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ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

FELSZEDIK A MOZAIKOT
NYÍLT NAP A FALCÓBAN
ADÓ AZ ÓRIÁSPLAKÁTOKRA
MÁRTON-NAP: ÜNNEPEL AZ EGYHÁZMEGYE

Dacia Duster már 2.899.000 Ft-tól!
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

Keresek! 2%
Szombathelyen eladó
lakásokat, házakat,
lehet bontásra, felújításra
szoruló állapotú is.

jutalékért

A Festékbolt a város 4 pontján

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

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

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

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

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

Egyes örökzöldek
20% kedvezménnyel!

Az akció október 20-tól november 30-ig tart!

–
–
–
–
–
–

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.

Nyitva: H–P 8–17-ig, Szo.: 8–16 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.
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FÓRUMBAN

Védôépület kerül a restaurált mozaik fölé
Megkezdôdött a Járdányi Paulovics
Romkertben található mozaik megmentése. Jelentôs forrást, 1,2 milliárd forintot kapott a város arra, hogy a mozaik
fölé egy védôépületet emeljenek.
A romkert sajnos már nem tartozik
Szombathely emblematikus mûemlékei
közé, magyarra lefordítva, ha az útikönyvekben szerepel is, nem errôl híres a város. Pedig akár csak az itt található mozaik miatt is az lehetne. De nézzünk magunkba: ha eldobnánk egy kavicsot, jó
eséllyel olyan helyre esne, ahol a föld néhány ásónyomnyira római emléket rejt,
de ha papírgalacsinokat dobálnánk a Fô
téren járó-kelô szombathelyiekre, és el
is találnánk ôket, vajon hányan tudnának, és mit mondanának a mozaikról?
Vagy akár a romkertrôl.
Az, hogy a romkert a szombathelyiek sokaságának is egy fehér folt, dr. Puskás
Tivadar polgármester mondta még
a romkerten (romkert fölött) áthaladó sétány átadásán. Arról nem vagyok meggyôzôdve, hogy annyira kellett az Ady
tértôl a Berzsenyi térig haladó gyalogos
útvonal lerövidítéséhez ez a járda 178
millió forintért, viszont egy haszna tényleg van – és megint a polgármestert idézem –, bárki számára láthatóvá vált
a romkert. Bekerül, vagy visszakerül
a köztudatba. És ez tényleg fontos.
De nem elég. Mert mi történik, ha az ember kimegy a romkertbe? Vagy átgyalogol fölötte. Lát egy halom – hogy a város egyik neves régészét idézzem – „bokáig érô” követ, amirôl vagy megérti –
szakvezetés mellett is akár –, hogy mégis

minek a romja, vagy nem. Én például
nem, mert nekem mondhatják, hogy kb.
milyen magas lehetett, meg hogy nézhetett ki, amíg állt, fel nem tudom fogni, nincs hozzá képzelôerôm.
Nos, ezen a helyzeten fog változtatni az
az 1,2 milliárd uniós (TOP) alapból érkezett támogatás, amit a mozaik fölé húzandó védôépületre költhet a város. Ez
persze csak egy része a romkert újragondolására szükséges pénznek, de az elsô,
és legfontosabb momentuma (ahogy
Csapláros Andrea múzeumigazgató, régész mondta: prioritása) a romkert rekonstrukciójának. Annál is inkább, mert
az algák, gombák, nedvesség és fagy
rombolta 4. századi mozaiknak a tisztítása, restaurálása – a végromlás elôtti
utolsó pillanatban – néhány hete meg-

kezdôdött. És hogy Pannónia legnagyobb épen maradt mozaikja vissza is kerülhessen eredeti helyére… ahhoz kell
egy hely.
Hogy ez a hely milyen lesz, azt egészen
pontosan még nem lehet tudni, épp
ezért mellôzzük az illetékes mûemlékvédelmi szerv és a város közgyûlése által is
elfogadott romkert-koncepcióterv illusztrációit. Ami nagyjából tudható: a helytartói palota a közel 800 négyzetméteres aulájának tömegét demonstráló, de
a barokk épületek látványához illeszkedô, jelentôs részben üveg építményre
számíthatunk.
Hogy a támogatás nagyságrendjét érzékeltessük: ennyi pénzbôl újult meg az Iseum is. Ami elég jól sikerült.
(Kgy)
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VISSZAPILLANTÓ

Csodás hangok Ramat-Ganból
Nagysikerû koncertet adott Szombathely izraeli testvérvárosa, Ramat-Gan kórusa. A több mint 40 tagú kórus vezetôje Hanna Tzur, a koncerten fellépett

Joseph Adrian tenor, Alexy Kanunnikov
basszus, zongorán kísért Gabi Argov.
A programban a többi között Morales,
Mozart, Schubert Puccini, Brahms mûvei szerepeltek. A testvérvárosi szerzôdés 25. évfordulója alkalmából küldöttség érkezett a városházára, amelyet
a polgármester fogadott.
Újabb ovi-sport pálya
A Kôrösi Csoma Sándor utcai óvodában
is elkészült az Ovi-Sport program keretében készült multifunkcionális sportpálya, amelyet a múlt héten adott át dr.
Puskás Tivadar polgármester. A program
biztosította forráson túl az önkormányzat 2.850.000 forint önrésszel járult
hozzá a beruházáshoz.
Márton-nap: ünnepel az egyházmegye
November 11-e Szent Márton napja,
az egyházmegye már a héten több
eseménnyel ünnepli védôszentjét.
A programokra mindenkit várnak. No-

Emlékezés hôsökre és neves polgárokra
Az önkormányzat nevében helyezték el
halottak napja alkalmából dr. Puskás
Tivadar polgármester vezetésével városházi tisztségviselôk a kegyelet koszorúit dr. Újvári Ede néhai polgármester és
Brutscher József, a Szombathelyi Önkéntes Tûzoltó és Mentôszolgálat megalapítójának sírjánál a Szent Márton temetôben. Megemlékeztek a két világháború szombathelyi áldozatairól is az emlékmûveknél. Koszorút és mécsest

Idôkép

Hômérséklet

Nov. 4., szombat

Párás idô várható

3˚C

13˚C

Nov. 5., vasárnap

Esô várható

5˚C

14˚C

Nov. 6., hétfô

Zápor várható

5˚C

12˚C

Nov. 7., kedd

Zápor várható

5˚C

12˚C

Nov. 8., szerda

Zápor várható

4˚C

12˚C

Nov. 9., csütörtök

Felhôs idô várható

3˚C

11˚C

Nov. 10., péntek

Esô várható

3˚C

11˚C
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KULTÚRA

vember 6-án a Szent Márton Látogatóközpont létrejöttének tizedik évfordulóját ünneplik, ez alkalomból nyílik
17 órakor kiállítás Szent Márton a textil világában címmel Pungor R. Dóra és
Varga Bernadett textilmûvészek munkáiból, majd a forrófalvi templom restaurált Szent Márton-oltárképét áldja
meg a Szent Márton-templomban dr.
Székely János megyés püspök, 18 órakor. Ugyanitt 18.30-kor kezdôdik az Énekek Szent Márton püspök tiszteletére címû énekeskönyv koncerttel egybekötött
bemutatója a Szent Márton-templomban. November 9-én 16 órakor kezdôdik a Don Bosco Mûvelôdési Házban
a Szent Márton-misztériumjáték a Brenner János Általános Iskola növendékeinek elôadásában. November 10-én
a székesegyházban 17 órakor kezdôdô
ünnepélyes zsolozsma után indul a lampionos körmenet a székesegyháztól
a Szent Márton-templomhoz, ahol ünnepi megemlékezésre és Szent Márton
szobrának megkoszorúzására várják
a szent tisztelôit. November 11-én
10 órakor a székesegyházban dr. Székely
János megyés püspök fôcelebrálásával
ünnepi szentmise lesz.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

•

•

IFJÚSÁG

helyeztek Wagner András és Éhen Gyula néhai polgármesterek és más neves
polgárok sírjánál. A ravatalozónál az irodalmi mûsor és a történelmi egyházak
képviselôinek közremûködésével rendezett ökumenikus ima után mécsest
helyeztek el a ravatalozó lépcsôjén.
Meglépett a benzinnel
Az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen. A vádlott cselekményével hét sértettnek okozott egyenként a szabálysértési értékhatárt, azaz 50.000 forintot
meg nem haladó kárt azzal, hogy fizetés nélkül távozott a benzinkutakról.
Az összesen okozott 97.217 forint kárt
a büntetôeljárás alatt visszafizette.
A férfi rendszámtáblát is hamisított, azaz egyedi azonosító jellel is visszaélt. Ráadásul 2017 áprilisában bódult állapotban közlekedett Szombathelyen,
a vérébôl amfetamint mutattak ki.
Csirkés kajálda Szombathelyen is
Szombathelyen is üzletet nyit a KFC –
értesült a Nyugat.hu. A munkatársakat
már toborozza a csirkeételekre specalizálódott gyorsétterem-lánc. Hogy mikor
és hol nyitja meg üzletét, arról még nem
került nyilvánosságra információ.
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Botrány az esküvôn
„Ez is merénylet. Egy hete, hogy történt. Csekélység az egész. Bomba sem
robbant fel, vitriol sem szerepelt. Kár
nem esett sem vagyonban, sem emberi életben, sôt, még veszélyben sem fogott a közbiztonság.” Akkor mi is történt 1906. augusztus 25-én a Székesegyház bejáratánál? Nyomban kiderül
a Vasmegyei Szemle másnapi számából.

Azt gondolhatnánk, hogy az írás itt véget ért, de nem. A zsurnaliszta felettébb
tájékozott volt, és amerikai példát hozott
párhuzamba a szombathelyi esettel.
„Ott azt a férfit, aki házassági igérettel
elcsábit egy nôt, még akkor is sötét börtönbe vetik, mégha a viszony következmény nélkül maradt is. Ott hagyják sinleni mindaddig, míg vagy el nem veszi
a nôt, vagy neki teljes anyagi kárpótlást
nem nyujtott; olyant, amilyent ô maga
kiván. Ha teszem a csábitó véletlenül ravasz módon elkerüli a biróság sujtó kezét és a szerencsétlen nô még csak akkor bukkanik rá, mikor hibáját már jóvá nem teheti, tehet a nô a csábitójával
amit akar, a nép nem lincseli meg a szerencsétlen nôt, hanem a furfangos csábitót. Ilyen a humbug honában az erkölcs! Nálunk a nôi becsület humbug,
szentély a tengeren túl.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: egy drogériába. A Füstölgô
Faloda utalványait Kerekes Zoltánné, Czumpf Róbert, Király Károlyné, Gacs Nóra Fanni és Károlyi Mária nyerte. E heti kérdésünk: Hol
történt az affér? 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, november 8-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Egy szerencsétlen nô nyilvánosan
csuffá tette boldogságának megrontóját abban a pillanatban, midôn ’másnak’ az oldalán, a násznép élén hagyta el a székesegyház küszöbét. Bent
a szentélyben csak az imént hangzott
el a holtomiglan-holtodiglan, melylyel
a csábító nem ôt, a jogos igénylôt, hanem ’mást’ füzött a keblére.”
A felettébb feldúlt hölgy kissé elragadtatta magát…
„Subiczkot öntött a hûtlennek a nyaka köré. Muló foltot ejtett a gallérján
annak a gavallérnak, aki eltörölhetetlen foltot ejtett az ô nôi becsületén.
A fekete kávészacz és lakkeverék néhány csöppje mellékesen ráfröccsent
a menyasszonyi fátyolra is.”

A násznépnél kitört a pánik, mindenki a hölgyre rontott.
„’Fogjátok meg! Üssétek agyon!’ –
hangzott fel a tömegbôl s a kétségbeesett merénylônô – becsületének megbosszulója – futásban keresett menedéket. Nyomában a násznép, elôl kisubiczkolt gallérral a fiatal férj. Lincselni indult
a tömeg. Szerencséje volt az üldözöttnek. Karjaiba futott egy rendôrnek, ki
a rendôrkapitány elé állitotta s ezzel
megmentette a pillanat veszélyétôl.
Jegyzôkönyvet vettek fel vele. Csendháboritás, talán idegen vagyon rongálás
czimén 20–30 koronára, esetleg 2–3 napi elzárásra itélik nôi becsületének
megbosszulóját.”

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

Közgyûlési döntések és politikusi kommentárok
A múlt heti közgyûlés délutánján több
fontos kérdésben született döntés.
Ezek közül azokat emeljük ki, amelyeket a képviselôk a közgyûlés követô sajtótájékoztatón is hangsúlyoztak, kommentáltak.
A településképi rendeletbe ágyazta
az önkormányzat azt, hogy az egy
négyzetméternél nagyobb plakáthelyeket négyzetméterenként évi 12 ezer
forinttal adóztatja meg. (A többi fideszes vezetésû önkormányzathoz hasonlóan.) A közgyûlés döntését Balassa Péter úgy kommentálta, hogy
ez a törvényesség próbáját nem biztos,
hogy kiállja, a kormányhivatalhoz fordulnak.
Lendvai Ferenc, a Fidesz–KDNP frakcióvezetôje szerint viszont áldatlan állapotok uralkodnak plakátügyben, elég

forintot költött a város meg nem valósult fejlesztések terveire. Kikéri az adatokat. Lendvai Ferenc szerint viszont önmérsékletrôl tesz bizonyságot, hogy
nem szálltak bele egy az önkormányzat saját forrásait aránytalanul terhelô projektbe.
Úgy tûnik, megoldódik a hulladékszállítás ügye. Mint azt lapunk 8. oldalán olvashatják, a Szomhullt a város megszünteti. Erre azért kerül sor, mert sikerült
megállapodni a hulladékszállításra regionálisan kijelölt soproni székhelyû hulladékszállító társasággal, hogy a SZOVA Zrt. fogja a soproni cég alvállalkozójaként elszállítani Szombathely
és még néhány város környéki település szemetét. Balassa Péter szerint
a megállapodás miatt felelôsségre kellene vonni a SZOVA vezetôjét és Molnár Miklós alpolgármestert. Molnár

mára is, a felszabaduló ingatlanok hasznosításával pedig a SZOVA-kötvényt
tudják törleszteni – emelte ki Molnár
Miklós a vagyongazdálkodást jelentôsen
érintô fejleményt, amelyet a közgyûlés
Balassa Péter kivételével egyhangú igennel fogadott. A jobbikos képviselô szerint koncepciótlan a projekt.
Kopcsándi József (MSZP) a fejlesztésekrôl azt mondta, hogy általában megszavazzák a projekteket, a Gotthard-kastély felújítását viszont nem tudták támogatni, mert semmit sem tudnak arról,
hogy ki fogja mûködtetni és mibôl.
Az idén nem adományoznak díszpolgári címet senkinek sem – tudatta Lendvai
Ferenc a zárt ülésen hozott döntést.
Az egyetlen jelölt (a V, mint Vas Egyesület javaslata alapján) Jordán Tamás
volt. Az MSZP támogatta a jelölést, de
nem kapott többséget a javaslat, amit

végigmenni a Zanati úton, hogy ezt láthassuk. A baloldali frakció véleménye
viszont az, hogy felháborító a rendelet, amely egyébként a plakáthelyeket
bérbeadók, így például a társasházak
zsebébôl húz ki pénzt, növelve a lakók
közös költségét – mondta Szuhai Viktor (DK).
Elfogadták a vásárcsarnok felújításának
terveit, Lendvai Ferenctôl megtudtuk,
húsvét után indul a felújítás. A baloldali frakció szerint sajnálatos, hogy a Gazdabolt kimarad ebbôl, mert a tulajdonossal nem sikerült megegyezni.
Nem lesz elég a kapott támogatás a városháza felújítására, ezért lefújta a közgyûlés a projektet, ezzel lemond a több
mint félmilliárd forintos támogatásról,
mert még legalább ennyit kellene hozzátennie. A tervekre negyvenmillió forintot költött az önkormányzat eddig.
Balassa Péter szerint ez felveti azt a kérdést, hogy ezen kívül még hány tízmillió

Miklós szerint viszont a lehetôségekhez
képest (a soproni céget jelölte ki az állam regionális szolgáltatóként) a legjobbat hozták ki a helyzetbôl, és már az is
eredmény, hogy szombathelyi kezdeményezésre sikerült a soproni és szombathelyi önkormányzatot, valamint az állam részérôl felelôs céget szombathelyi kezdeményezésre egy asztalhoz ültetni, és egy korrekt és hosszú távú
szerzôdést létrehozni. Lendvai Ferenc is
úgy értékeli, hogy ezzel a megállapodással évekre megoldódik a hulladékszállítás ügye.
Másfél milliárd forint állami támogatást
kap a SZOVA Zrt. ahhoz, hogy a Sárdiér úton parlagon heverô önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részén egy
komplex szolgáltató központot hozzon létre. Ide költözik a SZOVA (a Jászai
utcai telephelyet felszámolják) és a Távhô is. A pénzbôl az infrastruktúrát is fejlesztik, így az vonzó lehet más cégek szá-

Lendvai azzal indokolt, hogy azt az augusztus 31-ei határidô után kapták, és
Jordán még regnáló igazgató.
Molnár Miklós újságírói kérdésre tért ki
a Styl ügyére, melyet zárt ülésen tárgyaltak. Az önkormányzatnak 25 millió forint tagi kölcsönnel tartozik a Styl, ennek fejében a városé lesz két ingatlana
vásárlás útján. A 30 millió forintos árkülönbözetet a város kifizeti a Stylnek.
Kopcsándi József reagált még egy, a városban nagy port felvert ügyre. A kórházat érte kritika, megtörtént eseteket panaszolt néhány beteg nyilvánosan.
Az MSZP-s képviselô azt kérdezte, hogyan mûködik a betegjogi képviselet, és
hogy lehet az, hogy a kórház igazgatója nem válaszol a sajtó kérdéseire. Úgy
gondolják, hogy az egészségügyben
dolgozók becsülettel végzik a munkájukat, hibák viszont elôfordulhatnak. Véleményük szerint a kórház a bizalmat egy
bocsánatkéréssel helyreállíthatta volna.
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Falco: gôzerôvel épül az új szárító-szûrô
Szombaton nyílt napot tartott a FALCO
Zrt., melynek apropója az volt, hogy bemutassák az elmúlt évek fejlesztéseit, és
azt, hogy hol tart most az új szárító-szûrô berendezés építése. Négyszázan voltak kíváncsiak a gyárra, amely ezen a napon is mûködött.
A szombati nyílt napon fûtött sátorban
büfével, mûsorral várták a látogatókat,
majd kisebb csoportokban indult a séta
a régi forgácslapgyártól, ami már csak
raktározásra szolgál. Az újat 2013-ban
építették, ezt viszont már belülrôl mutatja meg Kovács Tamás, a cég pr vezetôje az elsô csoportnak. Megnézzük
a volt Húsipar területén épült kamion-beléptetô portát, a felújított ipari vágányt,
a lebetonozott udvart, ahol – mint megtudjuk – a létezô legrövidebbre szabták
a targoncák és más jármûvek útját.
A Húsipar még nem hasznosított területén a FALCO Furniture Cluster a lamináltlapok továbbfeldolgozására bútorüzemet szeretne majd létrehozni.
Nincs forgács, jegyzi meg egy hölgy a patyolat tiszta lamináló csarnokot és az udvart látva. Ami kiderült a látogatóknak:
azok a fejlesztések, amelyek részben
technológiaváltást, részben kapacitásbôvítést szolgáltak, nem egy koszos-olajos
gyárbôvítést jelentenek. Az aprítót és
a depókat nem látogatjuk meg, mert
a gyár 45 hektáros teljes területét
busszal lehetne körbejárni, de azt
a négyszáz látogatóval nehezen lehetett
volna kivitelezni – tudjuk meg.
Elérkezünk a régi szárítóhoz, ahová
zárt rendszeren érkezik a nedves forgács.
Pontosan a P127 alatt állunk, felettünk
bodorodik a gôzfelhô. A kéménybôl
mindig ugyanolyan összetevôjû anyag
távozik, a környezetterhelés pedig a határérték alatt van. A kibocsátást folyamatosan mérô mûszer 2016. szeptember
30-a óta üzemel, továbbítja az adatokat
a környezetvédelmi hatóságnak, amelyet ott bárkinek megmutatnak.
Pontosan a P127 mellett épül – ott jártunkkor is folytak a munkálatok – az új
szárító-szûrô berendezés. Bár nem tudom, hogy a berendezés a jó kifejezése egy acélmonstrumra, amelyet daruk
húznak fel, és 8 milliárd forintba kerül.
Ami biztos: nem olyan szûrôrôl van
szó, amit csak fel kellene szerelni a kéményre, hanem egy komplex szárító-szûrô technológiáról. De mit fog tudni
az új technológia, az UTWS? Nagyon
egyszerûre lefordítva: a szárításkor

keletkezô gôzt (amit most a P127-bôl látunk gomolyogni) visszaforgatja a rendszerbe, elégeti a benne lévô a szilárd
anyagok, illékony szerves vegyületek és
egyéb környezetterhelô anyagok jelentôs részét, le is hûti, és természetesen szûri a szabadba jutó légnemû
anyagot. Ennek következtében csökken
a környezetterhelés, 15 fok felett nem
lesz látható a kibocsátó pontforráson
(„kéményen”) keresztül távozó anyag,
továbbá megszûnik a környékbelieket
igencsak zavaró „kék köd” jelenség.
A szárítóhoz tartozó kémény magasabb is lesz, mint a jelenlegi, ez még tovább csökkenti a környezetében lévô terület terhelését. Ez a technológia a Kronospan több üzemében mûködik már,
a cég saját fejlesztése, és megkapta az
európai szabványok szerinti „elérhetô
legjobb technológia” minôsítést. A folyamatos mérés az új technológia elindításával sem szûnik meg.
Ezen a ponton jönnek a keményebb kérdések. Az elsô, hogy mikor lesz kész az új,
az építés zaja mikor szûnik meg. Megtudjuk, a kivitelezés most már az idôjárástól is függ, de szándékaik szerint a jövô
év elején befejezik. Az is tisztázódik,
hogy egyes sajtóorgánumokban megjelent politikusi kijelentés (dr. Hende Csaba mondta. A szerk.), mely szerint szeptember 30-ra el kellett volna készülnie
a berendezésnek nem pontos. „A FALCO
soha nem ígérte meg az UTWS szûrô
megépítését 2017. szeptember 30-ig,
ez akkor lett volna lehetséges, ha a szükséges engedélyek idôben rendelkezésre
álltak volna. Sajnos az engedélyezési eljárások és az IPPC (egységes környezethasználati engedély) engedéllyel kapcsolatos fellebbezések ezt kevésbé segítették és emiatt elhúzódott a megvalósítás”
– olvasható a cég honlapján is.
Egy környékbeli idôs hölgy azt mondja,
mindez nagyon szép, és azt sem gondolta, hogy a gyár ilyen tiszta, de a szûrôvel kapcsolatban megjegyzi nekem,
nem várnak jelentôs javulást, majd ha
kész lesz a „szûrô”, meglátják.
Kapacitásbôvítéssel kapcsolatos aggály
is megfogalmazódik. Kovács Tamás elmondja, hogy a jelenlegi 450 000 köbméterrôl 800 000 köbméterre tervezik
a kapacitás emelését. Viszont az új szárító-szûrô berendezés kapacitását is erre a mennyiségre tervezték. Azt is igyekszik elmagyarázni, hogy 8 milliárd forint
nagyon nagy befektetés, egy vállalat
csak akkor költ ennyit, ha annak meg-

térülését is biztosítottnak látja. Logikusan adódott a kérdés, amit a környékbeli férfi tett fel: ha nagyobb mennyiséget gyártanak, akkor nagyobb mennyiségû alapanyagot fognak-e tárolni és darálni? Megtudtuk, hogy most a felhasznált
faanyag 65-70 százaléka rönk (hengeres
fa), a többi vegyszermentes hulladék, például raklap. A cég szeretné az arányt
megfordítani. A fahulladéknak az országban több depót létesítenének, ahol le is
darálnák az ott összegyûjtött anyagot.

A kiporzás csökkentésére is törekszik
a Falco, de mindent nem lehet zárt térbe vinni.
Többen a gyár környékén lakók közül
megfogalmazták, hogy nekik nem a Falcóval van bajuk, de normálisan szeretnének élni. Errôl is elbeszélgettek Kovács
Tamással. A probléma nem újkeletû,
ahogy a gyár sem. Hogy a város ipari területén megmaradhatott egy korábban szanálásra ítélt lakóövezet, az egyik
félnek sem jó.
Azt már mi tesszük hozzá, hogy a megoldás többszereplôs lehet, és túlmutat
a lakosságon és a gyáron is. A nyílt napra a városi képviselôk meghívást kaptak,
ahogy Szombathely országgyûlési képviselôje is. Kelemen Krisztián épp a mi
csoportunkkal járta végig a gyárat, rajta kívül Molnár Miklós alpolgármester
jelent meg a rendezvényen. Kántás Zoltán a rendezvényen nem tudott jelen
lenni, de a napokban ellátogat a céghez.
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Önkormányzati cégek: nem mindenkinek megy jól
A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
a hónap elején tárgyalta az önkormányzati tulajdonú, illetve az önkormányzat többségi tulajdonában lévô
gazdasági társaságok elsô fél éves mérlegbeszámolóját. A társaságok csaknem mindegyike pozitív eredménnyel
zárta az év elsô hat hónapját, a SZOMHULL és a Falco veszteséges.
A Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat
Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 976
ezer, a korábban rendszerint veszteséges
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit

el. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. annak ellenére, hogy a nagyrendezvényekhez kapcsolódó bevételek az év
második felében érkeznek, 2,412 millió
nyereséget könyvelhetett el.
A FALCO KC Szombathely Kft. viszont
csaknem 23 millió forint veszteséggel zárta az elsô hat hónapot, aminek oka
a 2016-os 17,829 millió forint veszteség
miatti tôkehelyzet-helyreállítási kötelezettség volt, ami szerint a támogatás
jogcímen biztosított összeget pótbefizetésként kellett a kft.-nek elszámolnia.
Az ügyvezetô tájékoztatása szerint

Kft. pedig 11,2 millió forint nyereséget
könyvelhetett el. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. elsô féléve 9,3 millió
forint nyereséggel zárult, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-é 755 ezer forinttal.
A Haladás Sportkomplexum Fejlesztô
Nonprofit Kft. – amelynek az elsô félévben nem volt bevétele – 3,7 millió forint
nyereséggel teljesítette az elsô hat hónapot.
A Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.
170,4 millió nyereséget számolhatott

a 2017. I. félévben keletkezett negatív
eredménnyel kapcsolatban nem szükséges a tôke rendezése. A II. félévben fog
realizálódni a tervezett jegy- és bérleteladásból származó bevétel, valamint
a reklámbevétel túlnyomó része, ami
alapján javulás valószínûsíthetô a féléves
mérleghez képest.
A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
6,9 millió forint mérleg szerinti veszteséget mutat, a társaság a bevételi terveit sem tudta teljesíteni, a fejlesztési pályázatok csúszása miatt.
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A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. hasonló helyzetben van, bevételeinek csak 40 százalékát tudta realizálni az elsô félévben, vesztesége 3,3 millió forint. Ez azonban likviditási gondot
nem okoz, mivel elôzô évi pénzmaradvány rendelkezésre áll a hiány pótlására.
A Szombathelyi Képzô Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2,837 millió forint veszteséggel zárta az elsô félévet.
A legnagyobb probléma a Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-nél van, de ez nem új jelenség. A jogszabályi kötelezettség miatt
létrehozott cég gazdálkodása a mûködésére kötelezô jogszabályokból eredôen
igencsak instabil, mióta létrehozták.
A SZOMHULL Nonprofit Kft. 2017. elsô
félévi eredménye 114,362 millió forint
adózás elôtti veszteség. Ez 37,248 millió
forinttal kisebb, mint a 2016. elsô félévében elszámolt veszteség. Az eredmény
javulása azonban nagyrészt látszólagos, egy egyszeri tételnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 2015. évi és
2016. elsô negyedévi veszteség ellentételezésére kapott 34,5 millió forint támogatásnak köszönhetô.
A beszámolóban jelenleg kimutatott veszteség valószínûleg nem a végleges eredmény, mind a bevételek, mind a költségek
módosulhatnak, visszamenôlegesen is.
Különösen a bevételek bizonytalanok,
mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelô Zrt.-tôl (NHKV
Zrt.) az elsô félévi szolgáltatásért még semmilyen bevételhez nem jutott a kft. – így
a lekönyvelt bevétel tulajdonképpen becslés. (Megjegyezzük, ez a félévi mérleg elkészítése óta változhatott.)
A problémák jelentôs része most abból
adódik, hogy nem a cég számláz az ügyfeleknek, hanem egy állami szervezet,
az NHKV Zrt., tehát a szolgáltatás díja
nem a szolgáltatást végzô szombathelyi
céghez folyt be, az utólagos elszámolásig viszont a SZOMHULL-nak kell finanszíroznia a tevékenységet. Amit viszont
valójában a SZOVA Zrt. finanszíroz meg,
alvállalkozóként, ugyanis továbbra is
a zrt. gyûjti a hulladékot, viszont jelentôs csúszásokkal és részben kapja meg az
ezért járó díjat – az állami elszámolás
anomáliái miatt – bizonytalan helyzetben lévô SZOMHULL-tól.
Az októberi közgyûlésen viszont megoldódott a SZOMHULL sorsa, a céget megszüntetik. Részletek a 6. oldalon olvasható közgyûlési tudósításunkban.
SaFó

Safo_2017_11_04

17/11/3

11:08 AM

Page 9

2017. NOVEMBER 4.

PROGRAMAJÁNLÓ • CIVIL

Szombathelyi Advent 2017
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Advent 2015 Kulturális
Egyesület 2017. november 24-tôl december 23-ig az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan, a hagyományokhoz híven, megrendezi a karácsonyi vásárt és a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvénysorozatot.
Advent a várakozás ünnepe. Szép hagyományai, népszokásai, az adventi koszorú készítése, a betlehemezés és egyéb
szertartásai örömtelivé teszik ezt a várakozást, a készülôdést karácsony ünnepére. Ezt kívánja szolgálni a ’Szombathelyi
Advent 2017’ rendezvénysorozatunk.
A karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése is, amely lehetôség arra, hogy a szív nyitott legyen, a lélek pedig tiszta a szeretet fogadására és
adására.
Ehhez a lelki készülôdéshez szeretnénk
hozzájárulni az adventi és a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó mûsorokkal,
a költészet és a zene tolmácsolása által,

a népi hagyományok felelevenítésével.
Idén is várjuk városunk óvodái, iskolái,
tánccsoportjai, kórusai, zenészei és egyéb
mûvészeti csoportjainak jelentkezését az
adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó mûsorokkal. A közremûködôk a Fô téren felállított színpadon, a karácsonyfa elôtt hangosítás mellett adhatják elô programjaikat.
Kérjük mindazon közremûködôket, civil
szervezeteket, intézmények vezetôit, zenészeket, táncosokat, egyéb mûvészeti
csoportok vezetôit, akik részt kívánnak
venni városunk e jeles rendezvényén, jelentkezzenek Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában a rendezvényszervezôknél személyesen (Kossuth L. u. 1–3. fszt. 18. szoba), vagy az 520234 és 520–118 számú telefonon. Jelentkezési határidô: 2017. november 14.
Az adventi várakozás hangulatát a Fô téren felállított nagyméretû adventi koszorú színesíti, melynek gyertyáit ez alkalommal is ünnepélyesen, a történelmi egyházak közremûködésével, az ökumené

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Becsei Gergô Ákos és Biliczki Edina fia: Bence,
Hets Zoltán és Skrapits Andrea leánya: Bianka, Németh Attila
és Baán Kitti fia: Bálint, Csonka Zsolt és Ódor Mónika Éva
leánya: Lili, Horváth Ákos és Sárközi Adrienn fia: Milán,
Nowacek Krisztián és Kenyeri Petra leánya: Emili, dr. Kálovits
Ferenc és dr. Kosári Kata fia: Boldizsár, Szekér Zoltán és Kajcsos
Anikó fia: Nándor Attila, Németh Gábor és Horváth Krisztina
leánya: Amira, Molnár Mihály János és Magashegyi Tímea
leánya: Hanna Judit, Szabó Attila és Frühwirth Réka fia: Bence,
Borsits Gábor és Tóth Nikoletta leánya: Léna, Aranyos
Szabolcs és Márton Diána leánya: Tamara Zoé, Ónodi Gábor
és Molnár Emôke leánya: Emma, Molnár Tamás és Szemes
Mária fia: Milán, Finta Bálint Gábor és Nagy Georgina
leánya: Bíborka, Horváth Rudolf Béla és Molnár Barbara
leánya: Olívia, Orsós László és Forgács Evelin leánya: Kármen
Meredisz, Nagy József és Gérnyi Barbara fia: Ében Alex, Szabó
Gábor és Asbóth Zsófia fia: Zalán, Trencsér Tamás Ferenc és
Országh Katalin leánya: Kátya, Antal Csaba és Varga Eszter
leánya: Johanna, Szij Attila és Bakonyi Vanessza leánya: Zoé
H Á Z A S S Á G : Konczér Róbert Péter és Bôsze Adrienn,
Varga Zoltán és Pungor Barbara, Szénhegyi Frigyes Zoltán és
Kôrös Hajnalka Katalin
H A L Á L E S E T: Pósa Ferencné Somlai Klára, Vidos Ottó
Imre, Szanyi János, Ádám Lászlóné Varga Rozália, Horváth
György, Horváth Zoltánné Kuti Katalin, Toldi Károly, Horváth
Ferenc, Tóth Pálné Jagodich Magdolna Mária, Háklár Lajosné
Kovács Anna, Horváth Pálné Holdosi Jolán, Berndl Imre Zoltán,
Hegyi Zoltánné Gergely Mária, Farkas Péter, Rendvai Ágnes,
Eberhardt Józsefné Fixl Anna, Bogácsi Ákos István, Rákosi
Lászlóné Pataki Erzsébet, Ágoston József, Gerencsér Zoltán
Péter, Gálos Zsolt, Bakos József, Szaller István József, Nagy
Zoltán, Nagyné Dán Elvira Emma, Keszthelyi Mátyásné Lajkó
Ilona, Szirmai Zoltán Mihály, Horváth Béla Györgyné Kolompár
Mária, Németh Sándorné Szilágyi Irma, Dugmonics Csaba,
Sitkei Judit, Horváth Sándor, Bálint Ferenc

„E hála tölt el minket
Igy áld meg az ég:
A karácsony varázslat,
S a szeretettôl szép!”
(Jan Miller Girando)

jegyében – advent négy szombatján
17.00 órai kezdettel – gyújtjuk meg.
Karácsony ünnepe az emberiség legôsibb, legszebb ünnepe, s az év egyik kiemelt eseményeként ôsidôk óta jelzi
a nap fordulását és egy újabb év eljövetelét. Ezért fontos, hogy ne csak külsôségekben, hanem szívünkben is készüljünk erre az ünnepre. Erre készít fel bennünket advent, amely a csend, a lelkünk
elcsendesedésének is fontos ideje. Készüljön bensônk is az ünnepre, hogy megajándékozhassuk önmagunkat, szeretteinket, embertársainkat is az eljövetelre,
Jézus születésére, az örömteli karácsonyra.
Az adventi koszorú gyertyagyújtási ünnepségeire és a kísérô programjainkra is
szeretettel és tisztelettel meghívunk és
várunk minden érdeklôdôt!

SZENT MÁRTON-NAPI ORSZÁGOS
NAGYVÁSÁR VASI SKANZEN
2017. november 4–5. 10.00–18.00
SZOMBAT
10.00 Séi Csillagvirág Citerazenekar
10.30 Zrínyi Ilona Általános Iskola 1. osztályosai
11.00 Gazdag Erzsi Óvoda – néptáncbemutató
11.30 Szent Vid-i Táltos Dobcsapat
12.30 Nyugati Gyepûk Pajzsa
13.30 Ümmögô Együttes – néptáncos forgatag
14.30 Kalimpa Színház: Az égigérô fa – mesekoncert
15.30 Triola Együttes: Ôszi szél – interaktív
gyermekmûsor
16.30 Tom Kondor Band-koncert
VASÁRNAP
10.30 Brenner János Óvoda néptánccsoportja
11.00 Csiribiri Kórus és a Capito Gitárklub elôadása
12.30 Nyugati Gyepûk Pajzsa
13.00 Zalka Csenge mesemondó: Márton-napi
mesék és legendák
14.00 Rózsabors Zenekar: Fordul az ég –
gyermekkoncert
15.00 Hahota Gyermek Színház: Ludas Matyi
16.30 Bognár Szilvia: Titoktok – családi koncert
10.00–17.00-ig kézmûves foglalkozások,
szabadtéri játékok
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•

November 4–11.
KIÁLLÍTÁS
szeptember 28–nov. 26.
Szombathelyi Képtár
Colors of Europe
szept. 29–dec. 20.
Savaria Múzeum
A sziklától a kôbaltáig –
az erdôtôl a sivatagig
október 13–nov. 26.
Szombathelyi Képtár
Ezer szállal – textilkiállítás

Genius Savariensis Szabadegyetem (ELTE–SEK
„D” ép., Berzsenyi D.
tér 2.)
17.30 Tolnai Ottó és más
posztmodernek, elôadó:
Fûzfa Balázs
november 7. (kedd)
Kanizsai Dorottya
Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány,
vendég: dr. Németh
Zsolt PhD

október 25–december 15.
Vas Megyei Levéltár
(Hefele M. u. 1.)
Ágostai és helvét. A reformáció története Vas
vármegyében

Vas Megyei TIT
(ELTE–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Mûemlékek
nyomában az ókortól
napjainkig: Firenze és Róma, elôadó: dr. Vig Károly

november 8. (szerda)
Berzsenyi Dániel Könyvtár (Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Csendéletek a Vasvári Békeház képzômûvészeti gyûjteményébôl –
kiállítás-megnyitó

Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.30 Az Életünk szombathelyi temetôkrôl szóló
számának bemutatója,
vezeti: Bokányi Péter

••••••••••••••
november 4. (szombat)
Fô tér
10.00–13.00 Szent Márton-kirakó
Agora – MSH
19.00 Táncdalfesztivál
Végállomás
19.00 The River,
The Grudge, Ellenállás,
Red Rouge
november 4–5.
(szombat–vasárnap)
Agora – Savaria
Filmszínház
11.00–15.20 Országos
Rajzfilmünnep
Vasi Skanzen
Szent Márton-napi
országos nagyvásár
november 5. (vasárnap)
Mesebolt Bábszínház
10.00 Pinokkió

Magyar Földrajzi
Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Szentpétervár –
Oroszország ékes kapuja
a tengerhez, elôadó: Gadányi Péter
november 8. (szerda)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
14.00 Tóth István szobrászmûvész munkássága,
elôadó: dr. Zsámbéky Monika
Szombathelyi
Székesegyház
19.30 Martinus Exclusive
koncertek: Szent Efrém
Férfikar
Agora – MSH
20.00 Szerda esti akusztik: Poniklo Imre

november 6. (hétfô)
Agora – MSH
9.00 és 15.00 Szent Márton-emlékek Szombathelyen, elôadó: dr. Zsámbéky Monika

november 9. (csütörtök)
Vas Megyei TIT
(Kôszegi u. 2.)
15.00 Hölgy Klub: Fél évszázad helytörténeti írásaim és munkásságom
tükrében, elôadó: Kereszturiné Pintér Mária

Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. em.)
17.00 Mit írtak a reformátorok az Apokalipszisrôl?
Elôadó Szilvási Csaba

Bernstein Béla
Kulturális Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.00 Ôszi Zsidó Esték,
vendég: prof. Heller Ágnes filozófus

Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Épített szépség 3.:
Krak de Chevallier és
Margat lovagvárai, elôadó: Major Balázs
Agora – Savaria
Filmszínház
18.00 Nincs kegyelem –
díszbemutató és közönségtalálkozó, vendég:
Matúz Gábor rendezô
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
18.00 Kerékpártúra és
idôutazás Kubában –
Nagy Tamás és
Szép Bence élménybeszámolója
november 9., 10. és 12.
(Cs., P. és V.)
Savaria Szimfonikus
Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Hollywood Movie
Music Classics
november 10. (péntek)
Szombathelyi
Székesegyház
17.00 Esti dicséret és lampionos felvonulás Szent
Márton püspök ünnepének elôestéjén
MMIK
(Ady E. tér 5.)
18.30 Átváltozások –
a Ferrum Színházi Társulás elôadása
Végállomás
20.00 Paddy And The Rats
november 4–10.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
november 4. (szombat)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 6. (hétfô)
17.00 Tartuffe
november 7. (kedd)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 8. (szerda)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 9. (csütörtök)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 10. (péntek)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
november 11. (szombat)
Egyetemi csarnok
18.00 Swietelsky–Szombathelyi KKA – Haladás
NB/IB-s kézilabda-mérkôzés

CIVIL

MIRE KELL FIGYELNI
AZ ÜNNEPEK ALATT?
(1. RÉSZ)
Soha nem hoznak annyi hasmenéses, hányogató, étvágytalan állatot rendelésre, mint a karácsony utáni napokban. A bôséges
ünnepi asztalról kedvenceinknek is jut. A szokatlanul zsíros, fûszeres, nagy mennyiségû étellel
nem mindig tud megbirkózni
emésztôrendszerük, gyomor- és
bélgyulladás léphet fel. Enyhébb
esetben pár napos koplaltatás,
csak víz adása jótékony lehet, jó
diéta még a ragacsosra szétfôtt
rizs és csirkehús keveréke vagy
az erre a célra gyártott gyári diétás táp is. Ha ez nem segít, vagy
a probléma súlyosabb, forduljunk
állatorvoshoz. A legegyszerûbb
azonban, ha a kutya nem kap
az ünnepi lakomából.
Szintén megnô ilyenkor a székrekedéses állatok száma. Ne adjunk csontot, hiába eszi jóízûen
a kutya. Ha megtörtént a baj, parafinolaj szájon át adását lehet
otthon megpróbálni. A hozzánk
került állatok beöntést kapnak,
ami igen kellemetlen, jobb megelôzni…
Kevésbé ismert kutyatartók körében, hogy az étcsokoládé is veszélyes lehet. A benne lévô theobromin idegrendszeri tüneteket, izgatottságot, görcsöket
okozhat. Kistestû fajtáknál ez
már néhány kockától is kialakulhat, nagyobbaknál egész tábla
elfogyasztása kell hozzá. Édességek adása hosszú távon elhízáshoz vezethet. Kutyáknál az emberhez hasonlóan a túlsúly keringési, ízületi problémákat valamint cukorbetegséget okozhat.
(Folytatjuk!)
Dr. Varjú Gábor

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

H I R D E T É S

Megkezdôdik az óvodák
korszerûsítése
Napokon belül számos városi intézményt érintô energetikai korszerûsítés kivitelezése veszi kezdetét. Csütörtökön
dr. Puskás Tivadar polgármester és Kelemen Krisztián, a terület önkormányzati képviselôje az illetékes szakhatóságok közremûködésével munkaterület átadás-átvételi eljárást tartott a Micimackó és Napsugár Óvodákban.
A projekt célja, hogy a fejlesztés eredményeként az energetikai szempontból elavult óvodák fenntartási költségei
csökkenjenek. A beruházásra 294,31 millió forint uniós támogatást kapott a város a TOP keretbôl. A két említett intézmény mellett a Hétszínvirág Óvoda és a Margaréta
Óvoda energetikai korszerûsítése történik meg. A korszerûsítés során szigetelik a homlokzatokat, tetôket, korszerûsítik a fûtést, nyílászárókat cserélnek, új fûtôtesteket szerelnek fel.
A fejlesztés a TOP stratégiai céljaihoz illeszkedve a széndioxid kibocsátás jelentôs csökkentésével hozzájárul
Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentô programjához. A megújuló energiaforrások felhasználása összhangban áll a város korábban elfogadott Klímavédelmi és
energetikai stratégiájával.
A projekt jelen ütemezése szerint a megvalósítási idôszak
várhatóan 2019 I. negyedévében zárul. A támogatás
mértéke 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendô
támogatás. A projekt megvalósításának koordinálását projektmenedzsment tevékenység keretében a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, a kivitelezést a KG INVEST
2008 Kft. nyerte el közbeszerzésen.

KÖZMEGHALLGATÁS

LAKOSSÁGI FÓRUM

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 54. §-a, illetve Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 34/2014.
(XI.3.) rendelete 84.§-ában
meghatározott szabályoknak
megfelelôen SZOMBATHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 2017. november
6-án (hétfô) 16.00 órai kezdettel a Városháza I. emeleti
nagytermében (Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.) KÖZMEGHALLGATÁST tart. A közmeghallgatáson a helyi lakosság és
a helyben érdekelt szervezetek képviselôi a helyi közügyeket érintô kérdéseket és
javaslatot tehetnek.
Szombathely, 2017. október 26.
Dr. Puskás Tivadar
polgármester

Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata elkészíttette Szombathely Településképi Arculati Kézikönyvét. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város
polgármestere 2017. november 9-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3.)
I. emeleti nagytermében lakossági fórumot tart, amelyen ismerteti az elkészült
Kézikönyvet, továbbá tájékoztatást ad a településképi
rendelet elkészítésének
megkezdésérôl. A véleményezésre bocsátott Kézikönyv az alábbi helyen tekinthetô meg:
h t t p : / / w w w. s z o m b a t hely.hu/onkormanyzat/terinformatika/muszaki-terinformatikai-rendszer.2630/.

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

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

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

Csapatunk erôsítésére munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

GÉPKEZELÔ

VIZUÁLIS ELLENÔR

Feladat:
• Termelôgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
• középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 mûszakos munkarend vállalása

Feladat:
• Termékek vizuális ellenôrzése
• Elsôdleges csomagolási feladatok ellátása
Elvárás:
• középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 mûszakos munkarend vállalása

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:
• Versenyképes alapbér
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
• Törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Éves szinten tervezhetô, kiszámítható munkarend
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés

•
•
•
•
•

Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes céges buszjáratok számos településrôl
Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Barátságos csapat és tiszta, rendezett munkakörnyezet
Vállalati rendezvények, egészség- és családi
programok, sportolási támogatások

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!
Idôpont egyeztetés miatt keressen minket a +3694/568-411 vagy a +3620/8527-939 telefonszámon
(H–P 8.00–16.00) vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre.

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1. • www.schott.com
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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A Váci Mihály
utcában 1+2
igényes
Neczpál Kati félszobás,
lakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés, Irányár: 14,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

HIRDETÉS

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. nov. 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

Classic Társkeresô Szombathelyen
…azoknak, akik nem szeretnek már egyedül lenni…
Társat keres? Nincs ezzel egyedül.
Gyôzôdjön meg róla a Classic társkeresôben!

Egyszeri regisztrációs
díj 8.000 forint.
30–40 év közötti hölgyeknek és
50–80 év közötti uraknak

50% kedvezmény november 20-ig.*
Telefon: 70/655-3404
Ugyanitt keresek
80 körüli urat,
fitt 78 éves hölgy
ügyfelemnek.

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

17/11/3

Márton-napi
libaságok
a Csupor étteremben
November 10-én (pénteken) libavacsora
November 11-én (szombaton) élôzenés libator
November 12-én (vasárnap) 12 órától libaebéd
Az ajánlat kizárólag asztalfoglalással érvényes!
Tel.: 06/94/787-989
Az ételek mellett a vaskeresztesi Mittl Pincészet újborával
és a Pannonhalmi Pálinkárium különlegességeivel
várjuk Önöket!

Márton nevû vendégeinknek
külön meglepetéssel szolgálunk!

Csupor étterem
Szombathely, Mátyás király út 12.
www.csuporetterem.hu

A kép illusztráció!

Safo_2017_11_04
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

Gyermekkardiológiai magánpraxis

Dr. Simon József
gyermekkardiológus fôorvos
teljes körû kardiológiai kivizsgálás és ellátás,
újszülött kortól 18 éves korig.
Szombathely, Semmelweis I. u. 2. (Pelikán Irodaház)
szerdánként 16–18-ig, elôjegyzés alapján.
Elôjegyzés a 06/20/9384-608-as telefonszámon.

•

H I R D E T É S

Dr. Gerencsér József

fôorvos, sebész, plasztikai sebész
Mûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:
emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,
arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás, ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.

Madentko – Szombathely, Széchenyi

u. 4–6.
Rendelési idô: csütörtök 16–17 óráig
Alpok Egészségház – Szombathely, Kálvária u. 34.
Bejelentkezés alapján! Mobil: 70/3828 179
E-mail: drgerencserjozsef@chello.hu

Stressz nélkül kineziológiával
Modern életvitelünknek
rengeteg a negatív hozadéka. A stressz, a szorongás,
a hangulatingadozás vagy a pánikbetegség kezelésére azonban már nemcsak kockázatos gyógyszerek léteznek, hanem
alternatív terápiák is, kellemetlen mellékhatások nélkül.
Napjainkban egyre többen fordulnak a kineziológia felé, amely
a modern, a racionális nyugati és a keleti, tapasztalati úton szerzett tudás ötvözete. Célja az energia áramlását gátló akadályok feloldása, amely beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusait. Bár a megélt traumákat általában számûzzük tudatalattinkba, azok sejtszinten rögzülnek bennünk, és folyamatosan mérgezik életünket. Amíg nem merünk szembesülni
velük, a betegségek újból és újból visszatérnek.
Ezért nagyon fontos, hogy feltárjuk a testi problémák lelki hátterét. A kineziológiai feltárás eszköze a karon történô izomtesztelés, izmaink ugyanis minden stresszt rögzítenek. Amennyiben ez a stressz tartós, izmaink „beállnak”, lemerevednek – tudatunk a testünkön keresztül jelzi nekünk: baj van. A kiváltó
ok felderítése után különbözô korrekciós technikákkal, speciális oldási menetekkel közösen dolgozunk azon, hogy megszüntessük a jelenben is gátló blokkokat.
(x)

Ha stresszmentesebb,
sikeresebb életet szeretne,
szeretettel várom!
Némethné Horváth Gabriella
kineziológiai tanácsadó
Tel.: 06/20/482-3922
E-mail: gabriella1444@gmail.com

P Á LY Á Z A T I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában
álló alábbi ingatlan zárt borítékos pályázat útján történô
e l a d á s á r a:
szombathelyi 8613/19 hrsz.-ú, Mikes Kelemen utcai
„beépítetlen terület”
A pályázatok beadási határideje:
2017. november 30. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-202, 205
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE
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A KÖRÖMGOMBA
LÉZERES KEZELÉSE MÁR
SZOMBATHELYEN IS!
A körömgombától szerte a világon sok millió ember szenved.
Ecsetelôkkel, krémekkel, szájon át szedhetô gyógyszerekkel
próbálják hosszú hónapokon át megszüntetni, eltüntetni ezt
a mikroszkopikus méretû organizmust. A külsôleges készítmények korlátozott hatékonysága, továbbá a belsôleges készítmények gyakori mellékhatásainak (pl. májkárosodás)
elôfordulása és más gyógyszerekkel való kölcsönhatása egy
új terápiás lehetôség felé irányította a figyelmet.
A lézeres körömgomba-kezelés a szelektív fototermolízis elvén alapul. A speciális, nagy teljesítményû (Nd-YAG) lézerfény
a körömlemezen keresztül hatolva kizárólag a gombasejtekben és fonalakban nyelôdik el, ezáltal a környezetet megkímélve direkt elpusztítja azokat. Továbbá a körömágyban, körömlemezben megemelkedô hômérséklet által indirekt öli
meg a hôérzékeny, kifejlett gombákat és annak spóráit is.
Melyek a lézeres körömgomba-kezelés elônyei?
• Legmagasabb klinikai hatékonyság (80-90%-os gyógyulási esély),
• gyors és kényelmes kezelés,
• kíméletes eljárás – csupán enyhe melegségérzettel jár,
• biztonságos terápia, nincs mellékhatás,
• a páciensek a kezelést követôen azonnal visszatérhetnek
a napi tevékenységükhöz.

Dr. Bognár Enikô
bôrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

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

•

EFGÓÉRS UZ M
S ÉB GA N

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

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

Gondoljon
a karácsonyra!
AJÁNDÉKOZZON TÉSZTAVÁGÓ GÉPET!

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

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

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

®

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

segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.
Access Bars és testkezelések kipróbálása, csereberéje:
November 10. és 17., December 1. és 15.
16.30–21.00 (péntek)
• kipróbálóknak: 4.000 Ft.
• kezelôknek: 2.000 Ft.
Kérem jelezze, ha jön!

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:

http://megnyilolehetosegek.info/

FÔZÔISKOLA KICSIKNEK
ÉS NAGYOKNAK
Az elmúlt években az ételallergia elôfordulási gyakorisága egyre növekszik.
Szinte nincs is olyan nagyobb családi ebéd,
ahol ne kellene odafigyelni legalább egy
olyan családtagra, aki valamilyen élelmiszerre
érzékeny. Ha körbetekintünk a világban, a felmérések alapján
átlagosan a gyerekek 5-8 százaléka, a felnôttek 15-18 százaléka
allergiás valamilyen élelmiszerre.
A táplálékallergia egyik fontos kezelési módja, ha az egyén nem
fogyasztja azt az összetevôt, ami a kellemetlen tüneteit
elôidézi. Odafigyeléssel ez az otthoni környezetben biztonsággal megvalósítható, de sokan nincsenek tisztában a helyettesítô
élelmiszerekkel, illetve, azok használatával. A Mer-Ka-Ba
Egészségvédô Alapítvány egy olyan hiánypótló fôzôiskolára
invitálja a gyermekeket és szüleiket, amelynek során egy
3 fogásos komplett vacsora elkészítése közben megismerkedhetnek a különbözô reform élelmiszerekkel is. Helyszínül az
Öntöde Gasztrot választották, ahol hétköznaponként mindig
van lehetôség laktózt, glutént vagy cukrot nem tartalmazó
kétfogásos ebéd elfogyasztására, illetve rendelésére.
(x)

FÔZÔISKOLÁK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
November 6. 17.00 Fôzôiskola laktózmentes étrendhez
GYEREKEKNEK (7–16 év)
November 13. 17.00 Fôzôiskola
laktózmentes/gluténmentes étrendhez FELNÔTTEKNEK
November 20. 17.00 óra Fôzôiskola gluténmentes
étrendhez GYEREKEKNEK
3 fogásos vacsora elkészítése, receptfüzettel, helyettesítô
élelmiszerek ismertetésével.
Jelentkezés, érdeklôdés: 06/20/520-8029
Helyszín: Öntöde Gasztro, Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Mer-Ka-Ba Egészségvédô Alapítvány
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Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.390 Ft/kg-tól
ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.
(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

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

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

Eladó házakat,
lakásokat keresek
Szombathelyen.

Vásároljon nôi- férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!

ÔSZI KÍNÁLATUNKBÓL:

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

HOTEL-PENSION

CONTINENTAL
BÉCS – WIEN

RUHÁZATI
KERESKEDELEM

Nôi- férfi átmeneti kabátok, dzsekik
Nôi két-háromrészes kosztümök
Nôi nadrágok, pulóverek
Nôi szoknyák, blúzok és még sok egyéb…
Férfiöltönyök, zakók, nadrágok
Férfiingek, nyakkendôk
Ballagó fiú osztálynak öltönyvarrást vállalunk!

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

• Központi fekvés, közvetlenül
az U3 metró Neubaugasse megállójánál
• Szobák: 2-3 fô részére
• 4-5 fôs apartmanok családok részére
• Parkolóház
• Magyarul is beszélünk

Telefon: (+431) 523-24-18
Fax: (+431) 523-26-30
A-1070 Wien, Kirchengasse 1 /
Mariahilferstr. 50 sarok
www.hotel-continental.at
E-mail: hotel.continental@chello.at
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlege, betanított
munkára kiemelt
bérezéssel várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

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

