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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

EZÜSTUGRÁS
KÖZGYÛLÉS:
HOSSZÚ TÁVÚ DÖNTÉSEK,
CZEGLÉDY LETARTÓZTATÁSA
ELLEN TILTAKOZTAK
EDDA, CHARLIE, CSÍK, HALOTT PÉNZ
– ESEMÉNYDÚS AGORA-ÔSZ
REMEK RAJTOT VETT
AZ AKADÉMIA KÉZICSAPATA

Új Dacia modellek

már

1.999.000

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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HIRDETÉS

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

SZOMBATHELY
Király u. 15.

2%

jutalékért

Belvárosi, 4 lakásos
társasházban 106 m2-es,
1. emeleti lakás,
garázzsal eladó.
Irányár: 23,5 M Ft.

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
–
–
–
–
–
–

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.

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

2017 októberében induló tanfolyamaink:

Villanyszerelô E-000531/2014/A001
Elektronikai mûszerész E-000531/2014/A004

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:

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

30%-os akció az Ércentrumban
„A BEMER-technológia a saját területének legjobban
kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelômódszere,
amely ma az orvostudomány rendelkezésére áll.“
Dr. med. Rainer Klopp.
A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése,
fejfájás, fülzúgás, szédülés, lábszárfekély, cukorbetegség, magas vérnyomás esetén ajánljuk.
A terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár
így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják megtéveszteni az embereket.
Bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el! A terápiás
koncepció legnevesebb itthoni támogatói és használói:
Dr. Rozsos István PhD., érsebész, Dr. Szabó Albin, kardiológus, angiológus, Budapest – Honvédkórház. További
információ a szombathelyi Ércentrumban, vagy
a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.

Piacvezetô technológiákat gyártó,
folyamatosan bôvülô üzemünkbe keresünk
új munkatársakat az alábbi munkakörbe:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELÔ
OPERÁTOR
3 mûszakos és folyamatos munkarendbe
Feladat:
• Könnyû fizikai, betanított munka
Elvárások:
• Nyolc általános iskolai végzettség

(x)

•
•
•
•

-ban!

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

•
•
•
•

Fülzúgás?
Lábszárfekély?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

30%-os kedvezmény az elsô 10 jelentkezônek!*
Hétvégén is hívható!
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

*AKCIÓNK 2017. SZEPT. 16–23-IG TART!

Ôszi AKCIÓ az

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafeteria
• Bónuszok
• Modern munkakörnyezet
• Kiváló csapat
• Hosszú távú, stabil munkalehetôség
• Gondoskodó vállalati program
• Ingyenes sportolási lehetôség
• Céges buszjáratokkal segítjük a munkába járást
Jelentkezés:
monika.lorincz@delphi.com, cím: Szombathely, Zanati út 29/A
A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert
világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három
telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával
Európa vezetô autógyárainak ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi
technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari
mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák
alkalmazásával. www.delphi.com
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Agora ôsz-tél: minden szinten szinte minden
A Szombathelyi fúvószenekar három
trombitása adta meg a jelet az Agora
ôszi-téli programjairól szóló sajtótájékoztatójának megkezdésére. Nem véletlen a fúvósok meghívása, az idén
ünneplik alapításuk 60. évfordulóját –
hol máshol, mint az Agora-MSH-ban.
Dr. Puskás Tivadar méltatta az intézmény munkáját, kiemelte, hogy a következô három hónapban harminc
programmal várják a szombathelyieket
és környékbelieket, és a lakosság minden rétegének kínálnak alkalmat a kulturált kikapcsolódásra.
Parais István igazgató megemlítette,
hogy az Agora nyitott, az aula lett például az egyre népszerûbb Hacuka közösségi vásár helyszíne is.
A programokat Prieger Szabolcs igazgatóhelyettes ajánlotta a sajtó figyelmébe, és Dobos Dominik bolyais kilencedikes egy saját maga által készített
videóklippel.
Várhatóan a koncertek lesznek a legnépszerûbb rendezvények, amelyek tényleg
minden ízlést igyekeznek kielégíteni. Jön
például Koncz Zsuzsa, koncertet ad
az idén 35 éves Bikini, a még nála is idôsebb Edda, és Charlie, aki viszont már
a 70. születésnapját ünnepli, és lesz Csík
koncert is Presser Gáborral.
Az örök népszerûségnek örvendô nagy
öregek mellett fellép az Agora színpadán a Quimby, az Ocho Macho, a Halott
Pénz. A szerda esti akusztik koncerteken
a Cseh Tamás Programban ifjú, helyi tehetségek kapnak lehetôséget a bemutatkozásra. Egy fiatal tehetséget a sajtótájékoztatón is láthattunk, Kovács
Pali, az X-faktor szombathelyi felfedezettje adta elô a Kispál és a Borz Csillag
vagy fecske címû számát.
A legfiatalabb koncertlátogatók az Alma együttesnek örülhetnek. Egy klasszikus musicalt is bemutatnak, a Hello
Dolly kerül a közönség elé, Verebes István rendezésében, Détár Enikô fôszereplésével. Az idôsek világnapján pedig Cserháti-emlékkoncerttel idézhetik
fel a népszerû énekesnô legjobb dalait
az érdeklôdôk.
A héten nyílt meg Garas Kálmán portréfotó-kiállítása, de érdekesnek ígérkezik az
ôszi programban a Herendi Porcelán
Manufaktúra bemutatkozása is. A hagyományos tánc-rendezvények, mint az Isis
Dance Open, Savaria TSE Gála mellett
az Experidance elmaradt nyári elôadását
is most láthatják majd a nézôk. Ismeret-

terjesztô rendezvényekre olyan elôadókat hívtak, mint Vekerdy Tamás, Csernus
Imre, Hevesi Krisztina, Lukács Liza.

A Szent Márton-ünnep keretében pedig
ismét látogatható lesz a Kalandjáték
Savariában Játszóház.
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VISSZAPILLANTÓ

Jubiláló tûzoltók
1869 decemberében indítványozta Szombathely város közgyûlése egy tûzoltó
egylet felállítását, amely 1872-ben jött létre. A 145 éves évfordulót ünnepelte a hét
végén a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Vas megye és Szombathely
vezetése a megye tûzoltóival együtt.
Megkoszorúzták Brutscher József egykori szombathelyi tûzoltó fôparancsnok
Szent Márton temetôben lévô sírját, majd
a Szent Erzsébet Ferences Plébánián jubileumi szentmisét tartottak. Innét látványos
felvonulással mentek át a Weöres Sándor
Színházba, az ünnepi állománygyûlésre.

Ünnepi beszédet mondott Göncz Szabolcs
tûzoltó alezredes, a Szombathelyi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka.
Köszöntôt mondott Erdélyi Krisztián tûzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság általános fôigazgató-helyettese, dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô és dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Erdélyi Krisztián tûzoltó ezredes
a BM OKF díszoklevelét adta át Göncz Szabolcs tûzoltó alezredesnek. Szent Flórián
Emlékplakettet adományozott Dóró János
nyugállományú tûzoltó ezredesnek, aki
hetven évvel ezelôtt szerelt fel tûzoltónak.
Magas szinten végzett munkájuk elismeréseként ajándéktárgyat vehetett át Hajnal László tûzoltó fôtörzsôrmester,
Bodorkós Balázs tûzoltó fôtörzsôrmester,
Keresztes László tûzoltó zászlós, Pék Zoltán fôtörzsôrmester. Dr. Puskás Tivadar polgármester elismerésben részesítette Németh József fôtörzsôrmestert, Ilniczki
Miklós fôtörzsôrmestert, Berzlánovich
László fôtörzsôrmestert, Ágh Ernô, a Bûnmegelôzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottságának elnöke elismerésben és jutalomban részesítette Csuka Gábor zászlóst. Pôdör Csilla, a TûzoltásMentés Alapítvány alapítója Szombathely
Tûzvédelméért díjat adott át Horváth József nyugállományú tûzoltó alezredesnek,
aki immár ötven éve dolgozik a tûzvédelem területén.
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Koncertek a palotában és a székesegyházban
A „Martinus Exclusive Koncertek” hangversenysorozat létrejötte Lakner-Bognár
András, a szombathelyi székesegyház
karnagya és dr. Perger Gyula igazgató ötlete volt, amelyet támogatott dr. Székely
János megyés püspök. A Martin Exclusivekoncertsorozat szeptembertôl 19-tôl december 19-ig várja igényes klasszikus zene és és értékes elôadások iránt érdeklôdôket olyan neves elôadókkal, mint Balog József, a több mint tíz nemzetközi
díjjal elismert zongoramûvész, a méltán
híres szombathelyi Bozsodi–vonósnégyes, vagy Császár Angéla színmûvésznô,
akinek irodalmi estjét hallgathatják, de
emellett októberben a Francia Líra keretében ének-, hárfa- és fuvolakoncertet
hallhatnak Vörös Szilvia, Razvaljajeva
Anasztázia, Duleba Lívia mûvészek
elôadásában. A székesegyházi koncerteken jelentôs szerepet kap az egyházmegye legnagyobb és legmodernebb orgonája, amely páratlan hangjával méltó
a „hangszerek királynôje” megtisztelô
címre. Az orgonát Magyarország egyik
elsô számú orgonamûvésze, Virágh András szólaltatja meg elôször a hangversenysorozat keretében, de a feltörekvô
nemzedék koncertjeit is örömmel hallgathatjuk. Igazi kuriózum lesz a Szent
Efrém Férfikar hangversenye, akik a görög-keleti egyházzene világhírû képviselôi. A sorozatot Kertesi Ingrid Liszt-díjas
operaénekesnô Szent Karácsony címû
koncertje zárja, a Megváltó születésére
való elôkészületként. Jegyek rendkívül
kedvezményes áron, 1.500 és 2.000 forintért vásárolhatók keddtôl szombatig
9 és délután 5 között a Szily János Látogatóközpontban. Az elsô elôadás Balogh
József, a több mint tíz nemzetközi díjjal
elismert zongoramûvész Chopin- és
Liszt-zongoraestje lesz, a Püspöki Palota dísztermében szeptember 19-én, kedden este fél 8-kor.
Harmincéves a közterület-felügyelet
Szerdán ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a szombathelyi önkormányzat
közterület-felügyelete. Az alkalomból dr.
Puskás Tivadar polgármester köszöntötte az állományt. Dr. Varsányi Péter,
a közterület-felügyelet igazgatója a polgármestertôl díszoklevelet vehetett át,
majd a szervezet támogatóinak, partnereinek adtak át elismeréseket.
Hartaié a legjobb nôi alakítás
A legjobb nôi alakítás díját Hartai Petra vette át a szombathelyi Weöres Sándor Színház Ivanov címû elôadásában

•

IFJÚSÁG

nyújtott alakításáért a Thália Színházban
megrendezett Vidéki Színházak Fesztiválján. A darabot, melyet Lukáts Andor
rendezett, a fesztivál elsô napján, szeptember 4-én láthatta a közönség a fôvárosi színházban.
Új konyha az óvodában
Elkészültek a Margaréta Óvoda konyhájának felújításával. Az új épületrészt dr.
Puskás Tivadar polgármester és Ágh Ernô, a körzet képviselôje jelenlétében adták át szerdán.

Big band a Fô téren
A tizenegyedik big band fesztivált rendezte meg az Isis Big Band együttes, a Fô
téren szombaton hat zenekart hallgathatott meg a mûfajt kedvelô közönség.
Malek Andrea is színpadra lépett.
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CIVIL
A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Micsoda új meglepetéseket tartogat az ôsz?
Csaknem egy évszázaddal ezelôtt is fontos téma volt városunkban a divat. Már
nyáron elkezdték találgatni az újságírók, hogy vajon milyen új ôrületre lehet
számítani ôsszel. Tánc, frizura, ruha – érdekes idôutazás a HIR címû újság jóvoltából 1925 ôszére…
„Még néhány nap, azután itt van már
az ôsz, jönnek a hideg napok, amikor elkel majd a szobákban a lobogó tûz, amikor majd lázas izgalommal készülôdhetnek
majd leányok, fiuk a szezon elsô táncaira
és amikor majd a tükörfényes báltermekben hangol a cigány. Mint ahogyan a jó háziasszonyoknak, ugyanugy kell készülôdnie jóelôre ezekre az idôkre a fiataloknak

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet szeptember
16-tól szeptember 22-ig.

RENDELÉS: NONSTOP

Hogy mi történik majd 1925 ôszén a táncparketten, azt tehát már megtudtuk, No de
milyen lesz majd a divat? A figyelmes zsurnaliszta erre a kérdésre is megadja a választ.
„A nôi fej rohamosan közeledik a teljes kopaszodás felé. Átmeneti állapot – ez
most a divat – az eton-frizura, amely
a fiusan és nagyon rövidre vágott, oldalválasztott hajviseletet jelenti. Kezd nagyon
divatba jönni, mert határozottan jól áll
a hölgyeknek és mindegyik ugy fest,
mint egy csintalan fiugyerek. A másik uj
divathóbort – a sárgára festett arc. Tavaly
még csak Párisban lehetett látni, az idén
rövidesen mindenütt viszontlátjuk a citromsárga arcu, kéken erezett szempilláju,
cseresznyevörös-száju nôket. Állitólag nagyon helyesek. Ezekután cseppet sem
szabad elcsodálkozni azon, hogy a párisi
férfiaknak is egyre nagyobb lesz a toilettszámlájuk. Ma már egy elôkelô uriember
nem mehet ki az uccára pudertól hamvas
arc, ivelten festett szemöldök és ruzzsal kirajzolt ajak nélkül, hogy Coty, Roder és
Gallet parfömcsodáit ezuttal ne is említsük. És ez nem vicc, ez nagyon komoly dolog. Hogyan is mondja csak a közmondás:
kinek a pap, kinek a – papné…”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kossuth Lajos utcában. A Szombathelyi Ércentrum utalványait Balogh József, Szimcsik Gyuláné és Bolla
Dezsô nyerte. E heti kérdésünk: Melyik évben jelent meg az írás? A helyes megfejtést beküldôk között a Circus America belépôit sorsoljuk ki.
A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u.
2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, szeptember 20-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

16., Szo – Benu Fô tér, Széchenyi I.
u. 1., 312-466 20.00–8.00; 17., V –
Panacea, Dolgozók útja 31., 324500 19.00–08.00; 18., H – Isis,
Rákóczi F. u. 1., 322-123 20.00–8.00;
19., K – Kígyó, Fô tér 31., 312-583
20.00–8.00; 20., Sze – Margaréta,
Margaréta u. 3., 500-222
20.00–8.00; 21., Cs – Patikaplus,
Zanati út 70. (Tesco), 501-607
20.00–8.00; 22., P – Rókus, Gábor Á.
u. 12., 510-312 20.00–8.00

is, hogy lépést tarthassanak a modern kor
minden követelményeivel. A figyelembe vezetô utasitások és tudnivalók között –
természetszerü – akadnak nagyon bogarasak is, de nem kötelezô mindenben azt
a néhány nôt és férfit követni, akik mindenben a divatot diktálják.”
A következô bekezdésben aztán már
a táncról elmélkedik a szerzô…
„Az uj báli szezon – ezt szakértô mondta
– nagyon sok uj táncot hoz, a régebbieket
pedig egyszerüen kivégzi, legfeljebb csak
a blues marad és természetesen a hupahupa, amely tavaly volt táncszenzáció. Ezzel szemben az idei táncslágerek között elsônek emlegetik azt a kissé egzótikus
táncot, amelyet részeg matrózok hoztak
magukkal a legsötétebb Afrikából és
amely már teljesen meghóditotta Párizs,
London, Hamburgcsapszékeit és legfinomabb táncbálljait. Sajnos, egyelôre még
csak az izzadó parkettáncosok gyurják, de
ezek szerint ez lesz az idén a táncok királynôje. Hogy el ne felejtsük, a neve: gudaguri, a zenéje halk, álomszerü, a táncfigurákban pedig ugy kell a táncosnak
nyujtóznia, hogy még a nubiai párducot
is lefôzze.”

Táncoltál már, és újrakezdenéd?
Vagy teljesen kezdô vagy?
Szeretnél egy jó közösségbe tartozni?
Ha nincs párod, nálunk az sem baj!

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

Ha elmúltál 14 éves, vonz a jó zene, szeretsz
mozogni, akkor gyere,
és TÁNCOLJ A RIMÁNYI TÁNCSTÚDIÓBAN!
- színpadi tánc, musical, revü, báli táncok, versenytánc
Jelentkezés: 2017. szeptember 18-án (hétfôn)
18.00 órakor a Rimányi Táncstúdióban,
Szombathely, Bocskai krt. 8. (Príma cukrászda felett)
Érdeklôdni: Rimányi Judit 06 20 9877 127
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Szeptemberi közgyûlés: döntések hosszú távra
A nyári szünet után fontos témák kerültek a közgyûlés napirendjére. Egészségfejlesztési és ifjúsági koncepciót fogadott el a testület, tárgyalták a nyereséges SZOVA mérlegét és a Mikes utcai biomassza-fûtômû bôvítését.
Az ülés dr. Czeglédy Csaba frakcióvezetô kérésének megtárgyalásával telt
el. A polgármester jogszabályokra hivatkozott, de az ellenzék is.
NEM KAPTAK SZÓT
Írásban kért felszólalási lehetôséget
az elôzetes letartóztatásban lévô dr.
Czeglédy Csaba (MSZP). Azt kérte a polgármestertôl, hogy nevében Mécs Imre
és dr. Szendrô-Németh Tamás beszélhessenek a közgyûlésen, mivel a hozzá intézett kérdésekre csak így tud válaszolni, és
gondolatait megosztani a nyilvánossággal. Dr. Károlyi Ákos jegyzô jogszabályokra hivatkozva azt mondta, hogy nem képzelhetô el, hogy a képviselô meghatalmazzon választópolgárt, hogy ôt képviselje az ülésen, a törvény személyes
részvételt ír elô, ami nem váltható ki más
módon. Hozzátette, hogy a képviselôi
megbízása akkor szûnik meg, ha egy évig
nem vesz részt az ülésen.
Ezek alapján a polgármester nem engedélyezte a felszólalásokat, mondván,
hogy törvénysértést követne el. Dr. Ipkovich György (MSZP) az SZMSZ-re hivatkozva azt mondta, hogy nem követ el
törvénysértést a polgármester, ha megadja a szót, ehhez a joga van.
Nemény András (MSZP) reagált, hogy
a közgyûlés az a fórum, amelyben a legnagyobb nyilvánossághoz fordulhat egy
képviselô. Ô is emlékeztetett arra, hogy
Puskás Tivadar bárkinek, bármilyen ügyben hozzászólást engedélyezhet. (Nemény azon megjegyzésére, hogy Mécs Imre egy köztiszteletben álló személy, a Fidesz soraiból az hangzott el, hogy nem.)
AZ ELLENZÉK JAVASLATAIT
NEM FOGADTÁK EL
Horváth Soma (MSZP) tájékoztatást kért
arról, hogy hol tart az idei út-, járda-felújítási program, és javasolta, hogy a kórházzal szemközti kihasználatlan területet – amíg nem építik be – nyissák meg
parkolónak. Nemény András a Haladás
sportkomplexummal kapcsolatos döntéseket kívánta zárt ülésrôl nyíltra tenni,
Tóth Kálmán pedig a közvilágítással
kapcsolatost. A javaslatokat leszavazták,
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akárcsak Balassa Péter (Jobbik) javaslatait a SZOVÁ-val, bérlakásépítéssel, vagy
Szuhai Viktor vásárcsarnokkal kapcsolatos kérését.
Lendvai Ferenc (Fidesz) a Styl ügyét kérte levenni a napirendrôl, mivel a polgármester és a BM között folyik a tárgyalás.
Horváth Attila viszont éppen errôl kért
tájékoztatást. Lendvai Ferenc javaslatát
fogadták el.
SZENT MÁRTONNAK TERE IS LESZ
A közgyûlés döntött arról, hogy a Szent
Márton-templom elôtt lévô, felújítás
alatt álló tér Szent Márton tér lesz. Elfogadták a város egészségfejlesztési tervét,
létrehoznak egy egészségfejlesztési irodát is, melyhez 90 millió forintos uniós
támogatásra pályáznak. Dr. Kecskés
László (Fidesz), az egészségügyi szakmai
bizottság elnöke nem csak a tanulmányt, de a képviselôk javaslatait is
építô jellegûnek tartotta.
Zöld utat adtak az ifjúsági koncepciónak
is. Rettegi Attila (Fidesz), az oktatási bizottság elnöke a legnagyobb problémának a fiatalok elvándorlási hajlandóságát tartja, a város megtartó erejének növelését szorgalmazta. Kelemen Krisztián
(DK) és az ellenzék szerint az önkormányzat dolga az az otthonteremtés segítése lenne, olcsó bérlakásokkal, otthonteremtési támogatással, kétmillió forint kamatmentes kölcsönt javasoltak. Koczka
Tibor (Fidesz) alpolgármester szerint
már az is siker, hogy négyezer fiatalt elértek, akiknek véleményét figyelembe
vették a koncepció kialakításakor. Az elvándorlással kapcsolatban megjegyezte,
hogy a médiában inkább az jelenik
meg, hogy mennyit lehet külföldön keresni, az nem, hogy mennyibôl lehet ott
megélni. Arra a kérdésre, hogy mennyire

jó Szombathelyen élni, egy ötös skálán
4,5-ös válasz született. (A koncepcióról
részletesen késôbb számolunk be.)
BIOMASSZA-BERUHÁZÁST
TERVEZ A SZOMTÁV
Jóváhagyták az Óperint Projekt Ingatlanberuházó és Ingatlanhasznosító Kft. által elkészített beépítési tervet, amely szerint a területen elsôsorban lakó, iroda,
kiskereskedelmi, szolgáltató típusú funkciók kialakítását tervezik. A meglévô épületállomány egy részét felújítják, egy részét részlegesen vagy teljes egészében elbontják.
A SZOVA Zrt. az elsô félévben 1.618.372
ezer forint árbevétel mellett 433.690 ezer
forint üzemi és 858.547 ezer forint adózás
elôtti nyereséget ért el. A jelentôs nyereség két egyszeri tételnek, a jégcsarnok építéséhez szükséges telek eladásából származó nyereségnek és a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.-tôl kapott 450 millió forintos osztalékbevételnek köszönhetô. Ha
ezeket a tételeket kivesszük, akkor is
szép eredményt könyvelhet el a cég: adózás elôtti nyeresége 77,164 millió forint.
A VASIVÍZ Zrt. viszont mínusszal zárta az
elsô hat hónapot. Az uszoda vesztesége
87 millió forint, amelyet más tevékenységekbôl keletkezô nyereséggel részben
kompenzált a cég, így zárta a félévet
a VASIVÍZ 62 millió forint veszteséggel.
A távhôszolgáltatás fejlesztésére irányul az az uniós pályázat, amely révén
távhôközpontokat kötnének össze, és
Mikes utcai bio-fûtômûvet bôvítenék egy
3 és egy 5 megawattos faapríték-tüzelésû kazánnal, és három társasházat is bekapcsolnának a szolgáltatásba.
A további témákról és a képviselôi véleményekrôl jövô heti számunkban olvashatnak.
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Czeglédy letartóztatása ellen tiltakoztak
A közgyûlésen este hatkor megjelent dr.
Szendrô-Németh Tamás és Mécs Imre Varga Tamás, a V, mint Vas egyesület elnökének kíséretében. Dr. Ipkovich György
kért nekik szót, de nem kapták meg. Nemény András javaslatára tíz perc szünetet rendelt el a polgármester, ez alatt
mondta el beszédét a Városháza elôtt
Mécs Imre és dr. Szendrô-Németh.
Varga Tamás a V, mint Vas elnöke vezette fel a szónoklatokat. Megjegyezte,
hogy ez az ügy túlmutat Czeglédy Csabán, a hatalom mindenkit megpróbál elhallgattatni, aki szembe száll vele. Feltette azt a kérdést is, hogy miért pont a választási kampány elôtt tartóztatták le
Czeglédy Csabát. Arra hívott fel, hogy az
ellenzék tartson össze, a VMV-ben politizáló, különbözô pártok szimpatizánsai
is egyöntetûen támogatták azt, hogy kiálljanak az ellen, ami Czeglédyvel történik. Varga hozzátette, hogy az Együtt
képviselôjelöltjeként dörzsölhetné a kezét az MSZP prominens politikusának letartóztatása, azaz az egyik ellenlábasa
miatt, de nem ezt teszi.
Mécs Imre volt parlamenti képviselô
a városháza elôtt azt mondta, Czeglédy
Csaba ügye ôt az ötvenes évek és az ’56
után megtorlás éveire emlékezteti, akkor használta a hatalom meghosszabbított karjaként az ügyészséget. Mécs
(akit ’56-os szerepléséért halálra ítéltek)
szerint nem véletlen, hogy a kampányidôszak elôtt „vonták ki a forgalomból”, a Fidesz hatalom veszélyt látott
benne. Hozzátette, Czeglédy ügyvédként
mindig kiállt a szólásszabadság mellett,

és számos olyan ügyben védett sikerrel
civileket, amelyben azokat véleményük
miatt állítottak bíróság elé. Elmondta,
hogy húsz évig volt országgyûlési képviselô, de már akkor is az volt a véleménye,
hogy az elôzetes letartóztatás a hatalom
legvisszataszítóbb intézménye, mert
mondvacsinált indokokkal is el lehet
rendelni, és bármeddig el lehet húzni.
Dr. Szendrô-Németh Tamás ügyvéd, civil
aktivista kifogásolta, hogy Mécs Imre sem
kapott szót a közgyûlésben, pedig ô nem
Czeglédy meghatalmazottjaként, hanem magánemberként szólalt volna fel.
A hatalomnak semmi se drága, ha az ellenzéket kell elhallgattatnia. Kijelen-

tette, hogy Czeglédy ellen még vádat se
emeltek, de a kormánymédia bûnösként
állítja be, és rágalmazza.
Délelôtt ugyancsak a Városháza elôtt tartott sajtótájékoztatót Budai Gyula volt
elszámoltatási kormánybiztos. (A SaFó
nem kapott rá meghívót, véletlenül
csöppentünk bele.) Budai Czeglédy és
baloldali politikusok kapcsolatát firtatta, és azt a meglepô kérdést is feltette
az MSZP önkormányzati frakcióvezetôjével, a párt szombathelyi szervezetének
elnökével kapcsolatban: „Várunk egy választ ebben a kérdésben, hogy Czeglédy
Csaba milyen mélységig és milyen szálakkal kötôdik a baloldalhoz?”

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Szept. 16., szombat

Esô várható

10˚C

20˚C

Szept. 17., vasárnap

Zápor várható

10˚C

18˚C

Szept. 18., hétfô

Esô várható

9˚C

17˚C

Szept. 19., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

9˚C

19˚C

Szept. 20., szerda

Zápor várható

10˚C

19˚C

Szept. 21., csütörtök

Szeles idô várható

10˚C

20˚C

Szept. 22., péntek

Zápor várható

11˚C

21˚C
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Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. szeptember
18-án (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Napsugár
Óvodában (Szombathely, Pázmány P. körút 26/a.) fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. szeptember
18-án (hétfôn) 16.30 órakor a Szombathelyi Mûvészeti
Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje 2017. szeptember 18-án (hétfôn) 18.00 órakor
a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
és Rettegi Attila, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselôje 2017. szeptember 21-én (csütörtökön) 14.00–16.00
óráig a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
székhelyén (Szombathely, 11-es huszár út 116.) fogadóórát tartanak.

A jövô hét a mobilitásé

Az idén is csatlakozott Szombathely
az Európai Mobilitási Hét programjaihoz, amelyet 16. alkalommal rendeznek meg. A rendezvény célja,
hogy népszerûsítsék a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. Dr. Puskás Tivadar polgármester
és Koczka Tibor alpolgármester szerdán a Csónakázótónál tartott sajtótájékoztatót arról, milyen programo-
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KÖZÉRDEKÛ

kon vehetnek részt az idén a szombathelyiek. A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az észszerû közlekedés
gazdaságnövelô hatásaira helyezi
a hangsúlyt. A fejlesztési tárca régóta
azon dolgozik, hogy a kerékpárutak
folyamatos építésével, a közösségi és
az elôvárosi közlekedés ösztönzésével hozzájáruljon ehhez a fontos
célhoz. Az idei év mottója: „Közös út,
közös jövô”. Témája: tiszta, közösségi és intelligens mobilitás. Az idén
már több mint kétszáz hazai település részvételével zajló akció fôvédnöke hazai koordinátora a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, fôvédnöke
dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. A szeptember 22-én zajló Autómentes Naphoz kapcsolódó
program szervezéséhez Szombathely közel egymillió forintos támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A városban 24 program
lesz 7 napon keresztül, 8 helyszínen,
például a Csónakázótónál és szigeténél, a Fô téren, a Gothard Jenô Általános Iskolában, a Kámoni Arborétumban, a Játéksziget Óvodában,
a Gayer parkban és az Iseum elôtt.
(A részletes program lapunk 12. oldalán olvasható.)

A Vasi Múzeumbarát Egylet,
a Szombathelyi Szépítô Egyesület, a Smidt Múzeumért Alapítvány
és a Berzsenyi Dániel Könyvtár
a szombathelyi villamosvasúti közlekedés elindulásának 120. évfordulója alkalmából „egy kis meglepetéssel” készül. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk
2017. szeptember 22-én, pénteken
délután a Fô térre.
Erich Kästner szerint: „Ember csak
az, aki felnôtt korában is gyerek
marad!" Erre a kijelentésre apellálva arra biztatjuk a játékos kedvû
fiatalokat és örök fiatalként élô felnôtteket, hogy csatlakozzanak
hozzánk. Nem kell mást tenni,
mint a helyszínen megjelenni és
beöltözni, vagy legalább viselni
egy olyan ruhadarabot, amely a villamos üzemelésének idôszakából
(1897–1974) való, vagy azt szimbolizálja. Tudjuk, hogy cilindert és
frakkot manapság nehéz találni
a szekrények mélyén, viszont a régi bôrkabát, ballonkabát, trapéznadrág, miniszoknya is megteszi.
De ezeket kívül még számtalan lehetôség adott ahhoz, hogy az érdeklôdôk részt vegyenek velünk
egy kis idôutazáson. A beöltözés
természetesen nem kötelezô.
Hogy mi lesz a meglepetés, azt nem
áruljuk el, de annyit sejtelmesen
megsúgunk, hogy talán újra lehet
majd hallani a villamos csilingelését.
Várunk tehát minden nosztalgiázni vágyót 2017. szeptember 22-én
délután az egykor a Fô tér nyugati oldalán lévô villamos kitérôhöz!
Tisztelettel és üdvözlettel,
A Szervezôk

FELHÍVÁS
Az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye
szerint illetékes önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a 2014.
évi ebösszeírásnál vagy jelen ebösszírást megelôzôen a bejelentésnek
eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott
adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2017. szeptember 30.
Az adatlapok elérhetôk a www.szombathely.hu honlapon vagy személyesen átvehetô a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (9700 Szombathely, Kossuth
Lajos utca 1–3.).
Együttmûködésüket köszönöm!
Dr. Károlyi Ákos, jegyzô
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„Le akarjuk gyôzni az Újpestet!”
Gyôzelmet vár csapatától az Újpest elleni mérkôzésen Pacsi Bálint, a Szombathelyi Swietelsky–Haladás vezetôedzôje.
A legutóbbi „hazai” mérkôzésre még
Mészöly Géza készítette fel a Halit, ám
a Puskástól elszenvedett súlyos vereség
(1–5) után a szakvezetô és a klub útjai
külön váltak. Néhány nap után aztán
a Haladás tulajdonosi köre döntött: Pacsi Bálintot bízta meg a vezetôedzôi
feladat ellátásával.
Az elsô tétmeccsén a szombathelyiek
Felcsútra látogattak. A mieink remekül
kezdtek, az elsô öt percben akár két
gólt is szerezhettek volna. Aztán Király
Gábor percei következtek, de találatot
mégis a vasiak szereztek a csereként pályára lépô Németh Márió révén. Növelhették volna elônyüket Wilsék, de
Williams büntetôje kimaradt. A második játékrészben felpörgött a Vidi, és végül 3–1-re megnyerte a találkozót.
– Az elsô játékrészben mutatott teljesítményünkkel elégedett vagyok, hiszen

helyzeteket dolgoztunk ki, 11-eshez jutottunk, és egy lehetôségünket gólra
is váltottunk. A szünetben a székesfehérváriak olyan minôségi cseréket hajtottak végre, amelynek hatására
felôröltek minket – tekintett vissza
néhány gondolat erejéig a múlt vasárnapi összecsapásra Pacsi Bálint, aki
késôbb már a soron következô ütközetrôl beszélt.
– Mindenképpen le akarjuk gyôzni
az Újpestet. Kielemezzük a lilák játékát, felkészülünk belôlük alaposan.
A csapatom nagyon egyben van, elszántak a játékosok, mindenki vágyik
a sikerre. Nagyszerû érzés volt hallani

Felcsúton a Hali-tábort, ez plusz motivációt adott a srácoknak. Jó hír, hogy
Medgyes újra bevetésre készen áll, és
várhatóan Jagodics és Kiss Bence sérülése sem lesz komoly. Célunk egyértelmû, megszerezni a három pontot –
zárta szavait Pacsi Bálint.
SaFó

Magabiztos akadémista siker a nyitányon!
P Á LY Á N A Z N B / I B - S K É Z I C S A P AT O K
Mindkét NB/I B-s szombathelyi csapat
megkezdte a 2017/2018-as szezont
a múlt hétvégén: a Swietelsky-Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia
kiütéses gyôzelmet aratott a Pilisvörösvár ellen, a Haladás Kft. csapata viszont kikapott.
A vasárnap esti mérkôzésre több száz nézô várta a csapatokat. Füzesi Ferenc
együttese nagyon bekezdett, pár perc elteltével már négygólos elônyre tettek
szert Takácsék. Minden posztról eredményesek voltak a mieink, a védekezés is jól
mûködött, nagyon egyben volt Csiréék
játéka. A félidôre 15–9-es eredménnyel
vonulhattak a csapatok.
A fordulást követôen sem változott a játék képe, Virágék rendre góllal fejezték be a támadásokat, míg a pilisvörösváriak csak elvétve tudták bevenni
Schneck kapuját. A beállósainkkal nem
tudott mit kezdeni a vendég alakulat,
indításból is több találatot szerzett az
SZKKA, és Schneider ezúttal is kíméletlen ítéletvégrehajtó volt – egy büntetôt sem hibázott. A hajrában pályára lé-

pett a fiatal Bozzai is, a jobbszélsô jól
megoldotta a feladatát.
A két pont sorsa már az elsô negyedórában jószerivel eldôlt, a kérdés csak az volt,
hogy milyen különbséggel nyernek Horváthék. A Swietelsky–SZKKA jó játékkal
nyerte meg az elsô bajnokiját, a Pilisvörösvár nem tudta megnehezíteni a tavalyi ezüstérmes dolgát. A lefújást követôen
hosszú percekig éltette a közönség a lányokat, akik rászolgáltak az ünneplésre.
Végeredmény: Swietelsky–SZKKA – Pilisvörösvár 35–19 (15–9).
– Összességében elégedett vagyok a látottakkal, külön kiemelném a csapat védekezését, s ezáltal jöhetett már mindkét félidôben a jó kapusteljesítmény is.
Indításból is több találatot szereztünk, támadásban is koncentráltabbak voltunk,
a begyakorolt figurák ültek. Egy két és
fél perces hullámvölgytôl eltekintve
rendben volt a produkció – tekintett
vissza a vasárnap esti ütközetre Füzesi Ferenc vezetôedzô. A Haladás Kft. csapata Répcelakon játszotta hazai meccsét,
amelyen vereséget szenvedett a Rinyamenti gárdájától 34–33-ra.
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•

SPORT

S Z O M B A T H E LY I S I K E R A V I L Á G K U P Á N
A múlt hét végén rendezték a szombathelyi Challenge Világkupát, melyet
Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke, kétszeres olimpiai bajnok
nyitott meg. A rendezvény szombathelyi sikert is hozott, Dévai Boglárka,
a Szombathelyi Sportiskola tornásza ezüstérmet szerzett az ugrás szerenkénti
döntôjében, ugyancsak ezüstöt ért a dunaújvárosi Kovács Zsófia teljesítménye
felemás korláton. A rendezvényen 31 ország 125 sportolója vett részt, ami
jelzi a szombathelyi presztízsét a torna nemzetközi világában.
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•

HIRDETÉS

Szeptember 16–30.
KIÁLLÍTÁS
szeptember 14–október 13.
Agora – MSH
Az idô megállítása – Garas
Kálmán portréfotó-kiállítása
szeptember 18. (hétfô)
MMIK
17.00 Reformáció 500 –
a Képeslevelezôlap-gyûjtôk
Egyesülete kiállításának
megnyitója
szeptember 21. (csütörtök)
Savaria Múzeum
17.00 Savaria – római város
a Borostyánkô úton (Kr. u.
1–4. sz.) – kiállítás-megnyitó
••••••••••••••••
szeptember 16. (szombat)
Savaria Múzeum
10.30 Muzikum Promenád:
a Városi Fúvószenekar
koncertje
15.00 Múzsák kertje –
a szombathelyi múzeumok
évadnyitó rendezvénye.
Színpadi mûsorok: 15.30
Batu-tá – afrikai vásári
komédia (Mesebolt
Bábszínház), 16.30
Papírszínház (Berzsenyi
Dániel Megyei és Városi
Könyvtár),

18.00 The LiverPaul-koncert.
Közben: játékok, kézmûves
foglalkozások és
meglepetések
Oladi Iskola
Rendezvényháza
(Simon I. u. 2–6.)
15.00 VII. Oladi Ôszköszöntô
Fesztivál: lecsófôzés,
diákprogramok, zene,
meseverseny, koncert,
utcabuli az Olad
Városrészért Egyesület
szervezésében

szeptember 20. (szerda)
Savaria Múzeum – Vas
Megyei TIT Egyesület Tóth
István Baráti Köre
14.00 Szombathelyi séták –
Tóth István nyomában,
vezeti: Orbán Róbert,
találkozó a Mátyás király u.
6. sz. háznál
szeptember 21. (csütörtök)
MNL Vas Megyei Levéltára
(Hefele M. u. 1.)
9.00 A Nyugat-Dunántúl
közlekedéstörténete

Weöres Sándor Színház
20.00 Színházak éjszakája
(Jegyek elôvételben,
korlátozott számban
vásárolhatók!)

Herényiek Háza (Béke tér 7.)
18.00 Erdélytôl
Szombathelyig – idôutazás
Bálint Éva és Szabó Tibor
színmûvész-házaspárral

szeptember 17. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Minden egér szereti
a sajtot

szeptember 22. (péntek)
IV. sz. Idôsek Klubja
(Gagarin u. 24.)
8.30 Klubok közötti
fôzôverseny

szeptember 19. (kedd)
IX. sz. Idôsek Klubja
(Pozsony u. 47.)
9.30 Régi filmek vetítése
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány,
vendég: Kelbert Krisztina
történész, muzeológus

KRESZ-park
13.30 Európai autómentes
nap
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Ezt látni és hallani
kell! – Hector Berlioz:
Fantasztikus szimfónia –

Horváth Imre komolyzenei
elôadása
Agora – Savaria Filmszínház
(Mártírok tere 1.)
18.00 A hetedik alabárdos –
díszbemutató és
közönségtalálkozó,
vendégek: Vékes Csaba,
Bezerédi Zoltán, Bánki
Gergely, Ónodi Gábor
szeptember 23. (szombat)
Oladi Általános Iskola
9.00 A Szombathelyi
Kézilabda Klub és Akadémia
játékos toborzója.
Vasi Skanzen
15.00 XIV. Szombathelyi
Nemzetiségi Nap
Fô szervezô a Szombathelyi
Szlovén Önkormányzat,
együttmûködve a horvát,
német és roma
önkormányzatokkal,
egyesületekkel, valamint
a Savaria Múzeummal.
Fellépôk: nemzetiségi
kulturális csoportok,
vendég: a Rába-vidéki
Szlovén Nyugdíjas Egyesület
néptánccsoportja. Közben:
kézmûves foglalkozások.
Támogató: Szombathely
MJV Önkormányzata.
A belépés díjtalan!
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ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛ
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A VÍZ A BARÁTOM ÚSZÓISKOLA Vas megyében
egyedüliként GARANCIÁVAL indít

TT
FELNÔ ÚSZÁS ST
Á
OKTAT

Dr. Ipkovichné
Szakály Ildikó

Mell- és hátúszás oktatása 8 alkalommal a város legnagyobb
tanmedencéjében, az Oladi Szakgimnáziumban.

Indul: 2017. 09. 26-án (kedden) 18.30 órakor

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

A lézer, mint mentôöv
A lézeres tetoválás-eltávolítás egy összetett folyamat,
mely lehetôvé teszi a nem kívánt tetoválások eltávolítását. Ez mind 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 megtalálható lézer az arcon is alkalmazható. Anti-aging, azaz bôrfiatalító kezelésekhez is használható. 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.

További foglalkozások keddenként 18.30-tól. Úszósapka
használata kötelezô, átöltözési és hajszárítási lehetôség adott!
Beiratkozás a helyszínen, az elsô foglalkozás elôtt, 17.45-tôl.

Érdeklôdni a 06/20/362-0312-es telefonszámon lehet,
Laki László középiskolai tesnevelô tanár, úszóedzônél.
A „FELNÔTT ÚSZÁS” POZITÍV HATÁSAI
Az úszástanulás sem nemhez, sem korhoz nem köthetô, bárki elkezdheti! Számtalan pozitív élettani
hatása van, segíti a szív, a tüdô, az izomzat erôsödését, hiszen testünk összes izmát megmozgatja, igen
könnyedén, a víz felhajtó ereje révén.
A mozgásszervi betegségek gyógyítása, a csontritkulás megelôzése mellett késlelteti az idôskori
szellemi leépülést. Ha megtanul úszni, csodálatos
ajándékot kap, amely nem lehet anyagiak függvénye. Évtizedes szakmai tapasztalattal, garanciavállalásunkkal szívesen segítünk, hogy örömét
találja a víz barátságában. Nyugdíjasoknak a tanfolyami díjból kedvezményt adunk!
Jelentkezzen bátran, hiszen az életben csak egyszer
kell megtanulni úszni!
Laki László,
középiskolai testnevelô tanár, úszásoktató
(x)

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.
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H I R D E T É S

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Bruckner Uwe és Horváth Klaudia leánya: Léna,
Hegedûs Rudolf és Mihalovics Adél Mária leánya: Szófia Mária, Bakucz
István és Lôrincz Lilla leánya: Izabella, Németh Márió és Nyári
Patricia leánya: Eisa Mónika, Pintér Sándor Zoltán és Lampert Lejla fia:
Benedek, Balogh Norbert és Németh Anett leánya: Korinna, Joó
Szabolcs és Vajda Anasztázia fia: Kevin, Jáger Richárd és Magyar Eszter
leánya: Johanna, Szemes Antal és Mészáros Csilla leánya: Luca, Unger
Szabolcs József és Biró Anna fia: Dániel, Galavics András és Németh
Krisztina leánya: Eliza, Varga Péter Pál és Horváth Alexandra fia: Kristóf
Péter, Becker Krisztián és Haág Szandra Ágota leánya: Hanna Mária,
Toth Zoltán és Gyöne Anna Mária leánya: Hanga Boglárka, Horváth
Zoltán és Tarr Kinga leánya: Lilla, Payrits Árpád és Parlag Hajnalka
leánya: Mira, Milisics Martin és Mészáros Nóra fia: Ármin, Koltay János
Zsolt és Iszak Renáta leányai: Liza és Luca (ikrek), Sényi Zsolt és Dénes
Veronika fia: Mihály, Telek Zoltán és Vashegyi Judit fia: Zalán, Péteri
Zoltán és Tajnai Anita fia: Zsombor, Völgyi Róbert és Tóth Angelika
fia: Ádám, Joó András és Biró Lívia leánya: Bíborka és fia: Barnabás
(ikrek), Kelemen Balázs és Kozma Lívia Zsuzsanna fia: Nolen, Varga
Attila és dr. Horváth Bernadett leánya: Szófia, Bujtás József és
Szanyi Katalin fia: Ákos, Fodor Antal és Tokos Renáta fia: Áron, Dónácz
Tibor és Gerencsér Katalin fia: Milán, Fôzô Tamás és Hauer Mária leánya:
Izabell, Koroknai Balázs és Hermann Andrea leánya: Jázmin Dóra, Tisza
Gábor és Simonits Ágnes fia: Zétény, Sömenek Tamás és Kálmán
Krisztina leánya: Szonja, Bódi Gábor és Krajczár Csilla leánya: Dóra
Izabella, Kurcz Norbert és Ruisz Mária leánya: Maja, Szecsôdi Tamás
és Tóth Veronika fia: Zalán, Takács Adrián Gábor és Kiss Melinda leánya:
Emília, Csenár Márton és Markovics Borbála fia: Levente Márton
H Á Z A S S Á G : Bozsoki Attila Miklós és Tóth Angéla, Kocsis Attila László
és Fitos Anna Emese, Guzmics Péter és Garamvölgyi Anita, Dávid
Norbert László és Takács Barbara Virág, Kercza Márk Róbert és Baranyai
Bernadett, Pallósi Péter és Maráz Renáta, Farkas Zsolt és Danka Petra,
Gáncs Péter és Póczek Zsófia
H A L Á L E S E T: Kováts Napóleonné Jámbori Klára, Virtlik Miklós János,
Horváth Ferenc, dr. Fatalin Mária, Dankovics Józsefné Szegezdi
Emilia, Nagy László, Iván Ferencné Sebestyén Rozália, Busics Istvánné
Gombos Margit, Varga Sándor, Konczér Imre, Wachter Ferencné Sulics
Mária, Varga György Gáspár, Kovács Lajos, Szabó Béla, Döbrôsy László,
Hári László, Szabó Józsefné Legárt Irén, Bolla Ferencné Nagy Anna,
Kádár János, Benkô Ferenc, Király Józsefné Varga Gizella, Szabó Géza,
Kovács Károly István, Ferenczey József, Balla Imréné Takács Mária, Szabó
Endre László, Abért Lajosné Kercselics Mária, Gregus Jenôné Petô
Gabriella Edit, Kovács Lajosné Papp Margit, Szöllôsi Balázsné Vincze
Teréz, Tölgyesi Árpádné Farkas Rozália, Hajmási Ferenc Ignác, Orbán
Jenôné Szabó Anna Karolina, Takács László, Kelemen Tamás István,
Horváth Árpád Lajos, Viola Márton József, Kelemen János, Tóth
Lászlóné Hári Ilona, Varga István Oszkár, Dávid Tibor, Rövid József,
Horváth Józsefné Horváth Mária, Andó József

14

•

C I V I L 3

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A kámoni városrészen
2 lakásos, kiváló
Neczpál Kati állapotú családi ház
Tel.: 30/678-1177
eladó: 40,9 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

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

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK
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H I R D E T É S

2017. SZEPTEMBER 16.

F Ó R U M B A N

EGY JÓ
LÉPÉS.

Kiadó a Pláza
környékén egy
utcafronti,
420 m2-es különálló
épület, telekkel.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895
Szeptemberben induló AKCIÓS képzéseink!

hirdetes@savariaforum.hu

Üzletnek, raktárnak
kiválóan alkalmas!
Érd.: 06/20/339-5210

OKJ-s képzéseink:
Ne maradjon le a most biztosan induló kiemelt képzéseinkrôl!
www.olaszkavegepek.hu

• IFRS mérlegképes könyvelô képzés
(E-000582/2014/A007) Tanévnyitó megbeszélés: 2017. szeptember 21.

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

• Államháztartási mérlegképes könyvelô képzés
(E-000582/2014/A005) Tanévnyitó megbeszélés: 2017. szeptember 19.

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

• Vállalkozási mérlegképes könyvelô képzés
(E-000582/2014/A006) Elindult, de még csatlakozhat!

• 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) Elindult, de még csatlakozhat!

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

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.

Szeptember 21–24-ig

SZOMBATHELYEN, a TESCO mellett
Premier elôadás: szept. 21. (csütörtök), 18 óra
További elôadások: szept. 22. (péntek), 18 óra
szept. 23. (szombat), 15 és 18 óra, szept. 24. (vasárnap), 11 és 15 óra
Hihetetlen, de igaz!

A PREMIER ELÔADÁSRA a belépô csak 999 Ft!
Érkezési ülésrend, jegyek korlátozott számban kaphatók!

További napokon 500 Ft kedvezmény jár bármelyik belépô árából.
A kedvezmények minden szektorba érvényesek, és csak a kupon felmutatásával érvényesek!
Helyre szóló jegyek!

Nyerjen facebook oldalunkon 4 fôs VIP-jegyet, részletek: Facebook.com/circusamerica
Az elôadás változtatási jogát fenntartjuk!
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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)

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

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

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlege betanított
munkára várja a jelentkezôket.
Kiemelt bérezés, két mûszak.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Száraz Sóterápiás eljárás
Mikor lehet jó:
asztma, allergia,
hörghurut,
megfázás-nátha,
dohányosoknak,
egészségmegôrzés
céljából.

Szombathely, dr. Pável Ágoston sétány 2.
(a Széll Kálmán és a Malom utca
között, a Gyöngyös-parton)
Facebook oldalunk: @sohajsopince

Áraink: (1 alkalom – 50 perc)

1 alkalom / 1.200 Ft
5 alkalmas bérlet / 5.500 Ft
10 alkalmas bérlet / 10.000 Ft
Gyermek kísérôjének díjtalan, testvérkedvezmény 50%

Bejelentkezés telefonon H–P.: 9–18 óra között: 06/20/937-6746

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

