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ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

SZÍNHÁZ: PREMIEREK
ÉS DÍJÁTADÓ
UNIÓS PÉNZBÔL ÚJÍTJÁK FEL
A RÉGI VÍZTORNYOT
AMI NEM ÖL MEG, AZ MEGERÔSÍT
– INTERJÚ DR. NEMÉNY ANDRÁSSAL
DICSÔSÉGFAL A KDG-BEN SPORTOLÓKNAK

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

A Festékbolt a város 4 pontján

Szombathely
Vépi út 27.
Szûrcsapó u. 23.
Farkas Károly u. 2/a
Szabadságharcos u. 8.

•

CIVIL
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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

e-mail: pajerjanos@gmail.com

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

A
WWW.KOSZEG.HU

Helyi értékek és étkek
Az idén 16. alkalommal rendezi meg Kôszegen a „Natúrpark ízei” – Gasztronómiai fesztivált és Orsolya napi vásárt a Jurisics-vár Mûvelôdési Központ és Várszínház
az Írottkô Natúrparkért Egyesület segítségével. A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a natúrpark településének kézmûvesei: borászok, méhészek, virágkötôk, fafaragók, gyöngyfûzôk, fazekasok, csuhé-báb- és terményjáték
készítôk, tojásfestôk, szalmafonók, az érdeklôdôk pedig
kóstolhatnak, vásárolhatnak. A rendezvényen évek óta
megjelennek a helyi civil szervezetek is, a rendezvény ideje alatt pedig a város és környéke mûvészeti együttesei kulturális mûsorral szórakoztatják az érdeklôdôket a Fô téren
és a Jurisics vár területén. Kiemelt Kôszegi Értékek címmel
kiállítást tekinthetnek meg a Jurisics várban.
A rendezvény mindkét napján Orsolya-napi Civil Fôzôverseny lesz a Civil Ízek Utcájában (Diáksétány), délutánonként Ízek az Natúrparkból címmel sütemény-, lekvár-,
szörp-, aszalékbemutató a Jurisics-várban. A rendezvényen
megismerkedhetnek hungarikumokkal is!
(x)

Zrt.

felvételre keres munkatársat
az alábbi feladatkörbe:

IMPRODUKTÍV
BESZERZÔ
Feladatok:
• Lehetséges beszállítók felkutatása
• Árajánlatok bekérése
• Beérkezett ajánlatok elemzése, értékelése
• Megrendelések összeállítása, nyomon követése
• Kapcsolattartás a beszállítókkal
• Megtakarítások, kimutatások elkészítése
Elvárások:
• Minimum középfokú szakirányú végzettség
• Legalább 2-3 év tapasztalat a beszerzés területén
• Kommunikáció szintû német és/vagy angol nyelvismeret
• Magabiztos fellépés
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,
rugalmasság
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatási csomag
• Dinamikus csapat
Jelentkezését az alábbi elérhetôségeken várjuk:
Telefon: +36 94/513-951 • E-mail: sabina.job@sabinart.hu
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Uniós pénzbôl újítják fel a régi víztornyot
A szombathelyi önkormányzatnak
3,4 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre a Területi Operatív Program
keretében turisztikai fejlesztésre. A képviselô-tesület áprilisi ülésén döntött arról, hogy ebbôl 500 millió forintot a város egyik emblematikus épületére,
a Brenner parkban álló víztoronyra költ.
A támogatási szerzôdést szerdán írta alá
a Magyar Államkincstár Vas megyei területi igazgatója, Magyarné Vadász Irén
és dr. Puskás Tivadar polgármester.
Dr. Puskás Tivadar polgármester elmondta, hogy a víztorony 1929-ban épült,
1978-ig üzemelt. Hasznosítására az elmúlt másfél évtizedben több elképzelés
született: volt, aki forgó kávézót álmodott a torony medencéjébe. Most egy ennél kevésbé nagyívû, ám reálisan megvalósítható elképzelés született.
A rekonstrukció során a földszinti galériában a víztorony történetét, mûködését bemutató kiállítást rendeznének be,
a kupolatérben Szombathely város történelmét mutatnák be, a víztorony legfelsô szintjén található kilátóból pedig
azt nézhetnék meg a látogatók, milyen
a város felülrôl.
A KRESZ-parknak helyet adó Brenner
park is megújul. A jelenlegi kiszolgálóépületet lebontják, a helyére egy kétszintes épület kerül, amelyben a gyerekbiciklik és gokartok tárolója mellett lesz
helye egy kávézónak és egy elôadóteremnek is.
A teljes beruházás 500 millió forintba kerül, 2019. december 31-én fejezôdik be
a kivitelezés. Arra a kérdésünkre, hogy

mikor kezdôdik, azt a választ kaptuk Illés
Károlytól, hogy a szerzôdés aláírásával
kezdôdött. Bár az alpolgármester nem
részletezte, valószínûleg ez azt jelenti,
hogy rövidesen kiírják a közbeszerzést
a tervezô kiválasztására.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy pontosan mit jelent a teljes felújítás, mit foglal ez magában, de ezt sem részletezték.
Magyarné Vadász Irént kérdeztük, hogy
akkor miért pont félmilliárd forintot
kapott a város a toronyra, azt a választ
kaptuk, hogy mert ennyit kért. (A támogatás odaítélésérôl a Nemzetgazdasági
Minisztérium döntött.)
A kérdéseinkre részben választ kaptunk
az áprilisi közgyûlésre beterjesztett
anyagból, amibôl kiderül, hogy katasztrofális állapotban van a víztorony. A SZOVA készíttetett egy szakvéleményt, amely
szerint a bejárat feletti oszlopos párkányzat megrepedt, az egyik pillérlap és
a földszinti padlózat megsüllyedt, a falak vizesednek, az épület körüli faltôjárda állapota kritikus. A födémek vízszigetelése tönkrement, az épület beázik, ez is
oka a süllyedésnek.
Tehát éppen jókor jön a pénz a – bár nem
ipari mûemlék, de – helyi védelem alatt
álló épület megmentésére.
Ugyancsak az áprilisi közgyûlés anyagai
között találtuk meg azt is, hogy – várhatóan – mire futja az 500 millió forintból.
Elôkészítés költségeit (tervek, tanulmányok) 25 millió forintra, a közbeszerzés
költségét 5 millió forintra, az építkezés
költségét pedig 375 millió forintra becsülik. Eszközökre 50 millió forintot terveznek,
a projekt kommunikációjára 25 millió

forintot, projektmenedzsmentre 20 milliót.
Kérdésünkre, hogy ki fogja üzemeltetni,
azt a választ kaptuk, hogy mivel látogatóközpont lesz, valószínû, hogy a múzeum.
SaFó

Ház-Inform Kft.9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu
TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
Szombathelyen, a Külsô
Nárai út környékén,
kertvárosi környezetben,
3 db új építésû sorházi
lakás – 86 m2, 86 m2 és
96 m2 lakótérrel,
2018 nyári költözéssel,
29,8 M forinttól eladó.
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Az idôseket köszöntötték
Az idôsek világnapjának alkalmából a Savaria Moziban köszöntötte az idôseket
Dancs István, Vas megye és Szombathely
Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetségének elnöke, dr. Hende Csaba, Szombathely országgyûlési képviselôje, Harangozó Bertalan kormánymegbízott, dr. Puskás Tivadar polgármester, Némethné
Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
elnöke, valamint Marton Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének alelnöke. A herényi
idôseket Koczka Tibor alpolgármester köszöntötte, Kántás Zoltán képviselô pedig
a Pozsony Utcai Idôsek Klubja és Gondozóház számára adott saját képviselôi keretébôl kerti sütés-fôzéshez szükséges
eszközöket.
Dicsôségfal a KDG-ben sportolóknak
Dicsôségfalat emeltek a gimnázium hajdani diákjai közül azoknak, akik a sportban nyújtottak kiemelkedô teljesítményt.
A táblára kilenc volt kanizsais került fel:
Szabó Éva válogatott teniszezô, a Haladás
VSE játékosa, a Kanizsai Dorottya Gimnázium testnevelô tanára, többszörös tenisz

Európa-bajnok. Németh István kosárlabdázó 2003-ban magyar, majd lengyel
bajnok lett. Csire Anna 12 évig szertornászott, és a Magyar Nôi Tornász-válogatottban is szerepelt. Gál Kitti 2001 óta sorra nyerte az ifjúsági szerbajnokságokat,
késôbb a felnôttek között is remekelt.
Összesen 23-szor szerepelt válogatottként. Molnár Kitti tornász háromszoros
válogatott. Maxim Dóra úszó 2003-ban
az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
egyéniben 100 méter háton és válogatottban 4x100 méter vegyesen is ezüstérmet szerzett. Gombás Laura válogatott tornász 2005-ben kijutott az Eb-re,
2005-ben és 2006-ban az év magyar tornászának választották Berki Krisztián
mellett. Szanati Mátyás magyar bajnok kosarazó, kilencéves korától játszott
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a Falcóban. Az érettségije után Hollandiába igazolt, jelenleg a Pápa játékosa. Csercsics Richárd magyar bajnok birkózó.
2011-ben Szombathelyen lett elôször
magyar bajnok, 2014-ben Kecskeméten
sikerült dupláznia.
Könyvtár: most vasárnap is nyitva
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében 2017-ben is megrendezik a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra
visszatekintô programsorozatát, az Országos Könyvtári Napokat. Az eseménysorozat idén a CSAK TISZTA FORRÁSBÓL
összefoglaló címet kapta. Ez a néhány szó
Bartók Béla Cantata Profana mûvének
befejezô gondolata. A „tiszta forrás” környezetünk szépségeinek védelmére és
megbecsülésére is utal. Az Országos
Könyvtári Napok célja, hogy megmutassák, milyen sokféle tanulási, tájékozódási, kulturális, szociális lehetôség rejlik
a könyvtári találkozásokban. Errôl
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárba látogatók is meggyôzôdhettek.
A héten tartott rendezvényeken megismerkedhettek az Ôrség mesemondójával, Németh Istvánné Baksa Esztivel,
a helytörténeti klubban a szombathelyi
Matrózmúzeum alapítójával. Láthattak
kiállítást a Haladás pálya átváltozásáról,
elsô világháborús írásos és képi emlékekbôl. Vasárnap a BDK rendkívüli nyitvatartással várja az érdeklôdôket könyvturkálóval, ahol az intézmény feleslegessé vált
könyveibôl tudnak vásárolni. Arany János és Petôfi Sándor barátsága Bálint Éva
és Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház
mûvészeinek elôadásában elevenedik
meg, a költô saját maga által megzenésített verseit Szabó Tibor adja elô. Átadják a felnôtteknek meghirdetett meseíró pályázat díjait is.
Kutatók éjszakája izgalmas kísérletekkel
Az idén is sokan maradtak fent a Kutatók éjszakáján, hogy közelebbrôl ismerkedjenek a természettudományok, illetve a társadalomtudományok apróbb-nagyobb titkaival. A TIT az urbanisztikai és

•

SPORT

csillagászati ismeretekbe avatta be az érdeklôdôket, az ELTE SEK-en viszont természettudományi kísérleteknek is részesei lehetett a közönség. Ez utóbbi közül
az egyik nem sült el jól, egy kisebb robbanás miatt azt is megtapasztalhatták
az érdeklôdôk, hogy a kémia nem csak
érdekes tudomány, de alkalmazása nagy
körültekintést is igényel.
Batu-tá a Meseboltban
Vitéz László távoli, afrikai rokonának,
Batu-tának kalandjaival ismerkedhetnek
vasárnaptól a Mesebolt Bábszínház látogatói. Az unokatestvérek mindenben
hasonlítanak egymásra. A legfontosabban is, hogy jöhetnek paradicsompofájú ördögök, lisztesképû szellemek,
ôk nem ijednek meg egyiktôl sem. Abban is hasonlítanak, hogy Batu-tát is
a nagymamucikája indította útra, hogy
keressen munkát, álljon végre a saját lábára. Így hát elindul ez a piros sipkás fickó szerencsét próbálni messze vidékekre, ahol izgalmas kalandok várják…
A darabot Kovács Géza írta és rendezte, tervezô: Majoros Gyula, zene: Kiss
Dávid, játssza: Kômíves Csongor. Bemutató: október 8., vasárnap 10 óra, Mesebolt Bábszínház, MMIK.
Telt ház, szoros végeredmény
Városunk NB/I B-s kézicsapata, a Swietelsky-SZKKA óriási csatában maradt
alul az élvonalbeli Alba Fehérvár elleni
Magyar Kupa-mérkôzésen. A szombathelyiek – több száz lelkes szurkolójuk támogatásával – végig partiban voltak a válogatottakkal felálló vendégekkel. A végeredmény 27–31 lett. Az akadémista
együttes – amely százszázalékos teljesítményt nyújtott eddig a bajnokságban –
szombaton este Mohácson lép pályára.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

A párizsi kloroformos rablás vádlottja Szombathelyen
„Faragó András a szombathelyi katonai ügyészség fogházában – a szombathelyi korzó hôsének multja és jelene Páristól–Szombathelyig” – ezzel a címmel jelent
meg tudósítás a HIR 1925. március 2-ai számában.
Az anyagból kiderül, hogy a férfi bizony elkövetett egy
s mást az 1920-as évek elején…
„Faragó András nevét jól ismeri a közönség. Csak
a mult héten irták róla meg a fôvárosi lapok, hogy itélkezett felette a biróság és tizenöthónapi börtönnel sujtotta. Faragóról, mint nemzetközi szélhámosról és Európaszerte híres kloroformos rablóról irtak az ujságok.”
Azért ez egészen durván hangzott úgy kilenc évtizeddel ezelôtt.
„A Faragó név egyébként akkor kapta meg a fémjelzését, amikor Párisban kloroformos ékszerrablás
miatt került a világsajtóba. Érthetô megdöbbenést
keltett Szombathelyen a szenzáció, hiszen Faragónak városunkban nagyon sok ismerôse van. Nem is

szólva arról, hogy valamikor ô volt a hölgyek kedvence és a lányok valósággal pályáztak sikkes szalutálására. A kommün ideje alatt lehetett, amikor feltünt
a korzón. Az ugynevezett burzsujtársadalom hamarosan szerephez juttatta. Mindenhol szimpatikus és
snajdig uriembernek ismerték a fiatal élelmezési tisztet. Az idôk változtak, Faragó elkerült Szombathelyrôl és az ô emléke is a többi más délceg tiszt nevével feledésbe ment.”
Igen ám, de Faragó gondoskodott róla, hogy az akkori celebvilág tagja maradjon. Párizsban került bíróság elé, nem is akármilyen vádakkal.
„A fôtárgyaláson a terhére rótt hosszu bünlajstrom közül mindössze annyit ismert be, hogy tudomása volt
egy párisi kloroformos rablásról és mint kijelentette,
szó sem lehetett arról, hogy ô bárkit is elaltatott volna… A bíróság orgazdaság és csalás vétségében
mondta ki bûnösnek a vádlottat és az eddigi vizsgá-

lati fogsággal 15 hónapi börtönbüntetését kitöltöttnek vette, továbbá azonnali szabadlábra helyezését
rendelte el.”
De ezzel nem ért véget a történet, Faragó útja Párizsból Szombathelyre vezetett…
„Faragó Andrást azonban mégsem helyezték szabadlábra, hanem azonnal vonatra tették és Szombathelyre hozták. A korzó egykori hôse, a megtestesült elegancia így került ismét Szombathelyre, így jutott ismét
az érdeklôdés központjába. Most már természetesen
nem az elragadtatás, de mindenesetre a sajnálkozás
hangján emlegetik Faragó Andrást. Valami katonai becsületsértési vád miatt kereste a katonai ügyészség és
valószinüleg ebben az ügyben kerül a hadbíróság elé.”
Annyi még kiderül, hogy Faragó a katonai ügyészség
fogdájába került. S hogy mikor szabadult, arról már
nem szóltak a hírek. Így ért véget az egykori snájdig
úriember „pályafutása”…

Fiesta Fesztivál a Ford Straussnál
Vasárnap mutatta be a Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford márkakereskedés a legújabb Ford Fiestát.
Egész nap tesztvezetések, csillámtetoválás, és egy kosaras körhinta várta a
látogatókat, délután pedig az egész
család számára kínálkozott feltöltô
program. A Napsugár Zenekar, fogyatékkal élô fiataljai örömzenéltek,

a kôszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes fellépése után táncba hívta a vendégeket is,

majd az Energy Dance Team táncosai
fellépésük után tanították az apró
vendégeket. A gyerekek karaokiz-

hattak, amit a Strauss zsûrije nagyra
értékelt és díjazott.
A Strauss csapata közösen mutatta be
az új Fiestát, mely a gyakran látott
mentazöld színben ragyogott a napsütötte, családias hangulattól fûtött
udvaron. A legújabb technológiákról,

motorokról, köztük a hatszorosan
díjnyertes EcoBoost motorról és az új
1.1-es benzines motorról, a közkedvelt
városi autó újdonságairól Farkas Zsolt,
Frank Szabolcs és Gráczer László informálták a nagyközönséget.
Akik ellátogattak a Ford Strausshoz vasárnap, elsôként próbálhatták ki az új
Fiestát, emellett a többi Ford modellt,
így az EcoSportot, ST Line Focust,
Kugát, az automata parkolórendszert és találkozhattak az osztrák
anyacég Land Rover modelljeivel.
Kiváló szervezés, vidám kollégák vár-

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Bartosnak. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Szabó Lászlóné, Berkecz Szabolcs, Szép Erzsébet, Fehérné Csárdi Éva, Németh Ferencné és Stampf Ildikó nyerte. E heti kérdésünk: Hogy hívták a bajkeverô férfit? A helyes megfejtést beküldôk között a Magyar Nemzeti Cirkusz elôadásaira
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 11-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

ták a látogatókat, hisz ezen a napon
a Strauss teljes csapata jelen volt,
családtagjaikkal és bensôséges hangulatban ünnepeltek ügyfeleikkel – egy
igazán családias légkörben. A gyerekek görhokizhattak a Szombathelyi
Pingvinekkel. A legnépszerûbb a szalon közepén fotózásra és egy kis elmélyülésre csalogató Ford Mustang
volt, amely az osztrák cégtôl megvásárolható.

Felejthetetlen langalló, és gesztenye
sült helyi vállalkozók kemencéiben,
ezek mellé finom kôszegi Frank bort
kínált a Strauss. Kulináris élvezetekben
is bôvelkedett a rendezvény, nem
csupán technológiai csodákban.
(x)
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„Ami nem öl meg, az megerôsít”
INTERJÚ DR. NEMÉNY ANDRÁS FRAKCIÓVEZETÔVEL
Nemény András a baloldali frakció megbízott vezetôje. Arról érdeklôdtünk nála, hogyan értékeli az elmúlt két és fél
évet, és hogyan érinti a képviselôcsoportot dr. Czeglédy Csaba távolléte.
– 2014-ben nagyon szoros választási
eredmény született, Czeglédy Csaba kiesésével viszont egy fôvel kisebb lett
a frakció. Hogyan élik ezt meg?
– Nehéz és válságos helyzetekben derül
ki, hogy egy csapat mennyit ér. A szombathelyi MSZP-s közösség, a több pártból és civil szervezetbôl álló baloldali frakció és a munkánkat segítô emberek nagyon jól vizsgáztak. Egy nagyon összetartó közösség vagyunk – ez derült ki
számomra. Mindenki egyként, egybôl
tudta, hogy mi a dolga ebben a helyzetben, mind a frakciómunka tekintetében,
mind az egyéni képviselôi munka tekintetében megsokszoroztuk a tevékenységet, amit korábban végeztünk. Csabáért
is, és azért a tizenháromezer emberért,
akik érdemesnek tartottak minket arra,
hogy képviseljük ôket. Van miért küzdenünk. Ami nem öl meg, az megerôsít.
– Hogyan értékeli az elmúlt két és fél
évet? A választásokon 9-9-re jött ki az
egyéni eredmény, ennek tudatában hogyan indultak neki a ciklusnak?
– Azt láttuk, hogy a bizottsági struktúra és a munkafeltételek nem fogják
tükrözni a valós választói akaratot, így
a mi dolgunk – az egyéni körzetekben
végzett munkám túl – az, hogy szigorúan számon kérünk mindent, amirôl úgy
látjuk, hogy nincs rendben, másrészt elmondjuk javaslatainkat, hogy szerintünk milyen irányba kellene vezetni a várost, ehhez milyen döntéseket kellene
hozni. Persze ezeket az alternatívákat
nem fogadják el, meg se hallja a polgármester.
– Meg se hallgatja?
– Ha meg is hallgatja, nem érti, sajnos. De
ettôl még tesszük a dolgunkat, és készülünk 2019-re, hogy világossá tegyük a város polgárainak, mi milyen Szombathelyben gondolkodunk. És nyilván az is igaz,
hogy több konkrét eldöntendô kérdésben
ugyanazt gondoljuk, mint a kormányzó
frakció. Vannak olyan dolgok egy város
életében, amelyrôl felelôsen nem lehet
kétféleképpen gondolkodni. De alapvetôen más a koncepciónk. Mi például szeretnénk a kertvárosi részeket fejleszteni,
nem csak a belváros van a fejünkben.

6

A perem-városrészek járdáinak az állapota, vagy a lakótelepi parkolóhiány
megszüntetése, ezeknek a városrészeknek a felzárkóztatása számunkra hangsúlyos feladat.
– A közgyûlési munkában hogyan tudnak együtt dolgozni, például frakcióvezetôi értekezleteken vannak-e megegyezések?
– Ezek informatív jellegû értekezletek.
Elmondják, hogy a közgyûlésen még mi
várható, a frakcióvezetôi értekezleteken
nem dôl el igazából semmi. Sokszor
látom azt, hogy a másnapi közgyûlésre
még nincs kialakult álláspontja a Fideszfrakciónak. Vagy pontosan tudják, hogy
az elképzelésük nem megvalósítható,
ilyen volt például a sportkomplexumot
építô kft. felügyelôbizottsági elnökének
megválasztása, vagy az üzemeltetés kérdése, amikor az ágazatért felelôs alpolgármester is azt mondja, hogy vele sem
egyeztettek. Sokszor az az érzésem,

hogy még csak nem is a saját frakcióülésükön alakul ki az elképzelésük, hanem valaki felülrôl megmondja nekik,
mit kellene tenni. Megpróbálják teljesíteni a kapott feladatot, és ha nem sikerül, az sem érdekes, lényeg az, hogy ôk
megpróbálták, még akkor is, ha ez akadályozza a döntéseket, a munkát.
– Ha már a stadionról beszélünk, nekem
van némi hiányérzetem. Még kora nyáron azt nyilatkozta a frakció, hogy nincs
minden rendben a stadion körül, és
megvizsgálja, hogy pontosan mi a helyzet, például kötbér-ügyben, de az építkezés más momentumaival kapcsolatban
is. Mire jutottak azóta?
– Kérdés, hogy egy képviselô mit tud csinálni. A felügyelôbizottsági elnök elkérheti az építési naplót, és megnézheti, hogy mi
mikor történt, a meghosszabbítás óta mit
építettek be. Ha igazunk van, igazunk van,
ha nem, nem. De épp ezt a munkát akadályozza az, hogy a felügyelôbizottságba

Safo_2017_10_07

17/10/6

12:30 PM

Page 7

INTERJÚ

2017. OKTÓBER 7.

nem engednek be ellenzéki tagot. Azt
mondják azért, mert korábban túl sok
rosszat mondtunk a beruházásról, ami
egy nevetséges indok. Ezért hívtuk képviselôként az ügyvezetô igazgatót rendkívüli
ülésre, de nem jött el, csak az alpolgármesterrel tartott sajtótájékoztatót. A telefonját sem veszi fel nekünk. Képviselôként
az átadásig be sem engednek minket,
mondván, hogy munkaterület.
– Mikor fogunk tisztán látni stadion-ügyben? Létezhet-e az, hogy egyszer megtudjuk, pontosan mi történt?
– Egyelôre erre nem látok esélyt. De ennél is nagyobb probléma a mûködtetés,
ami sok száz millió forintba kerülhet a következô években. Pontosan még azt
sem lehet tudni, hogy mennyibe, és
nemcsak a mûködtetés, hanem az amortizáció is pénzbe kerül. Szerintem akár
évi félmilliárd forinttal is terhelheti a város költségvetését a sportkomplexum, és
ahogy az a gazdasági bizottság ülésén
elhangzott a költségvetésért felelôs alpolgármester szájából, veszélyezteti például az útfelújítási programot. Lehet,
hogy nem lesz pénz utakra, járdákra,
a fél városban nincsen megoldva a csapadékvíz-elvezetés, nagyobb esô esetén
befolyik a víz a házakba, de nem erre költünk, hanem a stadion mûködtetésére.
– A múlt héten Molnár Miklós alpolgármester nyilatkozott nekünk azzal kapcsolatban, hogy olyan vélemények jelentek
meg a személyérôl, amelyek szerint egyre többször együttmûködik a baloldali
frakcióval. Hogyan látja ezt frakcióvezetôként?
– Ez a közgyûlési szavazatokon nem látszik. Teljesen eltérô elképzeléseink vannak a város irányításáról – ezt már
mondtam –, Molnár Miklós pedig a jelenlegi városvezetés tagja, és így tekintünk
rá. Viszont a város költségvetését szak-

•

ÖNKORMÁNYZAT

mai szempontok alapján állítja össze, és
nem engedi elkölteni akármire. Stabilitást adott a költségvetésnek, és ezt értékeljük.
– Még két év van az önkormányzati választásig. Gondolkodnak már azon, hogy
ki legyen a polgármesterjelöltjük?
– Elôtte még országgyûlési választás
lesz. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választáson elsôdleges feladatunk lesz, hogy a körzeteinket megtartsuk. Emellett úgy látom, hogy minél szélesebb együttmûködésben érdemes gondolkodni Szombathelyen. Azon leszünk,
hogy akik a város jövôjérôl hasonlóan
gondolkodnak, azokat partnernek megnyerjük, legyenek akár civil szervezetek,
akár pártok vagy véleményformáló polgárok. Koncepciónkat közösen szeretnénk
kidolgozni, minél több ember bevonásával. Aki alkalmas arra, hogy a közös

eredményt sikerre vigye, amögé fogunk
beállni, akár a mi sorainkból kerül ki, akár
a politika világán kívülrôl jön. De elôbb
még országgyûlési választások lesznek,
ilyenkor a nagypolitika elviszi a figyelmet.
– Most éppen Botka László lemondása
áll a fókuszban.
– Én azt mondom, hogyha megnézzük
az elôzô önkormányzati választáson
született szombathelyi eredményt és
az idôközi választásokat, az látszik, hogy
annak van valódi ereje, ha nem csak szavak szintjén gondolkodunk összefogásban. Botka László ôszinte szándékkal, de
egy olyan irányba indult el, amelyikrôl kiderült, arra nincs út, ezt belátva lépett
vissza. Változtatnunk kell. De nem csak
nekünk, mindenkinek, hiszen a Fidesz legyôzésében a pártok csak eszközök, a közös cél elérése a legfontosabb.
SaFó

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 7, szombat

Zápor várható

7˚C

14˚C

Október 8., vasárnap

Szeles idô várható

7˚C

15˚C

Október 9., hétfô

Szeles idô várható

7˚C

15˚C

Október 10., kedd

Zápor várható

6˚C

15˚C

Október 11., szerda

Zápor várható

6˚C

16˚C

Október 12., csütörtök

Szitálás, gyenge
esô várható

7˚C

16˚C

Október 13., péntek

Szitálás, gyenge
esô várható

8˚C

17˚C
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Premierek, díjak és kiállítás – hírek a WSSZ-bôl
A múlt hét végén mutatta be a Weöres
Sándor színház Szép Ernô komédiáját,
amely az 1910-es évek Budapestjét tárja elénk. Ebben a világban mindenki jobb
életre, azaz több pénzre vágyik, a darabban különbözô, ám nem túl tisztességes
módjait láthatjuk az anyagi javak megszerzésének.
A darab dramaturgja Mohácsi István,
rendezôje Mohácsi János, egyik fôszerepét Mertz Tibor alakítja.
Mertz Tibor azonban nemcsak az idei évad
elsô darabjában nyújtott alakításáért kapott
tapsot a premieren, hanem azért is, mert

8

ô kapta a tavalyi évadban nyújtott alakításaiért az évad legkiválóbb szakmai teljesítményének elismerésére a színészek szavazatai alapján odaítélt Holdbeli csónakos-díjat. A technikai személyzetbôl Baranyai
István díszítô munkáját ismerték el. A színház szenátusa idén ad hoc jelleggel a Holdbeli csónakos-díjhoz kapcsolódóan kiemelkedô egyéni és egyedi teljesítményért különdíjat is adományozott, amelyet Szabó Róbert Endre színmûvész Oscar Wilde A boldog
herceg címû meséjének színpadra állításáért – enyhén és közepesen súlyos értelmi
fogyatékosok közremûködésével (Sugár/
Érintô Színi Csoport) – érdemelt ki.

Az Opel-különdíjat Matusek Attila színmûvész, illetve a háttérben dolgozók közül Szûcs Judit színházi titkár vehette át.
Pénteken újabb bemutatót tartottak, Mihail Ugarov Oblom-off címû, Goncsarov
Oblomovjának motívumai alapján készült darabját láthatta a közönség.
A „felesleges ember” megszemélyesítôje
Bajomi Nagy György, rendezô Valló Péter.
A bemutató elôtt kiállítás nyílt Baki
Orsolya, Bonyhádi Károly, Hegedüs Adrián, Kaczmarski Ágnes, Rasperger Dávid,
S. Horváth Ildikó, Sztranyák Zsófia,
Tillmann Hanna, Trifusz Péter, Valló Berta az elôadáshoz kapcsolódó alkotásaiból.
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Október 7–14.
KIÁLLÍTÁS
október 4–11.
Szombathelyi Siker
Könyvtár
(Ady E. tér 40.)
Hortobágyi Ferenc
kiállítása
október 6–november 4.
Weöres Sándor Színház
Off – 10 mûvész, 10
különbözô látásmód
október 7. (szombat)
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 „…szól néked
az itt magyarul” –
válogatás a BDK
reformációhoz
kapcsolódó
könyvkincseibôl –
kiállítás-megnyitó
október 13. (péntek)
Szombathelyi Képtár
16.00 Ezer szállal –
textilkiállítás-megnyitó
••••••••••••••••
október 7. (szombat)
Agora – MSH
13.00 Japán nap
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
18.00–24.00 Éjszaka
a könyvtárban –
rendkívüli nyitvatartás
különleges
programokkal

(ELTE–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK:
Kerékpártúra és
idôutazás Kubában,
elôadó: Nagy Tamás
MMIK (Ady E. tér 5.)
17.30 Elég néked az én
kegyelmem? –
A kegyelem bizonyítékai a teremtéstôl
napjainkig, elôadó:
dr. Reisinger János
irodalomtörténész
18.00 Jól értem a
gyerekemet? Elôadó:
dr. Vekerdy Tamás
október 11. (szerda)
Ôrvidékház (11-es
huszár út 40.)
17.00 Ki vagy Te
a családban? Elôadó:
Andor Eszter.
A munkaviszony
kockázatai, elôadó:
dr. Csizmadia Attila
Agora – Savaria
Filmszínház
18.00 Anna and the
Barbies: Álmatlan –
díszbemutató és
közönségtalálkozó,
vendég: Pásztor Anna
és Pásztor Sámuel
Sarlós Boldogasszony
Székesegyház
19.30 Martinus
Exclusive koncertek:
Kertesi Ingrid és
tanítványai áhítat-estje

Elôadó: Iszak Csilla
természetgyógyász
október 13. (péntek)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Az idôsödés
késleltetése egy
olimpiai bajnok
szemszögébôl, elôadó:
dr. Hegedûs Csaba
Agora – MSH
18.00 Szántó Dániel:
Az üldözött –
könyvbemutató
Végállomás
20.00 Pál Utcai Fiúk
október 13–15.
(péntek–vasárnap)
Oladi Általános Iskola
Rendezvényháza
(Simon I. u. 4.)
8.00–17.00 Díszmadárkiállítás
október 8–10.
(vasárnap–kedd)
Mesebolt Bábszínház
október 8. (vasárnap)
10.00 Batu-tá kalandjai
október 9. (hétfô)
10.30 és 14.30 Kicsibácsi
és Kicsinéni (meg az
Imikém)
október 10. (kedd)
9.00, 10.30 és 14.30
Kicsibácsi és Kicsinéni
(meg az Imikém)

Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
13.00–18.00 Könyves
vasárnap

Bernstein Béla
Kulturális Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.00 Ôszi Zsidó Esték,
vendég: Mayer László
levéltáros

október 9. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. em.)
17.00 Mit üzen ma
nekünk az 500 éves
reformáció? Elôadó:
Horváth Sándorné

Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Épített szépség 1.:
Philae, Kalabsha és
Abu-Simbel szentélyeinek áthelyezése, elôadó: Sosztarits Ottó
régész

október 7–13.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
október 7. (szombat)
15.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 9. (hétfô)
18.00 Kötelezô
olvasmány – Egressy
Zoltán: Júlialepke
október 10. (kedd)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 11. (szerda)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 12. (csütörtök)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 13. (péntek)
19.00 Tibke 60 – Szabó
Tibor születésnapi
jótékonysági
koncertje
19.00 A Grönholmmódszer

Agora – MSH
17.30 Megosztók –
könyves blogok

Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
18.00 Hogyan készítsük
fel testileg és lelkileg
szervezetünket
a hûvösebb napokra?

október 14. (szombat)
Egyetemi csarnok
18.00: SwietelskySZKKA–Mosonmagyaróvár. NB/I B-s kézilabdamérkôzés

Végállomás
20.00 VHK
október 8. (vasárnap)
Agora – MSH
8.00–12.00
Adománygyûjtô
vasárnapi Hacuka

október 10. (kedd)
Vas Megyei TIT

október 12. (csütörtök)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Szombathelyi
divat a 19–20. század
fordulóján, elôadó:
Némethné Ódor Edit

A GYAKORIBB
DAGANATOS
BETEGSÉGEKRÔL
(2. RÉSZ)
Leggyakoribbak a bôr- és az emlô daganatok. Kezelésük általában sebészi. Az elsôdleges cél
a daganat teljes és maradéktalan
eltávolítása. A jó- és rosszindulatú daganatok elkülönítésére egyszerû klinikai vizsgálattal nincs lehetôség, a méret sem irányadó.
Lényeges a minél pontosabb diagnózis – szövettani vizsgálattal
– a sebészi terv kialakítása miatt.
Nagyon fontos az elôzetes röntgen- és ultrahang-vizsgálat az áttétek kiszûrésére. Az állatgyógyászatban is terjed bizonyos daganatok esetén a kemo- és a sugárterápia.
Habár a legtöbb daganat kialakulása nem megelôzhetô, figyelemreméltó, hogy az elsô tüzelés
elôtt végzett ivartalanítás az emlôdaganat kialakulásának veszélyét igen erôsen csökkenti. A késôbbi mûtét is; bár nem olyan
mértékben, de csökkenti a veszélyt. Viszont azokban az állatokban, melyek hosszabb ideig
a tüzelést elnyomó szert kaptak,
magas az emlôdaganat aránya.
Tehát jobb az ivartalanítás! Szintén nagyon magas ez a szám
a többször álvemhes szukákban,
náluk is javasolt a mûtét.
Dr. Varjú Gábor

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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FOGADÓÓRA
Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város 13. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 9-én (hétfôn)
16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Horvát Oktatási Központ I. emeletén (volt
Gyermekek Háza épülete – Szombathely, Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart.
Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje 2017. október 10-én (kedden) 16.00–17.00 óráig
a Demokratikus Koalíció Szombathelyi Irodájában (Szombathely, Király
u. 1. I. emelet) fogadóórát tart.
Molnár Miklós, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere
2017. október 18-án (szerdán) 15.00–17.00 óráig a Városháza
földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
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.

KIHIRDETETT RENDELETEK
Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy 2017. szeptember
25. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének 17/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendelésérôl valamint 2017. szeptember 20. napján
kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
szeptember 14-ei Közgyûlésén hozott 224/2017.(IX.14.) - 267/2017.(IX.14.) Kgy.
számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok
a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve
elektronikus formában a rendeletek a http://www.szombathely.hu/kozgyules/rendeletek-valtozasmutatoja/ menüpont alatt, a határozatok pedig
a http://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/
menüpont alatt olvashatók.
Szombathely, 2017. szeptember
Dr. Károlyi Ákos jegyzô

•

CIVIL

LAKOSSÁGI FÓRUM: RENDBE
KELLENE HOZNI A BOLYAI UTCÁT
Kopcsándi József múlt pénteken
tartott lakossági fórumot választókörzetében, ahol több probléma is felmerült. Kettô mindjárt
a Bolyai utcából, ahol nem hozták
rendbe a gázvezeték felújítása
után az útburkolatot. A képviselôt a városháza szakemberei – akik
a fórumon nem voltak ott – úgy
tájékoztatták, hogy a burkolat
rendbe hozása másfél milliós kiadás, amire a költségvetésben
nincs pénz. Kopcsándi József úgy
döntött, saját képviselôi keretébôl
oldja meg a problémát.
Az itt élôk másik problémája, hogy
az ugyancsak a Bolyai utcában felszámolt játszótér helyén a rendezetlen területen szeretnének egy
kulturált közparkot, amely viszont
2-3 millió forintba kerülne. Pénz erre sincs, a képviselô lapunknak
úgy nyilatkozott, hogy ezt is megpróbálja saját keretébôl, esetleg
más képviselôktôl is támogatást
kérve megoldani.
A lakosságot igencsak zavarja az utcai hangoskodás, amely a kisebbnagyobb üzletek környékére, de
leginkább a Bartók körút 33. számú helyre jellemzô. Van ugyan
olyan rendelkezés, amely korlátozza a közterületi alkoholfogyasztást,
ám – ezt már a közterület-felügyelet illetékese mondta – nehéz
betartani. Kopcsándi József elmondta, a közterület-felügyelet
munkáját az segítené, ha a képviselô-testület egyértelmûbb rendelkezéseket hozna. A Haladás-stadionnal kapcsolatban is merültek
fel közbiztonsági kérdések.

FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzôje tájékoztatja Szombathely város
lakosságát, hogy 2017. évben az alábbi idôben és helyeken kerül végrehajtásra
az ebek veszettség elleni kötelezô összevezetéses oltása: 10-én (kedden) 15–17
óráig Nyitra utca, 11-én (szerdán) 16–17 óráig Kolozsvár utca.
PÓTOLTÁS:
Október 13-án (pénteken) 15–17 óráig Csiti-tó, benzinkút 14-én (szombaton)
8–10 óráig Vadász Vendéglô (Kámon).
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelôsséget
az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért. A 80/2002. (IX.4.)
FVM rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében ez évben már az ebek
évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el kell végezni az ebek
széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését is.
Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. A veszettség elleni oltás
a jogszabály értelmében csak chippel rendelkezô kutyáknak adható be.
Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége 3.500 Ft/eb, melyet
a helyszínen kell fizetni.
A chippel nem rendelkezô kutyáknál a tulajdonos kérheti a chippelést is, mely
szintén 3.500 Ft/eb.

10

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
október 7-tôl október 13-ig.
7., Szo – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322123 20.00–8.00; 8., V – Kígyó, Fô tér
31., 312-583 19.00–08.00; 9., H –
Margaréta, Margaréta u. 3., 500222 20.00–8.00; 10., K – Patikaplus
(Tesco), Zanati út 70., 501-607
20.00–8.00; 11., Sze – Rókus, Gábor
Á. u. 12., 510-312 20.00–8.00; 12.,
Cs – Benu Interspar, Újvilág u. 1.,
313-300 20.00–8.00, 13., P –
Panacea, Dolgozók útja 31., 324500 20.00–8.00
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P R O G R A M A J Á N L Ó

•

Á L L Á S H I R D E T É S

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

Üdvözöljük a

Rapülôk az Arénában
Az utolsó elôtti koncertjét ígéri a Rapülôk október végére az Aréna Savariába. A nagyszabású bulira 3400 embert,
telt házat várnak – harangozta be a koncertet szombathelyi sajtótájékoztatóján a legendás együttes.
Geszti Péter elmondta, kilenc hónapig készültek a koncertjükre, amely látványban, koreográfiában, zenében ugyanaz a minôség lesz, mint amit húszezer ember elôtt adtak
elô a Papp László Arénában.
A színpad hátterét adó, több mint 20 négyzetméteres ledfalon egyedi animációs tartalom fut, a jól ismert dalokat
eredeti hangszerelésben, de nagyon mai körítéssel hallhatjuk. Vendégként fellép Tóth Vera, Tóth Gabi, a Hajdu
Ikrek és Szolnoki Péter.
Az október 22-ei koncertre jegyek a Park Hotel Pelikán recepcióján és a Tó vendéglôben kaphatók, 5.499–7.990 forintos áron.

SCHOTT-nál!

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

Sikeres csapatunk erôsítésére a munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR
(4 mûszakos munkarendben)
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPKEZELÔ
(4 mûszakos munkarendben)
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

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

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:

FIGYELEM!
ELKÖLTÖZTÜNK!
Átépítés miatt a Szombathely,

Óperint utcai
üzletünk átmenetileg
a volt cipôgyár területére
költözik,
a Szabadságharcos
utca 8. szám alá.
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versenyképes alapbér
Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
Törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
Éves szinten tervezhetô, kiszámítható munkarend
Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes céges buszjáratok számos településrôl
Folyamatos képzési lehetôségek
Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Barátságos csapat és környezet
Vállalati rendezvények, egészség- és családi
programok, sportolási támogatások

Cégünknél érdekes feladatokra,
motivált és barátságos csapatra számíthat.
SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG!
Osztozzon velünk sikereinkben!
Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
Telefon: 94/568-411,
vagy 94/568-400
E-mail: hr.pph@schott.com
www.schott.hu
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HIRDETÉS • CIVIL
A KÖRÖMGOMBA LÉZERES KEZELÉSE MÁR SZOMBATHELYEN IS!
Melyek a lézeres körömgomba-kezelés elônyei?
•
•
•
•
•

Legmagasabb klinikai hatékonyság (80-90%-os gyógyulási esély),
gyors és kényelmes kezelés,
kíméletes eljárás – csupán enyhe melegségérzettel jár,
biztonságos terápia, nincs mellékhatás,
a páciensek a kezelést követôen azonnal visszatérhetnek a napi tevékenységükhöz.

Dr. Bognár Enikô – bôrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Ú T A H A R M Ó N I Á H O Z K I N E Z I O L Ó G I Á VA L
A kineziológia egy stresszoldási, személyiség- és képességfejlesztô módszer. Célja, hogy az „elakadásokat” feloldja, ezzel segítve életünk sikeres áramlását. Azoknak ajánlott, akik stresszesnek, sikertelennek érzik az életüket, akik mindent megoldhatatlannak látnak, önbizalomhiánnyal küzdenek, és azt
hiszik mások értékesebbek náluk.
Rendkívül hatékony alvászavar, fáradékonyság, párkapcsolati vagy munkahelyi gondok, fóbiák esetén.
Sikeresen oldja a szorongást és a mélyen gyökerezô
félelmeinket, vagy ha múltbéli emlékek nyomasztanak bennünket, esetleg képtelenek vagyunk megbocsátani valakinek. Gyermekek esetében jók a tapasztalatok a tanulási nehézségek kezelésénél, viselkedési
problémáknál. A kineziológiai oldás során izomtesztelés segítségével feltárjuk azt az életeseményt,
ahonnan a probléma ered, azaz a probléma lelki hátterét. A gyökerek felderítése után azon dolgozunk,
hogy megszüntessük a jelenben is gátló blokkokat.

Több ezer érdeklôdô a II. Vas
Megyei Karrierhéten
A múlt héten zajlott a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal közös szervezésében a régió legnagyobb munkaerôpiaci és pályaorientációs rendezvénysorozata, a II. Vas Megyei Karrierhét,
amelyen négyezer ember fordult meg.
A legtöbb érdeklôdôt az Aréna Savariában megtartott, kétnapos Pályaorientációs Show és Állásbörze vonzotta.
Az elsô nap szakmabemutatóit az egyéni látogatók, álláskeresôk, munkahely-változtatók mellett az általános iskolás felsô tagozatosok, kísérôik, tanáraik, szüleik kísérték
figyelemmel. A második napon pedig a középiskolások,
egyetemisták, fiatal pályakezdôk, álláskeresôk látogatták
a kiállítók standjait, a szakmabemutatókat.
A börze egyik legfontosabb célja a munkaerô-piaci szereplôk közötti kapcsolatok megteremtése, a kereslet és kínálat közelítése, illetve a felek közötti kommunikációs lehetôségek biztosítása volt – tájékoztatta lapunkat a VMKIK.
Ennek érdekében a rendezvényen több fórumot és tanácsadást is biztosítottak, ahol a munkaadók és a jövôbeli
munkavállalók kölcsönösen informálódhattak a legfontosabb információkról döntéseik meghozatalához. Munkajogi problémák és a rehabilitációs foglalkoztatás terén is
kaphattak segítséget a témában érdeklôdôk.
A közönség megismerkedhetett fiatal helyi designerek
munkájával, sikeres nôi vezetôkkel, tanulási és önmegvalósítási stratégiákkal is. A kiállításon mintegy ötven cég volt
jelen, és 42 szakma mutatkozott be.
Mesterleveleket is átadtak, öt szakmában 29 mester vehette át oklevelét az ünnepségen.

(x)

Kineziológiai tanácsadás
Stresszoldás, élete elakadásainak kibogozása,
megbocsátás és lezárás, a régi elengedése,
hogy az új élete boldogabb és sikeresebb legyen,
ebben tud segíteni a kineziológia!
Töltôdjön fel újra energiával! Segítek!
Szeretettel Némethné Horváth Gabriella • Tel.: 06/20/482-3922
várom! E-mail: gabriella1444@gmail.com

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

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.

Október 9-én 14.00 órától szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt
a Lel Ki Fôzde ingyenes kóstolóval egybekötött megnyitójára!
GLUTÉN-, TEJ-, TOJÁS-ÉS CUKORMENTES
PÉKÁRU ÜZLET NYÍLIK SZOMBATHELYEN!!!
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!

Rendelésfelvétel: 0630/182-3999 • Nyitva: H-P 7.00–17.00
Címünk: 9700 Szombathely, Óperint u. 9. (a Zöldpatikával szemben)
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EGÉSZSÉG • ÉLETMÓD

2017. OKTÓBER 7.

Dr. Endrôdy Katalin
bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

Neurológiai és rehabilitációs
magánrendelés

Rendelés elôjegyzés nélkül,
érkezési sorrendben.

Dr. Mód Gabriella

SZERDÁN: 10.00–12.00
HÉTFÔ ÉS CSÜTÖRTÖK: 15–18 ÓRÁIG

fôorvos, neurológus és
rehabilitációs szakorvos

Szhely., Széchenyi u. 4–6.,

Rendelés:
Szombathely, Bocskai I. krt. 6.,
szombaton 9–11-ig.
Bejelentkezés: 06/30/858-3692

(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!

Gondoljon
a karácsonyra!
AJÁNDÉKOZZON TÉSZTAVÁGÓ GÉPET!

Fáj a dereka, nyaka, válla?
Túlsúlyos? Van egy kis „bája”?
A MEGOLDÁST ITT TALÁLJA.

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

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

SZABADULJUNK MEG A FÁJDALOMTÓL!
A Dorn terápia egy manuálisan végzett ízületi korrekciós technika, melynek célja a fiziológiás helyzetek visszaállítása. Hatékony kezelés fájdalomnál, zsibbadásnál,
akut és krónikus aszimmetrikus testi reakcióknál. Alkalmas
olyan betegségek kezelésére is, melyek kapcsolatban állnak a gerincoszloppal. Lehetôséget nyújt az ízületek korrekciójára, az izomzat lazítására, a gerinc mellett futó energiapályák kezelésére, a csigolyákhoz tartozó belsô szervek ideg- és energiaellátásának javítására, sôt, befolyásolja a pszichés mûködést is. A végtagok és csigolyák
vizsgálata után a blokkoknál korrekciót végzünk. Már az elsô kezelés után érezhetô pozitív változás.
A Breuss masszázs egy gyengéd, gerincen végzett, orbáncfûolajos masszázs, mely nyújtja, lazítja a gerincet, a mellette futó izmokat és a kötôszövetet. Súlyosabb gerincproblémáknál, erôs fájdalomnál, merev izomzatnál vagy nehezen eltolható csigolyáknál ideális elôkészítôje a Dorn terápiának. Gyengéd és lágy fogásai segítségével képes
maximális relaxációt biztosítani, regenerálni a szervezetet, a gerincnyújtó technikák pedig csökkentik a porckorongok terhelését.
(x)

Dorn terápia és Breuss masszázs
• gerincfájdalmak
• nem akut gerincsérv
• lumbágó
• isiász
• reumatikus megbetegedések
• gerincferdülés
• teniszkönyök esetén javasolt.

További információ és bejelentkezés:
Martinek Eszter – Tel.: 06/30/337-0400

Dorn-terapeuta, egészségfejlesztô, jógaoktató

®

VARGA MAGDOLNA Gerincjóga tréner
0630/629-3281 • www.hch-szombathely.hu
Humán Civil Ház
Szombathely, Bem József u. 9/B.
kedd: 10.00 és 17.30, szerda 8.30, péntek: 18.30 óra

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:
Október 13. és október 27. 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/
13
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•

Ö N K O R M Á N Y Z A T

P Á LY Á Z A T 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
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2017. OKTÓBER 7.

Eladó házakat,
lakásokat keresek
Szombathelyen.

F Ó R U M B A N

Kiadó a Pláza
környékén egy
utcafronti,
420 m2-es különálló
épület, telekkel.
Üzletnek, raktárnak
kiválóan alkalmas!
Érd.: 06/20/339-5210

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

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Oladon 3 szobás elsô
emeleti lakás eladó:
Neczpál Kati
Irányár: 19,9 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés, Tel.: 30/678-1177.
hiteltanácsadás
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Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.390 Ft/kg-tól
ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.
(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

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

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

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indulnak
szeptemberben Szombathelyen.
2017. okt. 15-ig történô jelentkezés esetén
30%-os kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

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

Az akció a készlet erejéig érvényes!

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

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

