft
65.000 Ft
90.000 Ft

Elôzetes konzultációra bejelentkezés/érdeklôdés:
Tel.: +3630/538-9809 • Szombathely Szent Márton u. 27.

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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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi 90 m2-es,
elsô emeleti
Neczpál Kati téglalakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Irányár: 19,9 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
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Dr. Endrôdy Katalin
bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

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

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

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

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

Dr. Gerencsér József

Neurológiai és rehabilitációs
magánrendelés

Dr. Mód Gabriella
fôorvos, neurológus és
rehabilitációs szakorvos
Rendelés:
Szombathely, Bocskai I. krt. 6.,
szombaton 9–11-ig.
Bejelentkezés: 06/30/858-3692

Gyermekkardiológiai magánpraxis

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

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.

JAPÁN MASSZÁZS

Rekreációs Egész-ség Stúdió
Magyarósi Miklós • Tel.: 06/70/319-6796
Szombathely, Vitéz u. 9.
www.rekreaciomasszazs-szombathely.hu
facebook: Rekreációs Egész-ség Stúdió

*Akciónk 2017. szept. 2–30-ig tart.

Vásároljon most ôszi masszázsbérletet,
és élvezze a masszázs nyújtotta
kellemes élményt! A bérletekhez most bónusz
kezeléseket adok ajándékba!*

Új fogyókúrás ôrület: KÓLADIÓ
A kakaófélék családjába tartozó kóladió magvait
a Karib-tenger térségében szívesen használják gyógyászati célokra: rágcsálással csökkentik éhségérzetüket, valamint másnaposság, mérgezések és hasmenés
ellen alkalmazzák. A reformélelmiszerek egy részében
és egyes teljesítménynövelôkben is megtalálható kóladió-kivonatot sikeresen alkalmazzák testsúlycsökkentôként is, hisz étvágycsökkentô hatású, és amellett,
hogy az anyagcserét is felgyorsíthatja, gyenge vízhajtó hatással is bír. A kóladiót por formájában, kapszulás
verzióban és tinktúraként is lehet alkalmazni.
Azoknak, akik kapszulák nélkül, étrendbeli változtatással szeretnének fogyni, javasolt az Öntöde Gasztro-t
felkeresni, hisz gondosan összeállított, reformalapanyagokkal készült menüik közül mindenki kedvére
válogathat. A reggeli zöldségturmixokba javasolt lenmagpelyhet tenni, a vacsorát pedig chia pudinggal kiváltani. A belekbôl a salakanyagok kevésbé radikális eltávolításához pedig az útifû maghéj lehet segítségre.
(x)

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

KÓLADIÓ kapszula
Lenmagpehely
Chia mag
Útifû maghéj
FOGYÓKÚRÁT TÁMOGATÓ MENÜ*

-10%

*Akciónk 2017. 09. 05–08-ig tart.

Heti menük a facebookon: Öntöde Gasztro • Menü-rendelésleadás
az adott napon 9 óráig. • Tel.: 06/20/520-8029, 06/30548-4430
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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. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR
4 mûszakos munkarendben

Elvárás: középfokú vagy 8 általános végzettség
Feladat: termékek vizuális ellenôrzése,
elsôdleges csomagolási feladatok ellátása

MECHANIKAI
SPECIALISTA
1 mûszakos munkarendben

Elvárás:

• mûszaki középfokú végzettség: gépszerelô,
mezôgazdasági gépszerelô vagy autószerelô
• minimum 4 éves tapasztalat gépek szerelése, javítása,
karbantartása, felújítása terén

Feladat:

• gépek, gépsorok szerelési, javítási és felújítási munkáinak elvégzése
• elkészült gépek, gépsorok tesztelésében való közremûködés

Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.390 Ft/kg-tól

Rába

ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.

Kalandtúrák

(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

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

Tel.: +3630/333-5054

www.weking.hu

SZERVIZ
TECHNIKUS
rugalmas munkarendben, elektronikai és
Elvárás:
•
•
•
•

mechanikai területre is

középfokú mechanikai vagy elektronikai szakirányú végzettség
termelési területen szerzett 4 év szerelôi, technikusi tapasztalat
kommunikációs szintû angol nyelvtudás
utazási hajlandóság (20–40%)

Feladat:
•
•
•
•
•

gépek, gépsorok szerelési, javítási és felújítási munkáinak elvégzése,
elkészült gépek, gépsorok tesztelésében való közremûködés,
vevôk szakmai és szerviz támogatása,
szerelések szükséges dokumentációjának elkészítése,
új gépek berendezések termelésbe állítása, a rendszer átadása,
a termelésindítás segítése, szakmai instrukciók nyújtása

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

9700 Szombathely,
Aréna u. 4.
Tel.: 06/30-267-9339

Kínálatunkból:

Amit nyújtani tudunk:

Versenyképes alapbér
Saját munkavállalói, határozatlan idejû szerzôdés
Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi
mértéket meghaladó mûszakpótlékok
Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
Folyamatos képzési lehetôségek
Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
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.
Email: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411,
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.

RUHÁZATI
KERESKEDELEM

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

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

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

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

