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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

TOMBOL A KÁNIKULA!
ELTE–SEK: TÖBB MINT FÉLEZER
ÚJ HALLGATÓ IRATKOZIK BE
NÉGYSZÁZTÍZMILLIÓÉRT
SEM KELT EL A SAVARIA SZÁLLÓ
RENDÔRSÉG: FIGYELJÜNK A HÉTVÉGI HÁZAKRA IS
Margaréta Gyógyszertár
Nyitva H–P: 8–18-ig.
Szombathely, Margaréta u. 3.
(300 m-re a Szalézi tértôl,
a Margaréta Óvodával szemben)

ingyenes parkolás

AKCIÓ*:
Detralex 500 mg 4.799 Ft helyett
4.199 Ft/60 db filmtabletta**
vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza: Les Laboratories Servier.
*Akciónk 2017. augusztus 7–31-ig, ill. a készlet erejéig tart. **69,98 Ft/ db.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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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.

jutalékért

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

MINÔSÉGI TAKARÍTÁS!

Már a piacon is megtalálhatóak vagyunk!

2%

Lakások, családi házak, irodák,
lépcsôházak, vendéglátóhelyek
takarítását vállaljuk, festés és
felújítás után is!

Vasi Tóbi Kft. 06 30 641 0379

A képtár közelében 96 m2
K-Ny-i fekvésû, 1. emeleti
lakás garázzsal eladó.
Irányár: 23,7 M Ft.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu
EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Szombathely, Lovas u. 23. sz. alatt,
ipari tevékenységre, raktározásra,
oktatásra, vállalkozási
tevékenységre alkalmas ingatlan eladó!
• Telekméret: 9 306 m2
• Felépítmény (fôépület): 2 307 m2
• Felépítmény (melléképületek): 1 071 m2
• Betonozott terület: 3 500 m2
• A telek tájolása ÉNY-DK-i, hrsz 1972/4
Bejárást a jármûforgalom számára
1 db 6,4 m széles és 3,6 m magas, valamint 1 db 6 m
széles és 3,6 m magas kapu biztosítja.
Valamennyi épület gépkocsival történô
megközelítése lehetséges.

Érdeklôdni: +36 20 433 2149-es telefonszámon.

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

ELTE–SEK: több mint félezer új hallgató iratkozik be
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén is a legnépszerûbb felsôoktatási intézmény: a 2017. évi általános felvételi eljárásban kínált képzéseikre összesen 36 046 jelentkezés
érkezett, melybôl 12 941 elsô helyes.
Utóbbi adat azt mutatja, hogy
az összesen 105 ezer jelentkezô 12
százaléka az ELTE valamely képzésére kívánt leginkább bejutni.
Közel 1700 fô 2650 jelentkezést nyújtott be a szombathelyi campus képzéseire. Ez úgy lehetséges, hogy egy jelentkezô több képzést is megjelölhetett. A közel 1700 fôbôl 827 fô elsô helyen jelölte meg a szombathelyi
képzéseket.
A szombathelyi intézménybe összesen
527 fô nyert felvételt, közülük 47 fô
felsôoktatási szakképzésre, 395 fô
alap- és osztatlan képzésre, 85 fô
mesterképzésre.
A legmagasabb hallgatói létszám a gépészmérnöki, tanító és anglisztika
alapképzéseken, valamint mester-, illetve osztatlan tanárszakon jelenik
meg. Továbbra is a legnépszerûbb
a pedagógusképzés, melyre a felvettek
negyven százaléka került be. Ezt követik a gazdaságtudományi, a bölcsész és
a mûszaki képzési terület felvettei.
A sikeres felvételihez szükséges minimális pontszámok jelentôsen növekedtek, míg a tavalyi évben a Szombathelyen induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 312 pont volt elegendô addig idén ehhez már 338 pontra
volt szükség. Az osztatlan mesterképzések esetén pedig az ELTE viszonylatában is elôkelô 362 pont átlagos határt kellett teljesítenie a jövendô szombathelyi hallgatóknak. Ezzel, az ELTE
karaival közösen tervezett átalakítással, a Savaria Egyetemi Központ megkezdte szakjainak tudatos piaci
pozícionálást, melynek keretében jól
felkészült hallgatók kerülnek be

a Szombathelyen induló képzésekre,
akik az ELTE minôségi követelményeinek is megfelelnek. A Savaria Egyetemi Központ a fenti minôségi fejlesztéseinek támogatására a Széchenyi 2020
program keretében közel négymilliárd forintot nyert, amely összeg az elkövetkezô 40 hónapban hasznosul
Szombathelyen, ezzel a régióban egyedülálló lehetôséget teremtve az ide

jelentkezô tehetséges hallgatóknak.
Az ELTÉ-n idén szükséges legmagasabb
ponthatár 480 pont volt, Szombathelyen pedig 473, ezt annak kellett elérnie, aki fizika–történelem és állampolgári ismeretek tanárnak kíván tanulni.
A pótfelvételirôl a felvi.hu-n lehet tájékozódni, ennek határideje augusztus
7-én, hétfôn jár le.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

Beiktatták Székely János püspököt
Július 8-án ünnepi szentmise keretében
iktatták be hivatalába dr. Székely Jánost,
a szombathelyi egyházmegye új megyés püspökét. A Székesegyházban a hívek sokasága, valamint egyházi és világi
elöljárók elôtt Alberto Bottari de Castello,
apostoli nuncius felolvasta a kinevezô bullát, majd átadta a pásztorbotot az új püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia nevében Udvardy György pécsi püspök, az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagyprépost köszöntötte Székely Jánost, aki szentbeszédében elmondta: „Püspöki szolgálatom-

•

IFJÚSÁG

dent megtesznek azért, hogy a november 11-ei Szent Márton-ünnepségre már
a felújított téren kerülhessen sor. A régészek is figyelemmel kísérik a munkálatokat, középkori és római kori sírok kerültek elô, melyeket felmértek. Dr. Puskás Tivadar elmondta, hogy a tér Szent
Márton nevét kapja majd.

SPORT

A Swietelsky állt az akadémia mellé
Swietelsky–Szombathelyi Kézilabda Klub
és Akadémia néven szerepel a soron következô bajnokságban városunk NB/I B-s
kézicsapata, jelentette be sajtótájékoz-

Óvodavezetôket neveztek ki
Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú
Város alpolgármestere óvodavetôi kinevezéseket adott át Tóth Csabáné (Mocorgó Óvoda), Kapolcsi Kinga (Pipitér Óvoda), Fodor Imréné (Játéksziget Óvoda),
Iker Gabriella (Benczúr Óvoda) részére.
Kutyafuttató a 11-es Huszár út mellett

ban minden erômmel azon leszek, hogy
az egyházmegye lelki megújulását szolgáljam. Európa és benne magyar nemzetünk, sok szempontból egy belsô, spirituális válságon megy át. Egyre kevesebb a házasság, egyre kevesebb gyermek születik,
egyre több olyan ember van, aki alig tud
valamiért lelkesedni, valamiért ôszintén
örülni. Ennek a válságnak a legfôbb
oka, hogy sokan a nyugati világban elszakadtak a Teremtôtôl, az élet forrásától.
Azon leszek, hogy minél többeket segítek vissza ehhez az éltetô forráshoz.” Székely János a héten tett hivatalos látogatást a városházán, ahol dr. Puskás Tivadar
polgármester, Illés Károly és Molnár Miklós alpolgármesterek fogadták.

•

A 11-es Huszár út 112–114. keleti oldalán
található közterületi-zöldfelületi pihenô
részen kutyafuttatót létesített az önkormányzat, kerítést is építettek, és köztéri bútorok is kikerültek a helyszínre. A létesítményt a körzet képviselôje, Illés Károly alpolgármester és dr. Puskás Tivadar
polgármester is megtekintette.
Százkét éves hölgyet köszöntöttek
A város egyik legidôsebb polgárát, Széll
Piroskát köszöntötte 102. születésnapján
dr. Puskás Tivadar polgármester július
20-án. Mint azt a városháza híreibôl megtudtuk, Széll Piroska a Torda megyei Harasztoson született 1915-ben. 16 évesen
ment férjhez. Férje a falu cipészénél tanulta a mesterséget, ott ismerkedtek
meg. Két gyermeke született. Nagy háztájit vezetett, idôs szüleit gondozta.

tatón Pôdör Zoltán, az egyesület ügyvezetô elnöke, aki arról is beszámolt, hogy
a gárda öt új játékossal erôsített, és célja valamelyik dobogós hely megszerzése. A rendezvényen részt vett Molnár Miklós alpolgármester is, aki arról számolt be,
hogy a Swietelsky Magyarország Kft.-vel
könnyen sikerült dûlôre jutni, hiszen a cég
tulajdonosai tisztában vannak azzal,
hogy milyen magas szintû szakmai munka folyik az akadémián, és hogy mennyire fontos a lokálpatriotizmus a klub életében. – Amit kiemelnék, hogy a felnôtt
gárdánk mellett az elsô osztályú ifjúsági, serdülô és U 13-as csapatunk is
Swietelsky–Szombathelyi KKA néven szerepel majd a bajnokságban – húzta alá
az alpolgármester.
Vizet oszt a VASIVÍZ
A hôségben rendkívül fontos a folyadékpótlás, erre hívta fel a figyelmet dr.
Puskás Tivadar polgármester és dr.
Kohuth Viktor, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója. A zrt. vízosztó pavilont és párakaput állított fel a Fô téren.

A közmûveket cserélik a templom elôtt
Hétfôn délután dr. Puskás Tivadar polgármester bejáráson szemlélte meg, hogy
halad a Szent Márton-templom elôtti tér
felújítása. Szemes Tibor fômérnök elmondta, hogy a terveknek megfelelôen halad a felújítás, a kivitelezôk min-

Élete során kétszer is menekülnie kellett,
hogy magyar maradhasson. Elôször akkor menekült, amikor a háború alatt Torda megyét csatolták el. Akkor Kolozsvárra szöktek át családostul, majd 1999-ben
költöztek Szombathelyre. Egész életében
háztartásbeliként volt otthon. Ma is
rendkívül jó egészségi állapotban van,
önmagát ellátja, boltba és piacra jár, sokat imádkozik.

4

Nyári leállás a könyvtárban
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár a nyári szabadságolások miatt idén
két hétig szünetelteti szolgáltatásait.
2017. augusztus 7–20-ig a könyvtár zárva tart. Az elsô teljes nyitvatartási nap augusztus 21. (hétfô).
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Itt a black-bottom!
egész napon át mezitláb gázolják a fekete, agyagos földet. Mikor azután vége a munkának, meg akarnak szabadulni a lábaikra csomósan rátapadó
agyagtól, ami táncoló mozdulatokkal
jár. Ez pedig nem más, mint a blackbottom ôsapja.”
Nos, eleinte a színes bôrûek között terjedt el a tánc, de aztán „a szemfüles fehér emberek viszont sietve megtanulták tôlük. Az eredmény: ma az egész
világ black-bottom lázban ég és ez a láz
már jobban izgat minden táncolót,
mint a nem is olyan régen hallatlanul
népszerû charleston-láz”.
És, ha már a charlestont is szóba hozta a szerzô, rögtön hozzátette, hogy az
új tánc nem váltott ki ellenérzést
a „charleston-hívôkbôl”.
„Ennek pedig a magyarázata az, hogy
meglepôen hasonlít a black-bottom
a charlestonhoz. Sôt, annyira nagy ez
a hasonlóság, hogy aki tudja az elôbbi táncot, az egy-kettôre elsajátítja

utódját is. Sôt, egyes tánciskolákban
már össze is kombinálják a két tánc
figuráit. A charleston tehát nem halt
meg, csupán – megfiatalodott…”
1929 nyarára már egyre többen ropták
az új táncot messze Amerikától, a mi
városunkban is…

E heti kérdésünk: Melyik tánchoz hasonlított a black-bottom? A helyes
megfejtést beküldôk között a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az
ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, augusztus 9-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Kilenc évtizeddel ezelôtt nagy változások álltak be a tánc világában: az európai trendet az amerikai váltotta.
A black bottom kontinensen való megjelenése nagy visszhangot váltott ki sokakból.
„A nagy téli tánc-szezonra – vagy ha
jobban tetszik bálszezonra – a világ vezetô táncmesterei és táncdivatkreálói
kijönnek valami egészen és feltétlenül
sikerre számítható táncslágerrel. Még
nem is olyan régen közvetlenül Páris
ajándékozta a táncoskedvü világnak
ezeket a slágereket, az ugynevezett
modern táncok azonban Amerika számára ragadták el a tánc hegemóniáját
és ma az a helyzet, hogy Páris már csak
közvetve adja az uj táncokat a világnak,
de azoknak igazi szállítója Amerika,
pontosabban az amerikai négerek.
Mert az összes modern táncok – néger
táncok.”
Ezzel a felütéssel kezdte a szerzô
az írást, amely késôbb részletesen is ismertette a táncot… Az újságíró elsôként annyit árult el, hogy lefordítva fekete talajt jelent a kifejezés, és az amerikai színes bôrû lakosság körében örvendett nagy népszerûségnek – eleinte.
„A black bottom, mint ilyen, eredetileg nem tánc volt, hanem a néger munkásoknál – egy alapos lábtisztogatási
folyamat. A derék feketék ugyanis

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart.
Az ügyelet augusztus 5-tôl
augusztus 11-ig.
5., Szo – Patikaplus, Zanati u. 70.
(Tesco)., 501-607 20.00–8.00;
6., V – Fekete Sas, Paragvári u.
70., 508-242 19.00–08.00;
7., H – Elefánt, Zanati u. 20.,
508-553 20.00–8.00;
8., K – Panacea, Dolgozók útja
31., 324-500 20.00–8.00;
9., Sze – Árkádia, Dolgozók útja
1/a., 508-008 20.00–8.00;
10., Cs – Stromfeld, Stromfeld A.
u. 15., 801-230 20.00–8.00,
11., P – Kígyó, Fô tér 31., 312583 20.00–8.00

Kôszeg legnagyobb munkáltatója,

a KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:
• Fröccsöntôgép-kezelô 4 mûszakban
• Gumialkatrész-pucoló 4 mûszakban
Amit érdemes tudni rólunk:
• Stabilitás – 1991 óta folyamatos termelés
• Biztos jövô – folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
•
•
•
•
•

Határozatlan idejû munkaszerzôdés
Emelt pótlékok (40% mûszakpótlék, munkarendi pótlék)
Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minôségi bónusz, havi és féléves jelenléti prémium)
Készpénz cafeteria
100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyrôl)
Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kôszeg, Cáki út 5.
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UTÁNAJÁRTUNK

Négyszáztízmillióért sem kelt el a Savaria Szálló
Elege lett az önkormányzatnak a Savaria Szálló körüli áldatlan állapotokból,
amelyet egyébként a felszámolónak
lenne dolga megszüntetni. Úgy döntött a közgyûlés, hogy kifizetteti a felszámolóval a biztonság érdekében az
épületre költött önkormányzati pénzt,
kiszámlázza neki a kordonokkal elkerített terület használati díját, és vizsgálja azt is, milyen jogi lépéseket tehet
a szerinte a kötelezettségét nem teljesítô felszámoló ellen.
A Savaria Szálló százéves mûködés után
2005-ben bezárt. Az akkori tulajdonos,
a Savadius Kft. akkor még a hotel modernizálásával indokolta a mûködés felfüggesztését, ám ebbôl nem lett semmi.
A szálló 250 millió forintért tulajdonost
váltott, pontosabban a tulajdonosi körhöz kapcsolódó másik céghez került,

amely ellen éppen három éve indult felszámolási eljárás. A felszámoló (Cél-Org
Kft.) elôször hatszázmillióért verte dobra az épületet, majd a sikertelen pályázatok után apránként ment lefelé az árral. Az idén kétszer hirdették meg az ingatlant, kora tavasszal még 450, júniusban már csak 410 millió forintért. Bár
a hirdetményt közzétevô internetes oldalon többen is kértek lehetôséget az
épület bejárására, hogy sikerült-e új
gazdát találni az ingatlannak, nem látjuk nyomát. (A felszámolót telefonon kerestük, egyelôre nem értük el.)
Az üres szálloda állaga folyamatosan
romlik, a mûemléki környezetben elhelyezkedô, helyi védelem alatt álló szecessziós hotel tetejérôl cserepek, homlok-
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zatáról vakolatdarabok potyognak a járdára évek óta. A közgyûlés nem egyszer
foglalkozott a szálloda sorsával (leginkább azzal, hogy hogyan lehetne megoldani a parkolási lehetôséget az épület körül, hátha ez megkönnyítené az értékesítést). Késôbb már fôleg az állagromlás,
a szálló rendezetlen környezete foglalkoztatta a képviselôket. A júniusi közgyûlésen azonban már jogi és pénzügyi
szempontok miatt is kénytelenek voltak
napirendre venni az ingatlan ügyét.
Tavaly a kormányhivatal kötelezte az önkormányzatot, hogy kordonozza körbe
az épületet, majd a tulajdonost szólította fel, hogy szüntesse meg a balesetveszélyes állapotot. Ennek a felszámoló
(amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja) nem tett eleget, ezért az önkormányzatnak kellett egy acélhálót felrakni a homlokzatra.

A közgyûlés úgy döntött, hogy kordonozás, hálózás költségeit a felszámolótól kéri,
és indítványozza, hogy ez kerüljön bele
a felszámolás költségeibe (azaz, ha értékesítik az ingatlant, akkor a felszámoló térítse meg a városnak a kiadást.) Ugyancsak
döntöttek arról, hogy az elkordonozott
önkormányzati tulajdonban lévô területre (több mint kétszáz négyzetméter) értékbecslés alapján megállapított használati díjat kérnek a felszámolótól.
Arról is határoztak, hogy a polgármester vizsgáltassa meg, milyen egyéb jogi
lehetôségek állnak az önkormányzat
rendelkezésére a felszámoló tevékenységével kapcsolatban, és javaslatát terjessze a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága elé. Emellett a polgármester
írásban nyilatkoztassa a felszámolót,
a szálloda épületére vonatkozóan milyen
biztosítással rendelkezik.

MIHEZ KEZDJÜNK VELE?
A Savaria Szállóért aggódó szombathelyi polgárok között gyakran merül fel
az a gondolat, hogy miért nem kezd a város valamit az emblematikus épülettel. A válasz egyszerû: mert nem az önkormányzat tulajdona. A városnak elôvásárlási joga van, azaz elméletileg azon az áron, amelyen a felszámoló meghirdeti, megvásárolhatná. A közgyûlés azonban mindezidáig nem élt ezzel az elôvásárlási joggal, és ezt jól is tette. Ôrült felelôtlenség lenne közpénzt fektetni egy olyan bizniszbe, amelybe a magánszektor sem fektet be a megtérülés
kétségessége miatt. (Lásd a Styl ügyét, amelybe mindenféle elôzetes kalkuláció, üzleti számítás nélkül dobott be az ’állambácsi’ közel másfél milliárdot –
ebbôl közel egymilliárd ment a felszámolónak –, csak éppen arra nem gondolt
senki, hogy a fejlesztésbe is be kellene tolni még néhány százat, ezret.)
Ugyanakkor látva, hogy a felszámoló is erôteljesen enged az árból, és érdeklôdôk is voltak, akik szerették volna megnézni az ingatlant belülrôl, (hogy
sikerült-e nekik azt nem tudjuk), talán van remény arra, hogy gazdára talál a szálloda. Még mielôtt összeomlik.
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Csúcsra jár a Tófürdô
A kánikula a nyaralóknak jó, meg persze a „vizes létesítmények” gazdáinak. A Szova Zrt.-nél a tavalyelôtti látogatószám megdöntésére számítanak, a hét végére naponta kétezer látogatót várnak.
A 35-36 fokos hôségben, aki csak teheti, a víz mellé menekül. Még ha nem is
csobban a medencébe, a Tófürdô kicsit
hûvösebb mikroklímája már enyhülést
hoz. Nem véletlen, hogy az idei szezonban már eddig 27 ezer látogató fordult
meg az élményfürdôben a június 3-ai kapunyitás óta.
Mint azt Potyondi Nikolett, a SZOVA
kommunikációs munkatársa elmondta,
tapasztalatuk szerint a szombathelyiek és
a környékbeliek ismerik és kedvelik a Tófürdôt, ha kedvezô az idôjárás, akkor jönnek az emberek. Ezt remélik a mostani
kánikulai napokon is. Hôség idején

hétköznapokon is ezer fô feletti vendégforgalomra számítanak, hétvégén ennek
a duplája is lehet a látogatószám. Ezzel
kalkulálva már augusztus elsô hétvégéjén
elérhetik a tavalyi év összesített látogatószámát, a 36 ezer fôt. A kánikulai napokon természetesen megnövelt létszámú személyzet (medenceôr, úszómester)
figyel a fürdôzôk biztonságára.
Aki nem tud a strandra menni, viszont
a Fô térre visz az útja, az önkormányzat
és a VASIVÍZ jóvoltából párakapuk alatt
hûsölhet, illetve vizet is kaphat, ha megszomjazna.
Kedden harmadfokú hôségriasztást adtak ki az egész országra. Harmadfokú hôségriasztás elrendelésére akkor kerül
sor, ha legalább három egymást követô
napon eléri vagy akár meghaladja a napi középhômérséklet a 27 Celsius-fokot.
A tartós hôség az egészséges szervezetet is megviseli, a szív- és a keringési

betegségben szenvedôkön túl ilyenkor
bárkinél elôfordulhatnak egészségügyi
panaszok. Éppen ezért a nagy melegben
kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, aminek során kerülni kell a magas
koffein-, illetve cukortartalmú, valamint
alkoholos italok fogyasztását. Azt is tanácsolják, hogy aki teheti, ne menjen
az utcára 11és 15 óra között.

A HÉTVÉGI HÁZRA IS ÜGYELJÜNK – FIGYELMEZTET A RENDÔRSÉG

KARNEVÁLI KRÓNIKÁK!

Nem csak az otthonunkat, üzletünket, de a hét végi házakat is érdemes védeni.
Lehet, hogy parkerdei „bázison” vagy a körtésben álló „bungiban” nem tartanak
nagyobb értékeket a tulajdonosok, ám azok elvesztése is érzékenyen
érintheti ôket.
Varga Sándor rendôr ôrnagy, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési
Alosztályának munkatársa nemrégiben szórólapok kihelyezésével hívta fel az
állampolgárok figyelmét a hétvégi házak környékének vagyonbiztonságára
a megyeszékhelyen.
A hétvégi házas lakóövezetben tartózkodók zavartalan biztonságához –
rendszeres jelenlétükkel – a Szombathelyi Rendôrkapitányság kerékpáros járôrei
és a polgárôrség tagjai is hozzájárulnak, de nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy elsôsorban mindenki saját maga felelôs az értékei megôrzéséért, ezért
kérjük, hogy tartsák szem elôtt és fogadják meg a rendôrség vagyonvédelmi
tanácsait – hívja fel a lakosság figyelmét a rendôrség a tulajdon hatékony
védelme érdekében.
Praktikus tanácsokat is adtak. A legalapvetôbb, hogy mielôtt hazaindul
a tulajdonos, sose felejtse el becsukni az ablakokat, bezárni a teraszajtót, kaput.
Ha a hétvégi házban van elektronikus riasztórendszer, azt aktiválják. A bejárati
ajtón történô behatolás elleni védekezés egyik biztonságos megoldása
a hevederzár használata, ezen kívül tanácsos a ház valamennyi nyílászárójára
szereltessenek rácsot. Ezt azért is tanácsolja a rendôrség, mert így az elkövetôknek
több idôt kell szánniuk a sikeres bejutásra. Ha hosszabb ideig nem tartózkodnak
a nyaralóban, nagyobb értéket ne hagyjanak az épületben. Ellenkezô esetben
az ott maradt értékekrôl célszerû leltárt készíteni, amely a nyomozó hatóság
munkáját szükség esetén elôsegítheti. Amennyiben az ingatlanon van
szerszámtároló, és az egy egyszerûbb építmény, az értékesebb szerszámokat,
gépeket ne itt, hanem jól zárható, védettebb helyen tárolják.
Ha hosszabb ideig üres az ingatlan, tanácsos szólni errôl a szomszédoknak,
megkérni ôket, hogy figyeljenek a birtokra. Amennyiben mégis hívatlan vendég
járt a házban, akkor haladéktalanul értesíteni kell a rendôrséget, a helyszínt
viszont megérkezésükig tartsák változatlanul.
A biztonság sokszor nem a pénz, sokkal inkább az óvatosság és az odafigyelés
kérdése – hangsúlyozták a VMRFK munkatársai. Bár Szombathely a béke szigete,
az egyik legbiztonságosabb település az országban, ám – ahogy mondani
szokták – az ördög nem alszik, vagy még inkább: alkalom szüli a tolvajt.

Történt valami emlékezetes, valami klassz, vagy éppen valami
megdöbbentô Önnel/Veled valamelyik korábbi Karneválon? Egy
váratlan találkozás? Egy régen
látott ismerôs felbukkanása?
Egy megmagyarázhatatlan érzés? Egy soha nem feledhetô pillanat? Egy oltári baki? Ossza
meg velünk!
Most, hogy NAGYkorú lett a Karnevál, szeretnénk felidézni az elmúlt 18 év NAGY pillanatait. Nem
a hivatalos „nagyságokra” vagyunk kíváncsiak, hanem arra, kinek milyen élményei és emlékei
vannak az elmúlt évek szombathelyi római kavalkádjairól. Ha van
ilyen NAGY története (legyen igaz
mese, vagy akár a képzelet szüleménye, netán egy megszépült
emlék…), írja meg és küldje el nekünk! A legjobb sztorikat és a legsziporkázóbb írásokat és a legjobb
civil képeket az idei (XVIII!) Karneválon díjazzuk is!
Három kategóriában várunk
karneváli emlékeket augusztus
20-ig az alábbi címen:
kronika@karnevalsavaria.hu
1. NAGY történet a Karneválról
(legjobb sztori)
2. NAGYON jól elmesélt történet
(legjobban megírt történet)
3. NAGYON jó kép (érdekes civil
fotók a korábbi karneválokról)
Írjuk meg együtt a Karnevál civil
Krónikáját!
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KÖZÉRDEKÛ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet AZ AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT
IGAZGATÓ (magasabb vezetô) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama:
Határozott idôre (5 év): 2018.01.01–2022.12.31.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Magasabb vezetôi beosztáshoz tartozó feladatok:
• a korszerû, magas színvonalú, a jogszabályi elôírásoknak megfelelô szakmai munka biztosítása az intézményben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és
civil szervezetek elôtt;
• önálló, személyes felelôsséggel járó döntések meghozatala
az intézményt érintô ügyekben;
• nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
• magasabb vezetôi feladatok ellátása;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.
Beosztotti munkakör: az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
feladatkörével összefüggô feladatok ellátása.
Jogállás, Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a végrehajtásáról rendelkezô, a mûvészeti, a közmûvelôdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggô egyes kérdések rendezésérôl szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhetô.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen elôélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontjában meghatározottak miatti büntetôeljárás hatálya alatt;
• cselekvôképesség;
• felsôfokú közmûvelôdési végzettség és szakképzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsôfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga;
• legalább 3 éves vezetôi gyakorlat;
• legalább 5 éves, közmûvelôdési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsôfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelô feladatkörben szerzett szakmai gyakorlat;
• kiemelkedô közmûvelôdési tevékenység;
• a három hónapos próbaidô kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidô kikötése kötelezô);
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követô két éven
belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló
okirattal nem rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: nyugati nyelv ismerete
Elvárt kompetenciák:
• önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetôség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó
készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal
a pályázó rendelkezik;
• a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
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• az intézmény irányítására, mûködtetésére vonatkozó vezetôi program;
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elôélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó
a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetôeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidô kikötése kötelezô, úgy 3 hónapos próbaidô kikötését vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá
a közgyûlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés
tartását;
• legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetôi tapasztalat igazolása.
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjával tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Közszolgálati Állásportál internetes oldalán
(https://kozigallas.gov.hu) történô közzétételtôl számított 30
nap (2017. augusztus 31. napja), postai úton való benyújtás
esetén is.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája nyújt, a 94/520-133-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) címre történô megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: AGORA Szombathelyi Kulturális
Központ igazgató beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.
• Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3. I. emelet 114. számú iroda)
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet elôírásai az irányadók.
A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése
mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója – a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága szakmai véleményének mérlegelését követôen – dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követô elsô ülésén.
A pályázók a bizottsági meghallgatás idôpontjáról a Bizottság
ülését megelôzô 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményérôl a pályázók a meghallgatást követô 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Megjegyzés:
A pályázat kiírója felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy
a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történô benyújtásra is egyaránt
irányadó.
A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:
• https://kozigallas.gov.hu (2017.08.01.)
• Szombathely Megyei Jogú Város honlapja
(www.szombathely.hu, 2017.08.01.)
• Szombathely Megyei Jogú Város hetilapja (Savaria Fórum,
2017.08.01. napját követô elsô lapszám)
• Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetôtáblája (2017.08.01.)
Dr. Puskás Tivadar polgármester
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PERMETEZÉS – TÁJÉKOZTATÁS 1:
A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. 2017. július 31–augusztus 21. közötti idôszakban Szombathely város alábbi területein végez növényvédelmi permetezést levéltetvek,
szúbogarak, bodobácsok és egyéb kártevô rovarok ellen.
Parkok
1. Múzeum Park, 2. Ezredévi park, 3. Brenner park, 4. Gayer park, 5. Pelikán
park, 6. Ady téri park, 7. Európa park, 8. Szent István park, 9. Víztorony, 10.
Csónakázótó környéke, 11. Emlékmû környéke, szánkódomb
Kutyafuttatásra kijelölt területek
1. Sorok utcai gyalogos hídtól az iskola parkolójáig húzódó zöld sáv
2. Stromfeld Aurél ltp. – Bárdosi Németh János utca
3. Váci M. utcától északra a Vízmû kutak lefolyóárkától a volt Rohonci vasúti töltésig, a Paragvári úttól a volt vasúti hídig
4. Bem József utcai buszfordulótól délre
5. Dolgozók útja melletti Vízmû terület a Nagy László u. mögött telepített
fenyôsor – a Dolgozók útja és a Perint által határolt terület
6. Károly Róbert u. 16-tól a Szent Gellért u. 62.-ig húzódó Perint parti
zöldterület
7. Négyesi utcai park mögötti zöldterület, a park és a Gyöngyös patak között
8. Pázmány Péter krt. buszfordulónál (2 terület)
9. 11-es Huszár úti lakótelep
A permetezésre 22.00 és 03.00 óra között kerül sor.
T Á J É K O Z TAT Á S 2 :
A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. megbízásából a Növényvédô és Kártevôirtó Kft. 2017. július 31–augusztus 21. közötti idôszakban Szombathely város alábbi közterületein platánok, juharfák, szivarfák, hársfák és fenyôk permetezését végzi. A permetezésre 22.00 és 03.00 óra között kerül sor.
Platánok: Pelikán park, Brenner park, ISEUM irodaház mellett (Rákóczi F. u. 1.),
Wesselényi u. eleje Borostyánkô Áruház mellett, Borostyánkô Áruház mögött,
Ezredévi park, Markusovszky u., Nyomda sétány, Gayer park, Neumann Ált. Isk.
elôtt, Fogaras u. – Szt. Gellért u. sarok, Váci M. u., Kodály Z. u. Váci u. felôli rész,
Váci M. u. 1. orvosi rendelô mellett, Kéthly A. u., Rohonci u. 62–64, Hadnagy
u. – Sportcsarnok, Derkovits ltp. – Rohonci u. 5-19 Ny-i oldala és a Szûrcsapó utca 27–41 között, Károlyi A. u. keleti oldala, Négyesi u. kutyafuttató, Szt. István
park, Bagolyvár elôtt, Szûrcsapó u. 21–27, Bartók B. krt. 40 parkoló, Múzeumfalu elôtt (Árpád u.), Víztorony u., Rohonci u. mindkét oldala, 1-es Huszár út
90-112 tömbbelsô bejáratánál, Kodály Zoltán u. 15–35 tömbbelsô
Juharok: Kisfaludy S. u., Hollán E. u., Deák F. u., Táncsics M. u., Kálvária u., Aréna u., Zrínyi u., Engels u., Esze Tamás u., Akacs Mihály u., Maros u., Hargita,
Szegedi Györgyné, Bólyai u., Hadnagy u. 62–68 tömbök elôtt és mögött, Szabó Miklós u., Gayer park, Mátyás király utca, Szily János u.
Szivarfák: Vasút u., Felsôôr u., Szûrcsapó u. 8–12 között a járda mentén, Stromfeld Aurél u., Pázmány krt. 52., Móra Ferenc u., Kôrösi Cs. S. u., Szent Márton u.18., Szent Márton u. 24., Szent Márton u. 20–22., Károlyi Antal u. 1–2.,
Hajnal u. 2–4., Jáki úti temetô, Csónakázótó (Claudiussal szemben), Csónakázótó (Kenderesi u.)
Hársak: Szent Flórián körút, Gagarin u., Ezredévi park, Szent István park, Homok utca, Pelikán park, Gayer park, Gyöngyös utca, Brenner park, 18-as Honvéd út, Hollán Ernô utca, Kôszegi u., Március 15. tér, Vízöntô u., Nagyszombat tér, Vajdahunyad u., Acél u., Pázmány Péter krt., DOMUS parkoló (Bolyai
u. felôl), Szûrcsapó 26. parkoló, Gyöngyösparti sétány, Dr. Pável Ágoston sétány, Fô tér, Barátság u., Újvilág u., Neumann Ált. Isk. elôtt (Losonc u. – Vörösmarty M. u.), Oladi lakótelep: Kodály Z. u. új templom mellett a nyugati
oldalon lévô utca, Bakó j. u. – új templom mellett a keleti oldalon lévô parkoló és utca, Faludi F. u. 10–22. az út melletti fasor, Faludi f. u. 10–22. és az
Apáczai Cs. J. sétány közti tömbbelsô, Gazdag E. u. 2–6. Dolgozók útja felôli oldalán, Kodály Zoltán u. a Kassák L. u. 8-tól a Kodály Z. u. 13-ig tartó szakaszon, Kassák L. u. 12–20. É-Ny-i és D-K-i oldalán, Bakó u. 2–16 -Faludi F. u.
9–15. közti játszótér, Kodály Z. u. 2–10 K-i oldalán lévô parkoló, Kodály Z. u.
15–335 tömbbelsô, Nagy László u. 17–21. K-i oldalán lévô parkoló, Nagy László u. 12–30. É-i oldalán, Nagy László u. 12–18. tömb és a Dolgozók útja közötti parkoló, Nagy László u. 24–30. D-i oldala, kiserdô széle, Dolgozók útja
Fenyôk: Paragvári u., Antal József tér, Szily János u. Szily János szobor két oldalán, Szent Márton u. Wesselényi M. u. keresztezôdés a szobor mellett, Gayer
park, Sugár út, Kenderesi u., Markusovszky u.

KÖZÉRDEKÛ

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a 7/2016. (III.
1.) önkormányzati rendeletében az oktatás és az ifjúság területén kiemelkedô munkát
végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Pedagógus Életmû-díj” – annak
a személynek adományozható,
aki hosszabb idôn át – de
legalább 25 éven keresztül –
kiemelkedô nevelô-oktató munkájával és életével a szülôk, a diákok és pedagógustársaik körében közmegbecsülést szerzett.
„Ifjúságért-díj” – annak a személynek adományozható, aki
kiemelkedô munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását.
A díjakat évente egy-egy személy kaphatja.
A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester,
az alpolgármesterek, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, az Oktatási és
Szociális Bizottság, a város szervezetei (a vezetô óvónôk munkaközössége), a nevelési-oktatási intézmény vezetôje, pedagógusai, a szülôk közössége,
középiskolákban a diákönkormányzati szerv, a köznevelési intézmény fenntartója, a munkáltatói jog gyakorlója, a köznevelés területén mûködô civil szervezetek vezetôi.
A kitüntetés adományozását
erre a célra rendszeresített
nyomtatvány pontos kitöltésével lehet kezdeményezni (átvehetô: Polgármesteri Hivatal
Köznevelési, Sport és Ifjúsági
Iroda, III. emelet).
A felhívás és az adatlap olvasható és letölthetô a www.szombathely.hu oldalon (önkormányzat – felhívások /nem közvetlen link/ menüpont alatt).
A kitüntetési javaslatokat 2017.
augusztus 31. napjáig kell elküldeni a Köznevelési, Sport és Ifjúsági Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.), de
személyesen is leadható a III.
emelet 309. sz. irodában.
Rettegi Attila
Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyûlése Oktatási és
Szociális Bizottsága
elnöke
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

C I V I L

K A R I AT I D A TA N U L M Á N Y I T Á M O G AT Á S

EBÖSSZEÍRÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Kariatida tanulmányi támogatásról szóló 267/2016.(9.15.) K.gy
sz. határozata alapján „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttmûködve „Kariatida tanulmányi támogatás” nyújtásával kívánja segíteni a családban bekövetkezett betegség, árvaság, rokkantság, haláleset miatt
rendkívüli élethelyzetbe került szombathelyi lakóhelyû, hazai felsôfokú képzésben nappali vagy levelezô tagozaton
tanulmányokat folytató fiatalokat.

Tisztelt Ebtartók! Az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elôírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.szombathely.hu honlapról
a http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/letolthetodokumentumok/ útvonalon 2017. augusztus 1. napjától letölthetô „Ebösszeíró adatlapot”, illetve „Változásbejelentô adatlapot” kitölteni, és legkésôbb 2017. szeptember
30. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
• személyesen vagy postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3. címre,
• elektronikusan az ebnyilvantartas@szombathely.hu címre megküldve,
• Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyûjtôládába helyezve.
Ebösszeíró adatlap beszerezhetô még Szombathely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kereskedelmi ügyfélszolgálatán (Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3.) is. A kitöltéssel kapcsolatban a 94/520-247-es telefonszámon az
alábbi idôben kaphatnak tájékoztatást: hétfô: 8.00–12.00;
szerda: 8.00–12.00, csütörtök: 8.00–12.00 között.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017.
szeptember 30.
Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai ellenôrizni fogják.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2013. évben bejelentett
ebeket ismét be kell jelenteni!
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követôen is köteles az adatokban bekövetkezô változásokat,
szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.
Az eb tulajdonosa és tartója a változás bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
• személyesen vagy postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3. címre
• elektronikusan az ebnyilvantartas@szombathely.hu címre megküldve.

A támogathatók köre:
• szombathelyi lakóhelyû,
• hazai felsôoktatási intézményben nappali vagy levelezô tagozaton az elsô diploma megszerzésére irányuló képzésben, valamint elsô felsôfokú szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben tanulmányokat
folytató/kezdô,
• aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezô,
• rendkívüli élethelyzetbe került fiatal.
A támogatás igénylése:
A rendkívüli élethelyzetbe került fiatal/vagy más személy,
szervezet 2017. augusztus 15. napjáig a Jóléti Alapítványhoz címezve, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztályára eljuttatva kérelmet nyújthat be.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
• a rendkívüli élethelyzet részletes bemutatását, ill. igazolását (pl. orvosi igazolás, jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat, árvaellátásról szóló igazolás);
• mellékletként a szombathelyi lakóhely igazolását;
• a kérelmezô e-mail címét, telefonszámát.
Az aktív tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást – pótlólag – 2017. szeptember 15. napjáig
kell benyújtani.
A támogatási kérelmek elbírálásának rendje:
• A benyújtott kérelmek támogathatóságáról a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a benyújtási határidôt követô elsô ülésén fogalmazza meg véleményét.
• Véleményében a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a benyújtott kérelmek közül legfeljebb 10 kérelmet kiválasztva tesz javaslatot a döntéshozó Jóléti Alapítvány Kuratóriumának.
• A támogatottak személyérôl és a támogatás összegérôl a döntést a Jóléti Alapítvány Kuratóriuma hozza meg.
A támogatás biztosításának feltételei:
• A támogatás 1 tanévre (10 hónapra) kerül megállapításra, de a második félévben a kérelem megújítása nélkül csak akkor folyósítható, ha a tanuló/hallgató igazolja a második félévre történô beiratkozását.
• A tanév leteltét követôen a támogatás csak a kérelem megújításával kerülhet továbbra is folyósításra,
amennyiben a megítélésének feltételei változatlanul
fennállnak (rendkívüli élethelyzet + aktív tanulói/hallgatói jogviszony).
• A támogatás összege minimum 30.000 Ft, de legfeljebb 55.000 Ft/hónap. A támogatást a Jóléti Alapítvány folyósítja félévente.
„Szombathely Szent Márton városa”
Jóléti Alapítvány
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Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésbôl
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idôsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még
nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem
rendelkezô ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Együttmûködését köszönöm!

Dr. Károlyi Ákos
jegyzô
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2017. AUGUSZTUS 5.

Augusztus 5–12.

ÖREGEDÔ KEDVENCEK (2. RÉSZ)

KIÁLLÍTÁS
március 2–október 31.
Zsidó Kultúra Háza
(Zrínyi I. u. 17.)
Szemtôl szemben – képek az
elhurcolt szombathelyi zsidóság
történetébôl
május 18–december 21.
Savaria Múzeum
Fényérzék

augusztus 5. (szombat)
Tófürdô
9.30 XVI. Kovács Tibor
Strandröplabda emléktorna
Savaria Múzeum parkja
10.30 Muzikum Promenád:
2Beat duó (Kovács Ervin és Alföldi
Alexandra) – magyar dalok
a múltból és a jelenbôl
Végállomás
18.00 Jótékonysági est

június 1–szeptember 24.
Szombathelyi Képtár
Fotó/Szintézis
június 12–augusztus 27.
Vas Megyei Levéltár
(Hefele M. u. 1.)
Szombathely mindenkép(p)en,
amatôr- és mûkedvelô fotósok
Szombathelyen
1899–1990-kiállítás

augusztus 7. (hétfô)
Berzsenyi Dániel Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
zárva: augusztus 7–20-ig
augusztus 8. (kedd)
Zsinagóga Udvar
21.00 Kertmozi:
Gyalog galopp
augusztus 10. (csütörtök)
Sportliget
Utcák-terek bajnokság
Zsinagóga Udvar
20.30 Meggie’s Crew

június 24–november 5.
Vasi Skanzen
Kép-átmenetek. Fényképek
a hagyományos közösségek
életében – kiállítás

Sûrûn találunk kutyáknál cukorbetegséget, fôleg az idôs, kövér szuka kutyáknál. Jele a feltûnôen sok
vízivás, sok vizelés. Vérvizsgálattal
diagnosztizáljuk. Inzulin adagolásával és szigorú diétával a vércukorszint normalizálható.
Szintén vérvizsgálattal megállapítható a veseelégtelenség, mely különösen macskáknál gyakori. Speciális diétával kezeljük bizonyos gyógyszerekkel támogatva. „Népbetegség” idôsödô kutyáknál a fogkô.
Fogmeder-gyulladáshoz, ínysorvadáshoz, a fogak kihullásához vezet.
Ultrahangos fogkôeltávolítást végzünk, ha kell fogat húzunk. Nagy
súlyt kell fektetni az újbóli kialakulás megelôzésére.
Összefoglalva: fokozottan figyeljünk a 7 évnél idôsebb kutyára,
macskára. Ajánlott félévente egyszer
egy részletes állatorvosi vizsgálat. Jó,
ha a vizsgálathoz hozzátartozik az
alap vizelet, vér és bélsár laboratóriumi vizsgálata is. Indokolt esetben
állatkórházunkban szív- és hasi ultrahang-, valamint mellkasi röntgenvizsgálatot is végzünk. Fontos,
hogy korán észleljük az esetleges
idôskori betegségeket, mert a megfelelô kezeléssel az állat élete jelentôsen meghosszabbítható.
Dr. Varjú Gábor

augusztus 12. (szombat)
Zsinagóga Udvar
20.30 The Liver Paul

július 21–szeptember 24.
Kámoni Arborétum
Látogatóközpont
(Szent Imre h. u. 84/b.)
Háromlelkû babavilág – Tóth
Erika porcelánbaba-kiállítása
••••••••••••••••••

augusztus 12–13.
(szombat–vasárnap)
Joskar-Ola lakótelep
19. Joskar-Ola napok

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

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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Aug. 5., szombat

Kánikula várható

24˚C 36˚C

Aug. 6., vasárnap

Kánikula várható

24˚C 38˚C

Aug. 7., hétfô

Kánikula várható

23˚C 35˚C

Aug. 8., kedd

Derült, napos
idô várható

21˚C 33˚C

Aug. 9., szerda

Zápor várható

20˚C 34˚C

Aug. 10., csütörtök

Zápor várható

19˚C 28˚C

Aug. 11., péntek

Szeles idô várható

18˚C 25˚C
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K Ö Z É R D E K Û

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
Az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül
Szombathelyen a földi kémiai védekezést 2017. augusztus
10-én a napnyugta utáni idôszakban végzik. (Tartaléknapok:
2017. augusztus 11–12.)
Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípôszúnyog
lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros
hatással. A földi irtás során felhasznált készítmények
(Coratin, Mosquitox Fog) a kijuttatott formában kizárólag
rovarokra van káros hatással, melegvérû állatokra, emberre
nem veszélyes, a környezetet nem károsítja.

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

Hívjon minket bizalommal, a 06/70/655-3404-es
számon, most nyári akcióval várjuk:
Amennyiben 2017. szept. 1-ig
regisztrál társkeresô irodánkban,
úgy korlátlan ideig tartó
regisztrációt nyer
(8.000 Ft/fô áron)!*

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

Mert társkeresô irodánk:
• személyre szabott,
• diszkrét,
• nem internetes
szolgáltatást nyújt egyedülállóknak.

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Ábrahám Attila és Szijjártó Krisztina leánya:
Gerda, Horváth Róbert és Tóth Kitti fia: Róbert Attila,
Németh Tamás és Pajor Enikô leánya: Janka Kata, Kuntner
Erik és Ukszta Gabriella leányai: Olga és Sarolta (ikrek),
Németh Richárd és Kóbor Nikoletta leánya: Szonja,
Németh Balázs és Mátis Erzsébet leánya: Abigél, Simon
Róbert és Pungor Szabina leánya: Alexandra, Meskó
Gábor és Molnár Erika leánya: Hajnalka, Jakab Adrián és
Tollár Mária fia: Raul István, Bella Tamás és Páli Viktória
fia: Kristóf, Kovács Zoltán és Papp Renáta leánya: Maja
Amélia, Domán Norbert és Sümegi Nikoletta fia: Benjámin,
Katona Márton és Mándli Zsófia fia: Lóránt, Zelkó Gábor
és Köbli Edina leánya: Elizabet, Pirkó Péter Csaba és Geosits
Eszter leánya: Lara, Györgyi Zoltán és Paukovits Annamária
leánya: Róza, Oratovszky László és Baranyai Eszter fia:
Dávid, Csitkovics Gábor Zsolt és dr. Mangliár Dóra fia:
Nimród, Borsos Zoltán László és Tóth Anett Adrienn leánya:
Emma, Zsugonits Tamás István és Szalay Katalin leánya:
Adél, Kollarits László Zsolt és Horváth Laura fia: Salamon,
Kraller Tamás és Sipos Olívia leánya: Vivien, Pál Norbert
és dr. Ágh Nóra leánya: Emília, Sebestyén Péter Gyula és
Kopornyik Réka fia: Zalán, Horváth Péter és Goda Evelin
leánya: Lia, Bedics Zoltán és Molnár Andrea leánya: Lili,
Biró Zsolt és Lôrincz Nikoletta fia: Marcell
H Á Z A S S Á G : Szemes Arnold és Baranyai Petra, Tangl
András és Zentai Eszter, Nardai Áron és Csidei Brigitta,
Horváth Norbert Károly és Kutrovics Nikoletta, Szájer Ádám
Milán és Pápai Andrea, Budai István Zsolt és Erôs Adrienn
H A L Á L E S E T: Babos György, Pintér János, Zsoldos Gyula,
Csorba Boldizsárné Molnár Aranka, Szalai Lászlóné
Horváth Terézia, Buda Miklós, Baráth Árpád, Barók
Istvánné Buda Gizella Karolin, Iván József, Nagy András,
Gyarmati Zoltánné Béres Rozália Juliánna, Kiss Jánosné
Varga Mária, Havasy Jenôné Tóth Éva Erzsébet, Katona
József, Horváth István, Czinki József, Varga István Zoltán,
Oswald Elek Ádám, Szendi Gyuláné Tóth Gizella, Vörös
Miklósné Móricz Franciska, Lombfalvi Istvánné Kovács
Mária, Horváth Pálné Baksa Katalin, Kaczmarski Lóránt
Bernátné Horváth Judit Mária, Takó Attila László, dr. Kovács
Mária Erika, Guzmics Ferencné Kovács Éva Mária, Barti
Lászlóné Bertalan Aranka, Farkas Árpád Lajosné Kovács
Mária Márta, Nyári Mária
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AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7.
TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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H I R D E T É S
www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu
Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865
Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

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

•

P R O G R A M A J Á N L Ó

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

Szereti a házi tésztát?

Készítsen Ön is!
Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

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

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

Tóth-Irimiás Dalma
Szombathely, Rumi út 181.

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember

(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

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A vásárcsarnok
közelében elsô emeleti
Neczpál Kati 55 nm-es lakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Irányár 13,5 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177.
hiteltanácsadás

NYÁRI AKCIÓ!
20% kedvezmény a feltüntetett árakból
(a hirdetés felmutatásával vehetô igénybe, 2017. 06. 03–08. 31-ig)!

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.

ÚJRA JOSKAR-OLA NAPOK
Idén, augusztus 12–13-án (szombat–vasárnap) kerül
megrendezésre a XIX. Joskar-Ola Napok Kulturális és
Sportfesztivál. A szervezô, a Joskar-Ola Alapítvány az
idei rendezvényt a Joskar-Olán élô Erdélyi Rolika támogatására ajánlotta fel. A hétéves kisfiú már átesett két
koponyafeltáráson, két sérvmûtéten, egy shuntbeültetésen, csontvelô-transzplantáción és két évvel
ezelôtt egy sikeres lábmûtéten. Ennek ellenére Rolika
egy vidám, jókedvû kisfiú, aki soha nem adja fel. Viszont
a család számára nagyon megterhelô anyagilag Rolika
rehabilitációja, ezen szeretne segíteni az alapítvány.
Szombaton reggel a klasszikus gulyásfôzôversennyel,
tuning találkozóval, sakkversennyel, tûzoltósági bemutatóval és a kispályás labdarúgó-bajnoksággal indul
a rendezvény, este pedig a nagyszínpadon a Mokka
Tribute Band ad egy jótékonysági koncertet Rolikáért.
Vasárnap délelôtt a gyermekeké a fôszerep, hiszen egy
gyermek és ifjúsági cross ügyességi versennyel indítanak a szervezôk, ahol egy 22 állomásból álló akadálypályán tehetik próbára ügyességüket a gyerekek már
5 éves kortól, de lesz bábszínház és a távhô támogatásával egy meseelôadás is. Délután 16 órától dr. Puskás Tivadar polgármester és Kelemen Krisztián városi
képviselô mondanak köszöntôt, majd a díjkiosztók és
a nyereménysorsolás után kezdôdik a Joskar-Olai
Retro Fesztivál Csepregi Évával, az ABBA Feelinggel,
a Kozmix-szel és Náksival. A rendezvény végén pedig
az elmaradhatatlan tûzijáték szórakoztatja a kilátogatókat. Az idei rendezvényen is lesz vidámpark, ahol mindenki kortól és nemtôl függetlenül megtalálhatja a magának való szórakozást. Kellemes idôtöltést kíván
mindenkinek a Joskar-Ola Alapítvány!
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A STYL FASHION Kft.
állandó délelôttös munkarendben
történô foglalkoztatásra keres

raktáros • varrómunkás
vasaló munkatársakat.
Amit kínálunk:
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
06/30/358-99-42 • allas@styl.hu
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Dr. Endrôdy Katalin

Érrendszeri kezelés az Ércentrumban már 8 éve!

bôrgyógyász-kozmetológus

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

Neurológiai és rehabilitációs
magánrendelés

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

A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése,
fejfájás, fülzúgás, szédülés, 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.

fôorvos

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

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

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

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

(x)

•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

20% kedvezmény minden kezelési csomag árából,
2 fô esetén további kedvezmény!* Hétvégén is hívható!

*AKCIÓNK 2017. AUGUSZTUS 5–20-IG TART!

AKCIÓ az

Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

ACCESS
Consciousness®
kezelések, Bars®
tanfolyamok:
Rossz szokások, félelmek, stressz törlése. Immunerôsítés,
ráncok eltüntetése. Tanulási és látásproblémákra.

Önismereti és Párkapcsolati Problémamegoldó
Tréneri tanácsadás, Szüléstámogató és Gyermekágyas Professzionális Dúla szolgáltatások:
segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.
Ajándék vetítések: 16.30–20.00
Az energetikai kapacitásod felfokozása – augusztus 4.
Ízelítô a varázslatként létezésbôl – augusztus 18.
(hozzájárulás a költségekhez: 500 Ft/család)
Bars kipróbálás és vetítések: augusztus 19. 14.00–20.00
Jelentkezz be! (Nézheted a facebookon is!)

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:

http://megnyilolehetosegek.info/
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A Sabina Zrt.
egy mûszakos munkarendbe
varrónôket keres.
Fél 8-as munkakezdés is lehetséges.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

A Sabina Zrt.
karbantartó/lakatos
munkakörbe
várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni a 94/501-037-es telefonszámon lehet.

SZÓRÓLAPTERJESZTÉS,
SZÓRÓLAPMARKETING
Aktuális akcióinkról értesülhet
a www.savariapost.hu honlapon.

