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27. ÉVF. 33. SZÁM • SZOMBATHELY, 2017. SZEPTEMBER 9.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

MEGÉRKEZTEK AZ ELSÔ GÓLYÁK
BÁBSZÍNHÁZ: ÚJ SZEZON, ÚJ ELÔADÁSOK
KOMOLY TERVEK BICIKLIÚT-ÜGYBEN
BÔVÍTIK A HERÉNYI TEMETÔT
Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

•
•
•
•
•

Renault Fluence 1,5 dCi Dynamique 2014-es
Renault Megane Grandtour 1.5 dCi Advantage 2014-es
Renault Kangoo Express 1.5 dCi Business2015-ös
Renault Koleos 2.0 dCi Dynamique 4x2 2009-es
Dacia Duster Arctic 1,5 dCi 4x2 2011-es

2.290.000 Ft 2.190.000 Ft
2.870.000 Ft 2.770.000 Ft
2.349.500 Ft 2.222.500 Ft
2.190.000 Ft 2.090.000 Ft
2.390.000 Ft 2.190.000 Ft
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

2%

jutalékért

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

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

VASI SEPRÛ

Lelki tanácsadás

TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ha nincs kivel megbeszélnie gondjait,
ha félelmei nyomasztják,
ha állandó szorongás gyötri,
ha már túl régóta cipel fájdalmakat...,
ha érzelmileg kimerült, tudok segíteni!
Szeretettel Némethné Horváth Gabriella kineziológus
várom! Tel.: 06/20/482-3922 • E-mail: gabriella1444@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.

E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

ÚJRATÖLTÖTTÉK A SZOMBATHELYI CSUPORT

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

Kedves kis gasztromûhely, házias ízekkel. Ha röviden kellene
jellemezni a szombathelyi Csupor éttermet, akkor ez a pár szó
jutna eszünkbe. A Mátyás király utcai vendéglôt tavaly
indították, azzal a céllal, hogy új színt hozzanak Szombathely
életébe. A nem hétköznapi ételkombinációk után visszatértek
a régi iskolához és most mindannyiunk régi nagy, klasszikus
kedvenceivel várnak. Az új üzemeltetôvel az étterem visszatalált
a „nagyi konyhájához”, az étlapon olyan fogásokkal, mint
a füstölt csülkös paszulygulyás kolbászosan, a szegedi bográcsgulyás vagy éppen a dunai halászlé. Még az „ördöggel is
cimborálnak”, hiszen a konyha egyik specalitása az ördögbatyu,
azaz, a csülkös, mustáros töltött csirkemell rántva. De tortillák,
marhapörkölt, harcsapaprikás és dödölle is színesíti a kínálatot.
Persze, a nagy étkûekrôl sem feledkeznek meg: így akár egy
két személyt is jól lakató Csuportálból is lehet falatozni.
„Az volt a célunk, hogy a Csupor olyan étterem legyen, ahol több
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezô szakácsok, mindig
megbízható minôségû ételt tudnak letenni az asztalra, mindezt
meghitt, romantikus hangulatú környezetben. Minden délben
menüt tálalunk, ennek összeállításában Böndicz Csaba
menümester van a segítségünkre” – tudtuk meg az üzletvezetôtôl.
(x)

Csupor Étterem • Szombathely, Mátyás király utca 12.
Tel.: 94/787-989; honlap: www.csuporetterem.hu

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
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Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
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Ugye vihetem én a gyereket a Meseboltba?
Kedves klasszikusok, afrikai kalandorok, de a halál árnyékában élô kisfiú
története is szerepel a Mesebolt Bábszínház 2017/18-as évadának bemutatói között. A repertoárt végignézve
gyanítom, hogy lesz némi versengés
a szülôk és nagyszülôk között, hogy ki
vigye a Meseboltba a gyereket.
Az évad már elindult, szeptember 3-án
a Batu-tá kalandjaival. A történet Vitéz
László távoli, afrikai unokatestvérérôl,
Batu-tá-ról szól, akinek magyar rokonához hasonló kihívásokkal, valamint
paradicsompofájú ördögökkel, lisztesképû szellemekkel kell megküzdenie
szerencsepróbáló útján.
Ezen a hét végén, vasárnap lesz Dániel
András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az
Imikém) – a Kôszegi Várszínházzal közös
elôadás premierje. Dániel András meséjének szereplôi egy szemünk számára alig
látható világban élnek, azonban most
elôször megmutatják magukat a nagyközönségnek! Lakódiójukat éppen a Mesebolt színpadára tette le a szél, csak
hogy megelevenedjen elôttünk a világ
legkisebb házaspárjának egy nem is
annyira mindennapi mindennapja. Nem
kisebb dolgokra lehet számítani, mint
egy igazi piaci sárkányra, egy egészen új
Holdra, sôt, még a gombócevés világrekordja is megdôlni látszik (de ígérjük,
hogy egy gombócnak sem esik közben
bántódása)! A szerzô köteteiben már
megjelent történetek újabbakkal bôvülnek, hogy egy egész estés utazásra

hívják nem csak a legkisebbeket, de a legnagyobbakat is! – áll a Mesebolt évadnyitó sajtóanyagában.
Fazekas Mihály Lúdas Matyiját mindenki ismeri, a történetet most a Mesebolt
Bábszínház és a Természetes Vészek
Közhasznú Egyesület közös produkciójában láthatják, a bemutató november
26-án lesz.
A Papírvarázs – pöttöm-színházi elôadást
október 1-én láthatják a legkisebbek és
kísérôik. Gyanítjuk, Rumcájsz neve nem
feltétlenül ismerôs a mai gyerekeknek.
Hogy ôk se maradjanak ki a Rejtek-adó
erdô szeretnivaló zsiványának gazdagokat és gôgösöket leckéztetô történeteibôl, a Mesebolt válogatott Vaclav Ctvrtek
meséibôl. Bemutató október 22-én.
A most induló évadból sem maradhat el
a Ziranó Színházzal közös produkció,
amelybôl megtudhatjuk, hogy ha valaki elég kitartó – mint Ágoston, a kisegér
–, akkor valóra válthatja álmait, akkor elrugaszkodhat a földtôl, és megpillanthatja fentrôl a mi kicsi, de csodálatos világunkat. Bemutató december 17-én.
Intimebb, osztálytermi közegbe helyezik
azt az elôadást, amellyel 3–4. osztályos
gyerekeknek szánnak. Egy leukémiás
kisfiú utolsó tíz napjával szembesítik a nézôket, ami bátor és tiszteletreméltó vállalkozás, tekintettel arra, hogy a halál
még felnôttek között is tabu téma. Talán ez az elôadás segít abban, hogy ne
legyen az. Az Eric-Emmanuel Schmitt:
Oszkár és Rózsa mami címû darabja
februárban kerül a közönség elé.

Nem csak álmodozó, de hazudós kisegér
története is szerepel a Mesebolt választékában, Lázár Ervin darabja azt boncolgatja, hogy mi a különbség a hazugság
és az álmodozás, a történetmesélés között. Hazugság-e reményt adni valakinek,
aki nagyon rászorul a bíztatásra? A választ március 18-án kapjuk meg.
Áprilisban mutatják be Fésûs Éva A palacsintás király címû darabját.
Két felújítás is szerepel a tervek között:
Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot és Jevgenyij Svarc: Az elvarázsolt testvérek darabját veszik ismét mûsorra.

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Tisztújítás volt a szombathelyi Fideszben

A Frisss FM beolvad a Rádió 1-be?

Újabb két évre kapott bizalmat a tagságtól Lendvai Ferenc, a Fidesz szombathelyi szervezetének elnöke a héten

A Rádió 1-et mûködtetô Radio Plus
szerdán bejelentette: hálózatos együttmûködésre vonatkozó kereskedelmi
szerzôdést írt alá a Vasi Friss Rádió Kft.
és a Radio Plus Kft. A szombathelyi
Frisss FM nevû helyi rádiót mûködtetô
társaság és a Rádió 1-et üzemeltetô cég
a szerzôdés alapján a következô napokban nyújtják be a hálózatba kapcsolódási kérelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának.
Kedvezô döntés esetén nem csak Szombathelyen, de annak térségében is
hallhatóak lesznek Andy Vajna kormánybiztos rádiójának mûsorai, többek
között a Balázsék elnevezésû reggeli
mûsor, valamint több más Rádió 1-es
mûsor is, melyeket a hálózatba kapcsolódást követôen Budapestrôl vennék át,
de állítólag a helyi hírek mennyisége
nem csökken majd, mivel óránként helyi mûsorblokkot is sugároznak majd,
feltéve, hogy a Médiatanács megadja
mindehhez az engedélyt. A hálózatba
kapcsolódásra vonatkozó szerzôdést
bejelentô közleményben idézik a Vasi
Friss Rádió Kt. ügyvezetôjét, Horváth
Zoltánt is, aki azzal indokolja az összekapcsolódást a kormánybiztos rádiójával, hogy a Rádió 1 erôs brand, mely
mögött egy profi szakmai csapat áll, nagyon népszerû a reggeli mûsoruk, és
a játszott zenék terén is kiemelkedôt
nyújtanak – tudósított a fúzióról
a 24.hu.

tartott tisztújító közgyûlésen. Az elnökség tagjai: Horváth Csaba, Kántás Zoltán, dr. Takácsné dr. Tenki Mária, Illés
Károly és Gál Sándor.
Zanatlon Zanaton
Ismét megrendezte szeptember elsô
hétvégéjén a Zanati Kulturális és Sportegyesület hagyományos sportvetélkedôjét. A Zanatlonon 6 korcsoportban több
mint hatvanan mérették meg erejüket,
gyorsaságukat, állóképességüket. Helybôl távolugrás, 30 méteres síkfutás,
medicinlabda-lökés, súlyemelés és kosárlabda is szerepelt a próbatételek között.
A gyerekeknek 1000 méteres, a felnôtteknek 2000 méteres hosszútávfutást is

Torna világkupa a hét végén

rendeztek. Utóbbin ez évben is rajthoz
állt Koczka Tibor, Szombathely alpolgármestere és Kántás Zoltán, Zanat önkormányzati képviselôje. – A közösségépítés és a tömegsport népszerûsítése
mellett minden évben az a célunk,
hogy a zanati gyerekek versenykörülmények között is vetélkedhessenek egymással – tudtuk meg Putz Attila egyesületi elnöktôl. A legjobbakat az egyesület és a szombathelyi önkormányzat
is díjazta.

4

A szeptember 8-án kezdôdött Torna
Challenge Világkupán közel 100 férfi
és 50 nôi tornász indul, többen a montreali világbajnokság fôpróbájaként
tekintenek a szombathelyi versenyre.
Az eseményrôl tartott sajtótájékoztatót Koczka Tibor alpolgármester,
Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség fôtitkára, Dévai Boglárka, Európa-bajnoki bronzérmes szombathelyi tornász, Kalmár Attila a rendezô
Pannonsport Szervezô és Marketing
Kft. ügyvezetô igazgatója szerdán.
A versenyen a világ legjobb tornászai
(beleértve a magyar tornasport krémjét is) vesznek részt.
Pontytelepítés kedden
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége a nyári idôszakban szinte
heti rendszerességgel telepítette pontyokkal a kezelésében lévô horgászvizeket a pecások nagy örömére. Az idén
augusztus hónap végéig összesen

•

SPORT

34.612 kg ponty és 11.600 kg vegyes
fehérhal, valamint 374.500 db elônevelt
hal (keszeg, csuka, süllô, sebes pisztráng, harcsa) került a vasi vizekbe.
A Csónakázótóba 600, a horgásztóba
300, az Újperint 1. tóba 350 kilogramm 3 nyaras ponty kerül. Az idei
pontytelepítések utolsó nagyobb üteme 2017. szeptember 12-én, kedden
lesz, amikor a szövetségi vizekbe összesen 6.000 kg ponty és 100 kg amur fog
érkezni a halgazdálkodási tervekkel
összhangban. Az elôzetes információk alapján a betelepítésre kerülô
halak egyedsúlya 1,5-2,5 kg között
lesz. További halasítások még várhatóak az ôsz folyamán, melynek keretében elsôsorban keszegfélék kerülnek
a tavakba. A problémamentes és
élményteli pecázás érdekében a keddi pontytelepítés után sem lesz tilalom
elrendelve.
Újabb díj A falu rosszának
A Legjobb rendezés díját kapta Mohácsi János A falu rossza címû elôadásért
a Városmajori Színházi Szemle hétfôn
tartott ünnepélyes díjkiosztóján. A népszínmû elsô lett a júliusi közönségszavazáson, illetve további két kitüntetéssel ismerték el júniusban a POSzT-on is.
A Mohácsi testvérek átiratában bemutatott A falu rossza címû népszínmû
nyáron több elismerést is kapott: a Városmajori Színházi Szemle közönségszavazásán ért el elsô helyet, illetve a XVII.
Pécsi Országos Színházi Találkozón
Sodró Eliza a legjobb 30 év alatti nôi színész kategóriájában lett díjazott, továbbá szintén az ezévi POSzT-on a Magyar
Mûvészeti Akadémia Színházmûvészeti Tagozata által alapított alkotói kitüntetését Szerémi Zoltán érdemelte ki.
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Különös
vasárnap…
Nem mindennapi szórakozást talált ki magának egy siheder 1925 egyik júniusi vasárnap
délutánján. Megbántott testvérén kívánt
bosszút állni, így hát feldobta az amúgy csendes belvárosi szieszta idejét…
A HIR címû újság június 25-ei számában
„Vasárnapi csendélet a Kossuth L.-uccában”
címmel jelent meg írás a pikáns esetrôl.
„Ugylátszik, vannak emberek, akik csemegeszámba menô közelharcokkal akarják ugy
a saját, mint közvetlen környezetük lelkületét felüditeni. Vasárnap délután az egyik Kossuth Lajos uccai házban mely is már fölöttébb
közeledik a Keresztuccához, nagyon

ÜGYELETES PATIKA

.

.

.

.

HIRDETÉS

.

.

.

.

.

.
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.

unatkoztak a lakók. Nem volt sem jó idô, mely
alkalmatos a sétabeszélgetésekre és nem volt
ilyenkor ujság sem, elmondogassa szenzációszomjas embertársainak mindazt, amit még
a szombathelyi bennszülöttnek is tudnia
kell. Eme nagy unalom közepette egy – a fentebb emlitett házban éldegélô – 19 éves fiatalember gondolt egy nagyot és merészet: ha
nincsen szenzációt szállitó ujság ilyenkor, hát
majd ô gondoskodik a lakók néminemü szórakoztatásáról.”
Az elôzményekhez hozzátartozik, hogy a fiatalember testvérét megbántotta annak felesége, és ez bosszúért kiáltott.
„A házban lakik ugyanis sógorasszonya, aki
a fiatalember bátyjától mintegy hat hónapja különváltan él. A különválásra a kölcsönös meg nem értés szolgáltatott okot és
alkalmat, mire az asszony kisleányával külön
költözött és megkezdôdött a házban a gyûlölködés, a veszekedés. Ezen elôzmények

CIVIL
A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

után a harcia ifju ember az asszony ablakai
alá vonult és azokat szépsorjában, nagy
hozzáértéssel beveregette. A csörömpölésre nemcsak a lakók lettek figyelmesek, de felfigyelt a fiatalember édesanyja is, aki azután
hangosan, tisztán és érthetôen ama véleményének adott kifejezést, miszerint sokkal célravezetôbb lett volna az ablakok helyett
az asszony fejét betörni.”
A felbôszült anya lerohant, és pártfogásba
vette fiáit. Ekkor már egyre többen gyûltek
össze az amúgy álmosnak ígérkezô vasárnap
délutánon…
„A vélemények végül is parázs veszekedéssé
fajultak, melynek a rend éber ôre vetett véget és a lakók édes izgalommal eltelve vitatták meg a történet további lehetôségeit, melyek már a törvény elött fognak leperegni.”
Még, hogy unalmas lenne egy szombathelyi
vasárnap délután?
KI

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Bécsben. A sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványát Hôbör Krisztián és Kovács Ibolya, a Szombathelyi
Ércentrum utalványát pedig Pozsgai József nyerte. E heti kérdésünk: Melyik
utcában volt a balhé? A helyes megfejtést beküldôk között a Szombathelyi
Ércentrum utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére
(Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy
az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, szeptember 13-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
szeptember 9-tôl szeptember 15-ig.
9., Szo – Stromfeld, Stromfeld A. u.
15., 801-230 20.00–8.00; 10., V –
Szent Márton, Szent Márton u.
18., 318-438 19.00–08.00; 11., H –
Árkádia, Dolgozók útja 1/a., 508008 20.00–8.00; 12., K – Calendula,
Szelestey L. u. 4–6., 509-405
20.00–8.00; 13., Sze – Elefánt, Zanati
u. 20., 508-553 20.00–8.00; 14., Cs
– Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., 508110 20.00–8.00, 15., P – Fekete
Sas, Paragvári u. 70., 508-242
20.00–8.00

.

•

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

Ne gyógyítsuk a betegséget,
hanem elôzzük meg!

SÓSZOBA

Váljunk egészségére!
Narancsbôrös?
Estére bedagadnak végtagjai?
Nehezen gyógyulnak sebei?

NYIROKMASSZÁZS
Ezekre a panaszokra kínálunk alternatívát.

Ajándékozzunk
egészséget!
Egészségtárs Kft.
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es telefonszámon.

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELÔ OPERÁTOR
3 mûszakos és folyamatos munkarendbe
Feladat:
• Könnyû fizikai, betanított munka
Elvárások:
• Nyolc általános iskolai végzettség
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
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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Hová menjek, mit csináljak? Az Agora ajánlata
Koncz Zsuzsa-elôadás, Garas Kálmánkiállítás, jogi elôadás, kézmûves és biciklis program – az Agora kellemes
programokkal hangol szeptemberben
az ôszre.
Szeptember 13-án 9 és 14 óra között kerül sor az Alternatív Vitarendezési Fórumra. Az Alternatív Vitaendezési Fórum egy
új, ingyenes jogi szolgáltatás, melynek
célja, hogy hozzájáruljon hazánkban
a kollektív munkaügyi kapcsolatok mûködéséhez. Egyik feladata, hogy segítse
a kollektív érdekviták szereplôit abban,
hogy kölcsönösen elônyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit.
Másik célja, hogy még a viták elôtt támogassa a felek kommunikációját, tanácsokat adjon, és segítse a közös álláspont
kialakítását. A rendezvényeken bemutatjuk a projekt döntôbírói szolgálatát, tájékoztatást nyújtanak a vitarendezés
alternatív formáiról és technikáiról, továbbá az elôadásokat követôen konzultációra is van lehetôség.
Szeptember 16-án a múzeum kertjében
ad promenád koncertet Szombathely Város Fúvószenekara.
Az autómentes nap rendezvényével
a KRESZ-parkba várják szeptember 22-én
13.30-tól a 4–5. osztályosokat kerékpáros ügyességi versenyre, amelyre elôre
nevezni kell.
Szeptember 25-étôl 13 óráig az óvodásoknak és az elsôsöknek kínálnak elôzetes bejelentkezés alapján kézmûves foglalkozásokat az Agora MSH-ban.

Koncz Zsuzsa Vadvilág címû lemezbemutató koncertjére kerül sor 26-án 19 órakor. A stúdióalbum 2016-ban jelent
meg, sorban a negyvenedik. A munkafolyamatokat, mint évek óta, Závodi
Gábor irányította, továbbá ô írt három
dalt is a lemezre. A lemezen szerepel egy
politikailag áthallásos versmegzenésítés
Bródy János jóvoltából a Történelmi
lecke fiúknak címû Ady Endre vers. Nem
csak az említett Ady vers az egyetlen
"ütôs" szám az új albumon, rákerül a lemezre érzelmi, emberi problémákról
szóló téma is – ezzel ajánlják a közönség
figyelmébe a koncertet, amelyre 6.590 és
6.990 forintba kerülnek a jegyek.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Szept. 9., szombat

Zápor várható

12˚C

25˚C

Szept. 10., vasárnap

Esô várható

13˚C

24˚C

Szept. 11., hétfô

Esô várható

14˚C

24˚C

Szept. 12., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

12˚C

22˚C

Szept. 13., szerda

Zápor várható

12˚C

23˚C

Szept. 14., csütörtök

Derült, napos
idô várható

12˚C

22˚C

Szept. 15., péntek

Zápor várható

13˚C

23˚C

6

Szeptember 26–27-én az Agora – Savaria Filmszínházban Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus elôadását lehet
meghallgatni, 27-én 14.30 órától pedig
az MSH-ban Agócs Nándor elôadását
Pompeiirôl.
A kiállítás sem marad ki a szeptemberi
kínálatból. 14-én 17 órakor nyílik az MSHban Garas Kálmán portréfotó-kiállítása,
melyet Tóth Csaba Munkácsy Mihály-díjas festômûvész ajánl majd a közönség
figyelmébe.
A Képeslevelezôlap-gyûjtôk Egyesületének kiállítása a reformáció 500 évének jegyében szeptember 18-án nyílik az MMIK
Élô-tér galériájában.

Safo_2017_09_09

17/9/8

11:46 AM

Page 7

2017. SZEPTEMBER 9.

UTÁNAJÁRTUNK

•

ÖNKORMÁNYZAT

Eldôlt: bôvítik a herényi temetôt
A lakosság tiltakozott, de ennek ellenére bôvítik a herényi temetôt.
A mérleg egyik serpenyôjében a herényiek ragaszkodása áll a temetôjükhöz, a másik oldalán pedig ugyancsak a herényiek ragaszkodása a nyugalmukhoz került.
A herényi temetô bôvítése nem
újkeletû kérdés, bár a média látókörébe 2013-ban került, amikor vészesen
fogyni kezdtek a helyek a városrész sírkertjében. A környékbeliek ragaszkodtak a temetôjükhöz, és mivel hely
is volt rá, nem is volt kérdés a fejlesztés. Ugyanakkor viszont más környékbeliek nagyon nem örülnek a temetô
fejlesztésének. Ez derül ki a két héttel
ezelôtti gazdasági és városstratégiai bizottsági ülés elôterjesztésébôl.
A herényi temetô bôvítésérôl 2006-ban
döntött a képviselô-testület, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv
jóváhagyásával. Tavalyelôtt több telket
kisajátítottak a bôvítés érdekében,
a telkeken termesztett örökzöldeket
átültették, az itt talált illegális hulladéklerakót pedig felszámolták.
A környékbeliekben akkor tudatosult
a temetô bôvítésére irányuló szándék, amikor az önkormányzat bekerítette a területet. Attól tartanak, hogy
ingatlanjaik leértékelôdnek, a temetések megzavarják a nyugalmukat, és azt
is vitatták, hogy egyáltalán szükség van
a temetôben a koporsós temetés lehetôségének bôvítésére – foglalja össze
a probléma lényegét a bizottság elé került elôterjesztés. A lakók azt is panaszolták, hogy elmaradt a lakossági
egyeztetés. Alternatívaként azt javasolták, hogy a temetôhöz közvetlenül
nem kapcsolódó szántóföldön alakítson

ki a város temetkezési helyet, sôt volt,
akiben az is felmerült, zárják be a herényi temetôt.
Az önkormányzat szerint viszont lakossági igény a herényi temetô fenntartása, bôvítése. Tavaly decemberben végül
beszéltek a lakókkal, elmondták neki,
hogy tízéves döntés a temetô fejlesztése, megmutatták nekik a vázrajzokat
és terveket.
A bizottsági ülésen dr. Takátsné dr. Tenki Mária vetette fel, hogy nem érdemes-e még egyszer átgondolni a lakók
tiltakozását, és újból egyeztetni velük,
mivel száz lakó aláírását nem lehet egyszerûen az asztalról lesöpörni. Dr. Károlyi Ákos jegyzô elmondta, hogy
a végleges terveket megmutatták a lakóknak, de erre nem érkezett válasz.
A jegyzô szerint a lakók álláspontja az,
hogy ne bôvítsék a temetô területét.

Illés Károly alpolgármester hozzátette,
hogy a lakók nyugalmának megôrzése
érdekében a temetô lakóházak melletti
szélén egy harminc méteres zöld sávot
alakítanak ki. További érvként hozta fel,
hogy az önkormányzat a kisajátításokkal együtt közel 30 millió forintot
költött a bôvítésre, a kiviteli tervek elkészítésére pedig kötelezettséget vállalt, ez újabb 3 millió forintba kerül.
A temetô egyébként úgy tûnik, szép
lesz. A koporsós sírhelyek félköríves elhelyezést kapnak, lesz lehetôség urnás
temetésre földbe, kolumbáriumba, és
lesz egy szóróparcella is, ami a városban még nincsen.
A bizottság ezek alapján úgy döntött, az önkormányzat kitart eredeti elképzelése mellett, és bôvíti a herényi
temetôt.
SaFó

Mécs Imre és dr. Szendrô-Németh a közgyûlésen
A szeptember 14-i közgyûlésen részt
vesz Mécs Imre volt országgyûlési
képviselô és dr. Szendrô-Németh Tamás ügyvéd, ellenzéki aktivista, akik
a héten írásban jelezték, hogy szeretnének szót kapni az ülésen.
Ha Puskás Tivadar polgármester és
a közgyûlés hozzájárul, ôk tolmácsolják
az elôzetes letartóztatásban lévô
Czeglédy Csaba álláspontját a szombat-

helyi közgyûlés szeptember 14-i, azaz jövô csütörtöki ülésén. Czeglédy a polgármesterhez írt levelében kifejti, hogy szeretné a gondolatait és az álláspontját
a képviselô-testület tagjaival és a nyilvánossággal megosztani. Ezért meghatalmazta dr. Szendrô-Németh Tamást,
hogy ôt a képviselô-testület és a nyilvánosság elôtt képviselje, és kéri, hogy
a polgármester 18 órakor adjon erre lehetôséget – értesült a Nyugat.hu. Mint

írja, Mécs Imre is jelentkezett, hogy az ô
érdekében felszólaljon a közgyûlés
elôtt, Czeglédy ennek engedélyezését
is kérte Puskás Tivadar polgármestertôl.
A közgyûlés szabályai szerint ha valaki,
aki nem képviselô, fel akar szólalni
a képviselô-testületi ülésen, ezt az ülés
megkezdése elôtt legalább 24 órával
írásban kérheti a polgármestertôl, aki
a hozzászólást engedélyezheti vagy
elutasíthatja.
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A cél az, hogy a beavatkozási terület valamennyi közlekedési útvonala kerékpározhatóság szempontjából: kényelmes (megfelelô burkolat, minimális
szintkülönbség, süllyesztett szegélyek,
minimális létesítményváltás, forgalmi
elônyben részesítés); közvetlen, gyors
(kitérômentes kerékpározás a célállo-

(Bár ezt nem látjuk be, hogy miért, hiszen a Zanati úton végig bicikliút van.)
Nagyon hiányzik viszont a Paragvári u.
– Szent Imre herceg nyomvonal Váci M.
u. és Rumi Rajki I. u. közötti szakasza,
a környezô települések (Vép, Söpte, Nárai, Sé) felé kiágazó nyomvonalak,
a Rohonci út és a Dolgozók útjának
összekötése, valamint a Rumi külsô út
és a Brenner Tóbiás körút összekötése.
Célként fogalmazza meg a tanulmány
a kerékpárforgalmi hálózat további
fejlesztését a belvárosban, lakóövezetek
és belváros között, a délkeleti, majd a létesítendô északi ipari parkba, hivatásforgalmi kerékpárutak építését a szomszédos települések felé: Vép, Söpte,
Nárai, Lukácsháza. (A Szombathely és
Balogunyom közötti szakasz tervezésérôl már született döntés, és erre pénzt
is megszavazott az illetékes bizottság.)

tenének, mégpedig a szabványoknak
megfelelôeket.
A fejlesztések több ütemben és elsôsorban pályázati forrásokból valósulnának
meg. Az elsô ütemben készülne el
a Maros utca – Söptei úti körforgalom
közötti kerékpárforgalmi nyomvonal
a Maros utca és a 11-es Huszár úti körforgalom között, a Sugár úton a Horváth B. krt. – Saághy I. utca közötti szakasz kerékpározható út kijelölésével,
ugyancsak ezzel a módszerrel lenne bicikliút a Szent Márton utca Gyöngyöspatak híd – Szent Márton temetô közötti szakaszán a Vörösmarty Mihály utca és a Gyöngyös patak hídja között.
Kerékpározható utat jelölnének ki a Régi Bucsui úton a Dolgozók útja – Bucsui
út között. A Nárai Külsô út Brenner T.
krt. – Király Sportcentrum közötti szakaszán kerékpárutat építenének a Brenner Tóbiás körút és a Ferenczy István utca között.
Elméletileg alig több mint egy év múlva be is fejezôdne az elsô ütem kivitelezése, a város rendelkezésére áll az elsô

mások között) és biztonságos legyen.
A bicikliseket leginkább bosszantó és a
biztonságos közlekedést nehezítô körülmény az, hogy meglévô kerékpáros
hálózat közepes kiterjedésû és aszimmetrikus, a DNy-i és ÉK-i területeket
nem fedi. Emellett hiányzik a központ
megfelelô bekötése és több É-D irányú
kapcsolat is – állapítja meg a tanulmány.
Hálózatói hiányt lát a tanulmány a Körmendi úti tengely és a Dolgozók útja
között; a centrum és a Zanati út melletti létesítmények összekapcsolásában.

Szeretnének kerékpárkölcsönzô hálózatot kiépíteni – elsôsorban hagyományos kerékpárokra építve és a kölcsönzôk mellé elektromos kerékpártöltôket is elhelyeznének.
Szerepel az is a tanulmányban, hogy
a gépjármû-forgalom mozgásterének
rovására kerékpározható útszakaszokat,
sávokat alakítanának ki, és bôvítenék
az autómentes és csillapított övezeteket.
Egy egész fejezetet szentelnek a kerékpáros parkolás helyzetére, új kerékpártárolókat, kerékpár-támaszokat létesí-

ütemhez szükséges pénz a Területi
Operatív Programból, 1,015 milliárd forint. De ehhez igencsak bele kell húzni, mivel még a tervezés sem kezdôdött
el, augusztus végén bírálták el az erre
kiírt közbeszerzési pályázatot. Mihelyt
megtudjuk az eredményt, tájékoztatjuk olvasóinkat.
A többi ütemben szereplô fejlesztések
egy részére ugyancsak van pénz, más
infrastrukturális beruházásokkal együtt
lehet majd kerékpárutakra is költeni.
SaFó

Komoly tervek bicikliút-ügyben
Szombathelyen a naponta kerékpárral közlekedôk aránya 19 százalék,
a cél az, hogy ez az arány 25 százalékra emelkedjen. De ehhez jó kerékpárutak, kulturált tárolók szükségesek. Lehet biciklizni Szombathelyen,
de ahhoz, hogy igazán kerékpárosbarát település legyen, ahhoz még nagyon sok minden hiányzik. Egy nagyon érdekes tanulmány, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv foglalja össze
a tennivalókat.
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Remek évet zárt a Tófürdô
Az átlagosnál jobb szezont zárt a szombathelyi Tófürdô. Ez nagyban köszönhetô a gyakori kánikulai napoknak,
amikor sokan kerestek felfrissülést
a strandokon. Hiába ugyanakkor a létesítmény közkedveltsége, a Tófürdô
üzemeltetése a magas fenntartási költségek miatt az idei évben is jelentôs
veszteséget okozott a SZOVA Zrt.-nek.
45 ezer vendég fordult meg a Tófürdôn
2017-ben. Ez a szám 10 ezerrel több
a tavalyi adatnál, amikor hûvösebb nyarunk volt, de ugyanennyivel kevesebb
a 2015. évi forgalomnál, amikor kedvezett az idôjárás a létesítményünknek.
– A régióban nagyon kiélezett a verseny a fürdôk között, amit a Tófürdô
is megérez. Strandunk teljes egészében
nyitott, ezért ha már esély van arra,
hogy beborul vagy jön egy zápor, akkor nem létesítményünket választják
a környékbeli fürdôzni vágyók – tudtuk meg Potyondi Nikolettôl, a SZOVA
Zrt. kommunikációs munkatársától.
Tapasztalatuk ugyanakkor továbbra
is az, hogy népszerû a Tófürdô: hogyha

az idôjárás kedvezôen alakul, akkor
megtelik a strand. Legfôképp a kánikulai hétvégéken produkáltak magas,
2 ezer körüli vendégszámokat, de amikor az elsô hôhullám megérkezett júniusban, hétköznapokon is a megszokottnál jóval többen, mintegy másfélezren jöttek felfrissülni a Tófürdôre.
Nem csak a medencék, a csúszdaegyüttes, de a sportpályák is folyamatosan használatban vannak, sokakat
vonz a mozgási (strand röplabda, kosárlabda, lábtenisz) lehetôség és népszerûek sportprogramok is.
A problémákról is szót ejtve: szerencsére nem sok ilyen jellegû panasz érkezett, de több látogatónkat károsítottak meg tolvajok. Az ellenük folytatott
védekezésben a biztonsági ôrzés és
a kiépített kamerarendszer ellenére
vendégeink együttmûködése és elôvigyázatossága nélkül tehetetlenek
vagyunk – jegyezte meg Potyondi
Nikolett. Az ôrizetlenül hagyott holmik
könnyû zsákmányként vonzzák a tolvajokat, fürdônkben ugyanakkor díjmentesen lehetôség van az értékek

biztonságba helyezésére: ingyenesen
igénybe vehetô értékmegôrzôket és fogasos ruhatárat alakítottak ki a Tófürdô területén.
Bár a létesítmény szeptember 4-tôl
zárva tart, nem állt meg az élet a strandon. Jelenleg többek között a vegyszeradagolók téliesítése folyik, és a medencék vizét engedik vissza a téli szintre
a SZOVA Zrt. munkatársai. Pár hét
múlva megkezdôdik a Mûjégpálya
szezonra való felkészítése, és a Kalandváros is folyamatos munkát ad a létesítmények csapatának, amely október
végéig várja a vendégeket.
SaFó

Hahó, a stoptábla nem dísznek van!
A közlekedési balesetek egyik vezetô oka, hogy nem adják meg a jármûvezetôk az elsôbbséget. A közelmúltban több ilyen eset is történt,
szolgáljanak tanulságul.
A szombathelyi Mátyás király úton érkezô Fiat vezetôje nem vette észre
az Állj, elsôbbségadás kötelezô táblát,
és behajtott a védett Szent Flórián körútra, ahol elôször a Hunyadi út irányába tartó Skodával ütközött, majd összetörte a Rumi úton keresztezôdésben álló Peugeot személyautót is. A balesetben hárman könnyebben megsérültek,
a Rumi út érintett szakaszát lezárta
a rendôrség a helyszínelés idejére.
A Fiat vezetôje elismerte, hogy hibázott.
Ugyancsak a stoptáblát hagyta figyelmen kívül az a német rendszámú Mercedes kisbusz, amely a Semmelweis Ignác utcában, a Vörösmarty Mihály úti
keresztezôdésnél és egy taxi elé hajtott.
Bár itt nem volt stoptábla, de a kamiont
érintô baleset is figyelmetlenségbôl
adódott. A Szatmár utcában közlekedô
Toyota kisbusz vezetôje vészfékezett,

amikor meglátta a neki jobbról, a Jávor
utcából elôbukkanó kamion vezetôfülkéjét az egyenrangú keresztezôdésben.
A nyomok alapján a Toyota a megengedettnél gyorsabban érkezett a keresztezôdésbe, a kamion viszont nem tett

meg hosszú utat az észlelése, a vészfékezés kezdete és az ütközés között. A felborult jármûvet szombathelyi tûzoltók
áramtalanították és kerekeire állították. A helyszínelés és mûszaki mentés
ideje alatt teljes útlezárás volt érvényben.
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KÉPGALÉRIA

•

IFJÚSÁG

Ú J G Ó LY Á K A F É S Z E K B E N
A héten megérkeztek a gólyák Szombathelyre, és megkezdték
ismerkedésüket fészkükkel, ahol legalább három évet fognak eltölteni.
Az ELTE-SEK felsôbbéves hallgatói idén is különféle programokkal
segítették az elsôéveseknek a lokalizációt: az SEK bejárása, praktikus
információk átadása mellett vetélkedôk, koncertek, zenés-táncos rendezvények segítették a közösségépítést.
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PROGRAMAJÁNLÓ

2017. SZEPTEMBER 9.

•

FOGADÓÓRA

Szeptember 9–23.
május 18–dec. 21.
Savaria Múzeum
Fényérzék
június 1–szept. 24.
Szombathelyi Képtár
Fotó/Szintézis
június 24–november 5.
Vasi Skanzen
Kép-átmenetek. Fényképek a hagyományos
közösségek életében
július 21–szept. 24.
Kámoni Arborétum Látogatóközpont
Háromlelkû babavilág
– Tóth Erika porcelánbaba-kiállítása
szeptember 14. (Cs)
Agora – MSH
17.00 Az idô megállítása
– Garas Kálmán portréfotó-kiállításának megnyitója
••••••••••••••
szept. 8–10. (P–V)
Arena Savaria
13.30 Torna Challenge
Világkupa
szeptember 9. (Szo)
Fô tér
16.00 XI. Szombathelyi
Big Band Fesztivál
szeptember 10. (V)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
ELTE-SEK sportcsarnok
18.00 Swietelsky-

•

HIRDETÉS

ELÔADÁS AZ E-CIGIRÔL

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.

KIÁLLÍTÁS

CIVIL

SZKKA–Pilisvörösvár
NB/I B-s kézilabda
mérkôzés
szeptember 11. (H)
Café Frei
18.00 Kalandor Kör,
vendég: Kertész Zsolt
szeptember 13. (Sz)
Agora – MSH
9.00 Alternatív vitarendezési fórum
Vas Megyei TIT
14.00 Asztaltársaság:
a „Szemtôl szembe”
címû kiállítás megtekintése
szeptember 14. (Cs)
Herényiek Háza
18.00 Molnár V. József
néplélekrajz-kutató
elôadása
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Évadnyitó hangverseny – Harmónia
bérlet, vezényel: Madaras Gergely, km.:
Rost Andrea
szeptember 15. (P)
Idôsek Klubja
10.30 A Székesegyház
megtekintése, vezetéssel
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
14.00 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas
Megyei Szervezete 50
éves jubileumi mûsora
Savaria Szimfonikus
Zenekar

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:

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

19.00 Évadnyitó hangverseny – Szimfónia
bérlet, vezényel: Madaras Gergely, km.:
Rost Andrea
Végállomás
22.00 Austria –
Hungary friendship
EBM electro party
szeptember 13–16.
Weöres Sándor
Színház
szeptember 13. (Sz)
19.00 A Dédi
szeptember 14. (Cs)
19.00 A Dédi
szeptember 16. (Szo)
Színházak éjszakája
(elôzetes regisztráció
szükséges!)
szeptember 16. (Szo)
Savaria Múzeum
10.30 Muzikum Promenád: a Városi Fúvószenekar koncertje
15.00 Múzsák kertje
– a szombathelyi múzeumok évadnyitó
rendezvénye. Színpadi
mûsorok: 15.30 Batutá – 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
szeptember 23. (Szo)
Vasi Skanzen
15.00 XIV. Szombathelyi Nemzetiségi Nap

2017. szeptember 20-án (szerdán) 16.30 órától a Prevenciós
Házban (Szombathely, Nádasdy F.
u. 4.), a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezetének
szervezésében „Tények és tévhitek az elektromos cigaretta használatáról az egészség tükrében”
címmel Gábriel Andor egészségfejlesztô tart elôadást.
Az elôadó az információk útvesztôjében kívánja elkalauzolni a résztvevôket, röviden bemutatja az
elektromos cigaretta felépítését,
mûködési mechanizmusát, létrejöttének történetét és rohamos terjedésének okait, továbbá a használatának szervezetre gyakorolt hatását a dohányzás relációjában.
Az elôadás után ingyenes szûréseken, állapotfelmérésen (vérnyomás, vércukorszint, koleszterint szint mérés, testtömegindex)
vehetnek részt az érdeklôdôk.

AKTÍV IDÔSKOR SZOMBATHELYEN
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata az „Aktív idôskor
Szombathelyen” programsorozata keretében szeptember hónapban „Látogatás a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban – mûhelytitkok” elnevezésû programra várja a szombathelyi, 60 év feletti
nyugdíjas polgárokat. Egy jelentkezô legfeljebb 2 fô részvételi
szándékát jelezheti a következô
adatok megadásával: név, lakcím, születési év és telefonszám.
A térítésmentes programra jelentkezni 2017. szeptember 11. napján 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 16.00 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 520-270; 520133; 520-383; 520-151; 520-620;
520-158, 520-149.
A határidôn túli jelentkezések
nem kerülnek regisztrálásra.

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, 3 m széles úton megközelíthetô, 1100 m2-es beépíthetô belsô telek eladó.
Az utcában minden közmû megtalálható. Ár: 11,5 M Ft
Szombathelyen keresünk 1–3 szobás lakásokat, azonnali fizetéssel.
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, 30 M forinttól, eladó.
A lakásokhoz terasz, tároló és fedett-nyitott gépkocsi beálló tartozik.
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TÁMOGATOTT OLDAL
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HIRDETÉS

2017. SZEPTEMBER 9.

Jóga kezdô és
haladó szinten
„Vedd a napot ajándéknak,
amit mások pazarolnak” – József Attila
Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

Kezdés Haladóknak: 2017. okt. 2-án,
Kezdôknek: 2017. okt. 5-én.
Bôvebben: www.kneffel.hu
Érd.: +36/30/620-5806

SCHOTT-nál!

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

Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indulnak
szeptemberben Szombathelyen.
2017. szept. 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

4 mûszakos munkarendben

MECHANIKAI
SPECIALISTA
1 mûszakos munkarendben

Elvárás:

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

Feladat:

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

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

mechanikai területre is

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

Feladat:
•
•
•
•
•

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

Amit nyújtani tudunk:

Versenyképes alapbér
Saját munkavállalói, határozatlan idejû szerzôdés
Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi
mértéket meghaladó mûszakpótlékok
Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
Folyamatos képzési lehetôségek
Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
Stabil, növekvô nemzetközi vállalat

Cégünknél érdekes feladatokra,
motivált és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
Email: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411,
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.

Renovo82 Kft. szombathelyi központi
irodája munkatársat keres:

Kereskedelmi, hálózati
vezetô munkakörbe

Feladatok:
• kiskereskedelmi egységek irányítása, vállalati célkitûzések
megvalósítása
• kontrolling folyamatok segítése
• cégszintû döntéseket segítô beszámolók készítése
• értékesítô munkatársak munkájának irányítása, segítése
• költséghatékonyság javítása, elemzése
• árajánlatok készítése, rendelések összefogása
• szerzôdések elôkészítése, szerzôdésminták kidolgozása
• készletek folyamatos figyelése, cikktörzs módosításokra
javaslattétel
Elvárások:
• szakirányú közép v. felsôfokú végzettség
• magas szintû számítógép felhasználói ismeret
• kitûnô probléma megoldó képesség
• logikus rendszerben való gondolkodás
• 2-3 éves szakmai tapasztalat

Fényképes, szakmai önéletrajzokat
a titkarsag@renovo82.hu e-mail címre várjuk.

Classic Társkeresô Szombathelyen
…azoknak, akik nem szeretnek már egyedül lenni…
Miért minket válasszon?

Mert társkeresô irodánk:
• személyre szabott,
• diszkrét,
• nem internetes
szolgáltatást nyújt egyedülállóknak.
Hívjon minket bizalommal, a 06/70/655-3404-es
számon, most nyári akcióval várjuk:
Amennyiben 2017. szept. 30-ig
regisztrál társkeresô irodánkban,
úgy korlátlan ideig tartó
regisztrációt nyer
(8.000 Ft/fô áron)!*

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

Elvárás: középfokú vagy 8 általános végzettség
Feladat: termékek vizuális ellenôrzése,
elsôdleges csomagolási feladatok ellátása
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H I R D E T É S

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Kundák Gábor és Németi Krisztina fia: Hunor, Iski
Dávid és Palka Bernadett Mária leánya: Eliza Blanka, Laczó Tamás
és Velekei Eszter leánya: Zoé, Gyulai Béla és Görcsi Annamária
leánya: Sztella Szonja, Mészáros András és Balaton Dorottya Mária
leánya: Rozina, Németh Péter és Görcsi Veronika fia: Dominik,
Horváth Gyula Péter és Pócza Renáta fia: Gyula, Szilágyi Ákos és
Szalai Kornélia fia: Benett, Nikli Zoltán és dr. Sárosi Barbara Réka
leánya: Anna, Resetár Antal és Bodó Anikó fia: Olivér László, Vörös
Krisztián István és Károlyi Anna leánya: Fanni, Haszák Ernô és
Mészáros Laura fia: Máté István, dr. Al-Aamri Khalil Gazem és
Forgács Anett leánya: Szemira, Ábrahám Tamás és Iszak Erika fia:
Kristóf Ferenc, Farkas Szabolcs és Biró Zsuzsanna fia: Patrik,
Werderits László András és Vörös Szandra leánya: Dorina
Erzsébet, Gyimesi Sándor és Sárközi Kitti fia: Benett és leánya:
Kármen (ikrek), Sej Róbert és Fritz Mirjana leánya: Rozina, Nagy
Gyula és Varga Nikolett fia: Iván, Rédai Bence és Takács Adrienn
fia: Máté, Udvardy László és Dan Márta leánya: Klaudia, Makula
Brandon Frank és Aranyi Dzsenifer leánya: Amanda Judit, Kiss
Csaba és Cseh Margit Zsófia fia: Nimród, Kiss Péter Tamás és Pál
Zsófia fia: Alex, Pap Attila és Németh Csilla leánya: Alexandra,
Sárközi Zsolt és Gróf Mária fia: Szabolcs, Horváth László és
Szemerits Edina leánya: Johanna, Pap István és Miklós Rebeka
leánya: Írisz Ella, Pockmecz Norbert és Udvardi Katalin Bernadett
fia: Milán, Weinhoffer János Tamás és Jakab Nóra Mónika fia:
Kristóf János, Hajdu Krisztián és Pold Eszter leánya: Bella, Kiss
Bertalan és Végh Anikó fia: Belián, Király László és Németh
Zsuzsanna fia: Noel, Kernya Ákos és Németh Viktória fia: Ádám,
Horváth Ádám és Kovács Kata leánya: Róza, Ruzsics Tamás és
Horváth Kinga leánya: Szófia, Fodor Krisztián és Szeifert Emôke
fia: Levente, Nyári István és Dégi Ildikó fia: Ádám, Engi Péter és
Markovits Dóra leánya: Mia Dóra, Balla Zoltán és Bugóczi Mária
leánya: Lilien, Vajda Gábor és Feréncz Krisztina fia: Zente
H Á Z A S S Á G : Pesztericz Gábor és Horváth Réka, Takács Péter
és Rimóczi Andrea, Kocsis Sándor és Nagy Noémi, Fancsali
András és Csôgör Éva, Déri András és Bognár Eszter, Bódis Szabolcs
és Bôdy Erika, Polgár István és Kustos Tímea Erzsébet
H A L Á L E S E T: Szép Károly, Rácsik Lajos, Kovács Jenô Dezsô,
Hajgató Róbert, Emmer Ferenc, Mesterházy Lajos, Szücs László,
Rainer Alajos, Németh Tibor, Németh József, Németh Antal,
Endrôdi Béla Ottó, Szemenyei Miklós, Németh Jánosné Sütô Ibolyka,
Krizsai István, Bányai Imre Ferencné Ódor Irén, Orbán Kálmán
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2017. SZEPTEMBER 9.

DOMOFIRE Kandallók és
kályhák széles választékban,
egyedi igényekkel
Bemutatótermünkben több mint 30 felépített modellt
tekinthet meg. Szakmai tanácsadással, 3D látványtervezéssel segítjük döntését. Több évtizedes szakmai tapasztalattal gyártjuk a kályhacsempéket és kivitelezzük a kandallókat, kályhákat.
Cserépkályháinkat a hagyományos építési technikák
mellett a legmodernebb külsô légbevezetéssel készült
környezetbarát biotûzterekkel is kivitelezzük. Minden
esetben az adott épületstruktúrának megfelelôen
adunk ajánlatot. Felmérjük a fûtéssel kapcsolatos mûszaki és esztétikai elvárásokat a megrendelô életmódjához igazítva.
A legújabb trend szerint lehetôség van a 2, illetve 3 oldalas panoráma üveges tûzterû kandallók megjelenítésére is, amelyek a liftes ajtómechanikának köszönhetôen
a szabad tûz élményét is nyújtják.
Gyártunk és forgalmazunk kis helyigényû, gyors meleget
biztosító, elônyös árú mobilkandallókat nagy forma és
színválasztékkal. Csempekandallóink alaptípusait megtalálhatja az ország bármely barkácsáruházában is. Ezen
mobilkandallóink gyorsabb megrendelését elôsegítendô
létrehoztuk a domofireshop.hu webáruházunkat. További
típusok, méretre igazított modellek megrendelése bemutatótermünkben lehetséges. 1993 óta építünk kályhákat,
így számos referencia munkával rendelkezünk.
További információ a domofire.hu weboldalunkon.
Személyes szaktanácsadás bemutatótermünkben.
(X)

O T T H O N

F Ó R U M B A N

FAFELDOLGOZÁS
ÉS KERESKEDELEM
9934 Felsôjánosfa, Kossuth u. 38.
Tel.: 94/526-018, Fax: 94/526-019
Mobil: 30/939-8040, 30/318-3692
Iroda: 30/563-9102

Email: martonfakft@gmail.com
Web: www.martonfakft.hu

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!
www.fuggonyozon.hu
BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

• ÉPÜLETFA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) igény
szerint gyalulva vagy
faanyagvédelemmel ellátva

• MÛSZÁRÍTOTT asztalos
minôségû PADLÓ, DESZKA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) többféle
minôségben (0-I. o., I. o., I-II. o.)
• HAJÓPADLÓ, lambéria, íves
faházborító, falburkolat,
mikrobordázott teraszburkoló, OSB lap
Kitûnô, magyar minôség, kedvezô
áron, közvetlenül a gyártótól!

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák,
házak takarítása
Festés, átalakítás utáni
nagytakarítás
Galambriasztó
rendszerek telepítése

E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

Az akció szeptember 11-tôl szeptember 30-ig tart!

Bízza rám
ingatlan-ügyeit!
Készpénzes ügyfeleim részére keresek:
• Belvárosi 2-3 szobás, jó
állapotú lakást,
• Joskar-Olán lakást 3. emeletig, akár felújítandót is,
• 2-4 szobás, jó állapotú
családi házat különálló,
saját telken.
Már 8 éve az ügyfelek szolgálatában!

Horváth Szabina
+36 70 454 1451
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Személy- és
vagyonôr
OKJ-s tanfolyam indul
Szombathelyen,
október 7-én.
06-30-948-26-46

Hölgyek, Urak,
Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

A Festékbolt a város 4 pontján

Szombathely
Vépi út 27.
Szûrcsapó u. 23.
Farkas Károly u. 2/a
Óperint utca 3.

Eladó házakat,
lakásokat keresek
Szombathelyen.

NMH: E-000160/2014/A001.

• Fôkönyvi könyvelôt keres költségvetési
intézmény közalkalmazotti jogviszonyban, elôny
CT-EcoSTAT program ismerete.
• Villanyszerelô-karbantartót teljes,
• Szociális gondozó és ápolót teljes és
részmunkaidôben felveszünk.
Önéletrajzokat a bogat@t-online.hu e-mail címre várjuk!

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

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

