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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

SZÁZÉVES A REPTÉR
ÉRTÉK, PAPÍR – FIKTÍV KÖTVÉNYEK,
VALÓDI KÁROSULTAK
KÖZGYÛLÉS: ILLÉSÉKÉ LETT A HALADÁS
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
DR. GALÁNTAI GERGELY KÖZJEGYZÔ
IRODÁJÁNAK ÚJ CÍME: SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 14.
A TOVÁBBI ELÉRHETÔSÉGEK VÁLTOZATLANOK:
TEL.: 0694/505-098 • FAX.: 0694/505-097 • E-MAIL: iroda@drgalantai.hu
ÜGYFELEK RÉSZÉRE PARKOLÁSI LEHETÔSÉG AZ UDVARBAN
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HIRDETÉS
Gyümölcsfa-telepítési akció!

SAVARIA PLAZA
SZOMBATHELY
Körmendi u. 52–54.

Ajándék rózsatô minden
vásárolt két fához.

Szôlôoltványok kedvezménnyel
bor- és csemegefajtákból.
Szaktanácsadás: 50 év
az ültetvény telepítésében.
Belvárosi Faiskolakert Szakáruda
Szombathely, Károlyi A. u.
(Hunyadi úti Lidl mögött)

Eladó!

2%

jutalékért

Decemberi átadással új lakások
33– 42 m2 Szombathelyen!

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

KÓKUSZZSÍR
NEM HIDROGÉNEZETT
1000 g CSAK 1.290 Ft
2500 g 2.800 Ft
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

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

Pálmai Autó Kft.

30% kedvezmény

Márkafüggetlen autószerviz, reális árakkal.
• Mûszaki vizsgára felkészítés, lebonyolítás,
• idôszakos karbantartás,
• fôdarabok javítása,
• hibafeltárás,
• folyamatos akciók.

az ételfogyasztás összegébôl (kivétel napi menü)
a hirdetés felmutatójának és társaságának
2015. március 23. és április 28. között.
A kedvezmény igénybevételéhez
hétfô 12 órától péntek 22 óráig
tudunk helyet biztosítani.
A kedvezmény tárgynapot megelôzô
asztalfoglalásnál érvényes.

Pálmai Dávid – autószerelô mester
9700 Szombathely Halastó u. 33.
Tel.: 06/20-3233261
e-mail: palmai.auto@gmail.com

Tel: 94/506-855
9700 Szombathely, Gagarin út 14.

Mottó: „remény, a reménytelenségben”
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI TERÁPIÁS ÉS
DIAGNOSZTIKAI ORVOSCENTRUM

SZÁRAZ HÁZAK

VÉGLEGESEN!

DR. SZEPESI PÉTER

Vizesek, salétromosak a falai?
Pereg a festék, mállik
a vakolat? Dohos a levegô?
Penészesek a falak?

Többéves németországi és hazai tapasztalattal:

Utólagos vízszigetelés
bontás nélkül, 20 év
garanciával!

allergia, légúti betegségek, emésztôszervi panaszok, migrén, nôgyógyászati problémák, terheseknek magzati fejlôdést támogató program, reumatológiai, autoimmun
betegségek, rákbetegek immunrendszeri háttér támogatása, homeopszichológiai háttér kezelés, autisztikus problémák, biorezionanciás diagnosztika és terápia.

Tel.: 06/20/530-7555

SÁRVÁR, Kassa utca 6. (kertváros) • Bejelentkezés: +36 20 5464640
www.homeopatiasarvar.hu; e-mail: info@homeopatiasarvar.hu

radiológus szakorvos, természetgyógyász,
klasszikus homeopata orvos

SAVARIA PLAZA
SZOMBATHELY
Körmendi u. 52–54.

Keresek!

2%

jutalékért

2-3 szobás lakásokat
Szombathelyen!

Zsoldos Mónika
Tel.: 30/405-1440

www.max2.hu

Támadnak a pollenek, indul a pollenszezon!
Itt a tavasz, a jó idô, az allergiásoknak pedig azt tanácsolják: lehetôség szerint
zárt ablakok mellett és otthon ücsörgéssel próbálják átvészelni ezt az idôszakot.
Különösen érintettek most azok, akik
a mogyoróra és a nyírfára reagálnak érzékenyen. Sajnos pont ezek váltanak ki
a legtöbb embernél allergiás reakciót, és
okozzák az összes tavaszi allergizáló növény közül a legagresszívabb tüneteket.
A meleg, szeles idô kedvez a pollenek terjedésének, és hamar megjelennek a tipikus tünetek az elsô tavaszi séták után: az
orrfolyás és a viszketô szem. Tudta, hogy
a kezeletlen allergia következménye
asztma is lehet? Ráadásul a stressz még inkább erôsíti a pollenallergia tüneteit.

Mit érdemes tenni? Meg kell erôsíteni
a az immunrendszert!
Aki nem szeretné begubózva tölteni a tavasz hátralevô részét, annak azt tanácsoljuk: látogasson el Szombathelyen a Thököly utcai SÓSZOBÁ-ba. A sóval telitett levegô ugyanis kitisztítja a légutakat és erôsíti az immunrendszert. Köztudott, hogy
az allergia az immunrendszer kóros túlmûködése, a só pedig természetes antihisztamin. A SÓSZOBÁ-ban használt AREC
eljárás orvosilag is igazolt, mégis teljes
mértékben természetes, amelyet a Tüdôgyógyászok Országos Kollégiuma is ajánl.
A levegô ionizált sókoncentrációja olyan
magas, hogy eléri a természetes sóbányák
levegôminôségét.

További információk és orvosi referenciák: www.soszoba.hu, Idôpont-egyeztetés: +36 30 434-6280, Cím: Szombathely, Thököly u. 12.
FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella • FOTÓ: Bonyhádi Zoltán,
Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:

Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/994-4820), 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. • 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em.
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Érték, papír – fiktív kötvények, valódi károsultak
Több olvasónkat is érheti kár az értékpapír-kereskedések bedôlése miatt – tudtuk meg az érintettektôl. Attól óvnánk
mindenkit, hogy ez alapján ítélje meg
a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó
cégeket, viszont – különösen a Quaestor
egyes ügyfeleinek – fájdalmas tanulsággal szolgál az úgynevezett brókerbotrány. Sok év megtakarítása úszhat el.
Február 24-én a tudomására jutott
visszaélésgyanús esetek miatt az MNB
azonnali hatállyal felfüggesztette
a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, és büntetôfeljelentést
tett. Bár a brókerházakra, értékpapír-kereskedôkre súlyos árnyat vet az ügy, nem
minden cég „utazik” illegálisan az ügyfelei pénzére. A Buda-Cash viszont –
az MNB gyanúja szerint – igen: sajátjaként
kezelte az ügyfelek rá bízott értékpapírjait, fiktív számlákon tartotta ezeket, hamis tájékoztatást adott ki az ügyfeleknek
és a tevékenységét ellenôrzô szervezeteknek, valamint az ügyfelek megbízásait (értékpapírok vásárlására) nem teljesítette,
viszont az ügyfelek pénzét eltette. A négy
kisbank (DRB-bankcsoport) pénzével sem
tudott elszámolni, így ezek a pénzintézetek bedôltek, az ügyfeleket az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítja
30 millió forintig. A Buda-Cash ügyfeleit
a felszámoló kártalanítja, illetve ha erre
nincs elegendô fedezet a Buda-Cash-nél,
akkor a Befektetô-Védelmi Alap fizet
a károsultaknak.
A Buda-Cash-ügy kipattanása után az
MNB ellenôrizte a Hungária Értékpapír
Zrt.-t, amelynél ugyancsak visszaéléseket
talált. A felügyelet gyanúja szerint
mintegy 1–6 milliárd forint értékben történhettek az ügyfelek pénzével visszaélések, azaz úgy nyúltak a kisbefektetôk
pénzéhez, értékpapírjaihoz, hogy arra
nem volt megbízásuk.
A nehéz kô, amelyet a Buda-Cash dobott
el, nem állt meg, eltalálta a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési
Zrt.-t, amelynek mûködését ugyancsak
felfüggesztette az MNB. A Quaestor
öncsôdöt jelentett arra hivatkozva, hogy
a Buda-Cash ügy miatt az ügyfelek tömegesen jelentek meg a pénzükért. Az MNB
vizsgálata azonban kimutatta, hogy az
MNB által engedélyezett tavalyi 60 milliárdos kötvénykibocsátás mellett 150 milliárd forint értékben fiktív kötvényt is kibocsátott a Quaestor-csoporthoz tartozó Quaestor Financial Hruria Kft. A sajtóban megjelent vélekedések szerint
ezt azért lépte meg a Quaestor, mert (in-

gatlan) befektetései nem sikerültek, így
az ügyfelek pénzét a fiktív kötvények értékesítésébôl fizették volna vissza. Azonban az erôsen piramisjátékra hajazó
konstrukció bedôlt. Rossz hír a Hruria
ügyfeleinek, hogy azok, akik vállalati kötvényt vásároltak, nem kapnak kártalanítást, mert a Beva kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki a vállalati kötvényekre, ráadásul a cég nem is tagja a Bevának.
(A Beva a tagjaitól beszedett díjból finanszírozza az esetleges kártalanításokat.)
A Quaestor azonban a csôdeljárás (felszámolás) során maga is kifizetheti az
ügyfeleket, ha erre van pénze vagy
pénzzé tehetô vagyona.
Az MSZP sajtóközleményt adott ki arról,
hogy érdekvédelmi fórumot hoz létre
a Quaestor-károsultak segítésére, akiknek
azt tanácsolja, hogy tegyenek büntetôfeljelentést. A szakértôk ellentmondásosan

ítélik meg az MNB szerepét az ügyben:
vannak, akik szerint látnia kellett volna,
mi folyik a cégeknél, míg mások szerint
a felügyeletet is át lehet verni. Ideig, óráig.
Az ügy nem maradt politikai visszhang nélkül. A Fidesz a baloldalt okolta – nem tudni, miért –, ugyanakkor kiderült, hogy Tarsoly Csaba, a Quaestor elnök-vezérigazgatója személyes jó kapcsolatot ápolt Szijjártó
Péterrel (Fidesz), jelenlegi külügy- és külgazdasági miniszterrel. A zrt. közremûködött a letelepedési államkötvények moszkvai értékesítésében, valamint az isztambuli kereskedôháznak is a cég volt a gazdája. A minisztérium a napokban felmondta
a Quaestorral a szerzôdést. Természetesen
az ügybôl nem maradhat ki a stratégiai
ágazatnak számító foci sem: a Quaestor
egyik beruházása a gyôri ETO Park, Tarsoly
pedig – hétfôi lemondásáig – tagja volt
az MLSZ elnökségének.
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VISSZAPILLANTÓ

Tornya lesz a református templomnak
Letették a református templom tornyának alapkövét. Az építmény terve már
a temploméval együtt megszületett, de
akkor anyagi erô híján elmaradt
az építkezés. Most, a templom átadása után hetvenhat évvel megvalósul
a reformátusok vágya. Ebben szerepe

•

KULTÚRA

közötti vasúti pálya felújítása mintegy
130 millió euróba kerül, amelybôl 89
millió euró az osztrák felet, 30 millió
euró a magyar felet érinti. A Sopron és
Ebenfurth közötti vasúti pálya fejlesztése pedig 43 millió euróba kerül,
amelybôl 33 millió az osztrák, 10 millió euró a magyar rész. Magyar Levente szerint, amennyiben a 162 millió
euró összköltségvetésû fejlesztés
a Juncker-csomagban nem tud megvalósulni, úgy más forrásokat bevonása
is elképzelhetô.

•

IFJÚSÁG

„A csilláron is lógtak”
Három teltházas operaelôadással örvendeztette meg hálás közönségét
a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola. Összesen majdnem ezren látták
a Don Bosco Mûvelôdési Házban
a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola 40. jubileumi évének elsô nagy-

A Jobbik aláírást gyûjt

volt a 2005-ben létrejött Szombathelyi
Református Templomtoronyért Alapítványnak, amely gyûjtést kezdett, és
18 millió forintot kapott a támogatóktól és a hívektôl. A kormány Balogh Zoltán miniszter keretébôl 35 millió forinttal támogatja a beruházást, az önkormányzat 10 millió forinttal.
Vonattal Felsôôrre?
Vizsgálják annak lehetôségét, hogy
a Juncker-csomag keretében megvalósíthatók legyenek a Magyarország és
Ausztria közötti vasúti fejlesztések – tájékoztatott az MTI egy keddi soproni
konferenciáról. Az elmúlt évben olyan
jó együttmûködés alakult ki Burgenland és a magyar kormány között,
amely lehetôvé teszi, hogy mindkét ország elkötelezett legyen a fejlesztés támogatása mellett – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelôs
államtitkára. Hans Niessl, Burgenland
tartományfônöke arról beszélt, hogy
a Felsôôr (Oberwart) és Szombathely

4

A Jobbik megkezdte az aláírásgyûjtést Vas
megyében is – tájékoztatott Balassa Péter és Rába Kálmán. 1. Egyetért-e azzal,
hogy a férfiak negyvenévi munkaviszonyt követôen jogosulttá váljanak kedvezményes öregségi nyugdíjellátásra?
2. Egyetért-e azzal, hogy egy alapszintû
internet-szolgáltatás térítésmentesen
illessen meg minden magyar állampolgárt? 3. Egyetért-e azzal, hogy ha Ukrajnában a fegyveres konfliktus kiszélesedne, Magyarországnak nem szabad
a háborúban szerepet vállalnia, hanem
a semlegességünket és a békét kell
megôriznünk? 4. Egyetért-e azzal, hogy
a Magyarországot veszélyeztetô bevándorlás visszaszorítása érdekében hazánk
hozzon létre önálló határôrséget, és az állam ne vállalja magára a gazdasági menekültek eltartását? – Ezekben a kérdésekben kíván a támogató aláírásokkal nyomást gyakorolni a kormányra a Jobbik.
Díj a legjobb képriportereknek
Március 15-én sajtófotó-kiállítással ünnepelték a magyar sajtó napját a vasi,
szombathelyi fotoriporterek és a munkájuk iránt érdeklôdô közönség. Hatvan kép került a falra 17 fotográfus 124
alkotásából. A kiállítást Puskás Tivadar
polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta a sajtófotó jelentôségét a tömegkommunikációban. Az idei díjakat
Czika László, Garai Antal és Zergi Borbála vehették át.

szabású produkcióját, John Blow Vénusz és Adonisz címû kisoperájának
a bemutatóját. Egy Vas megyei diákoknak szánt „beavató” elôadás mellett
két este csendült fel a barokk operakülönlegesség a publikum legnagyobb
ámulatára. Sokan könnyes szemekkel, meghatódottan távoztak a bemutatókról. Zúgott a vastaps és a brávózás
az elôadások végén, nem érdemtelenül! A mûvészetisek csodát mûveltek;
a zenész és képzôs tagozat összefogásával, több hónapos elôkészületet követôen olyan színvonalú zenei-színpadi produkciót nyújtottak, amely
nem csak az iskola jubileumi évadának
a dísze lehet; az operaelôadás érdemes
arra, hogy szélesebb körben is bemutassák. Az iskola évfordulós rendezvénysorozata ezzel még nem ért véget:
április 1-jén 17 órakor a Képtárban nyílik önálló kiállítása a képzômûvészeti
tagozatnak, majd 19 órakor a Bartók
Teremben a Savaria Szimfonikus Zenekar kíséretében mutatkoznak be a zenemûvészeti tagozat legtehetségesebb növendékei.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

Zsákbanfutás, súlyemelés, avagy népünnep a sporttelepen
„A szimpatikus és nagyon mozgékony
Horváth titkár mindig egy csomó tervet hordoz a tarsolyában. Neki annyi
leleményesség és kezdeményezô erô
jutott osztályrészül a természettôl,
hogy azzal valami merkantil államban
már egy szolid, de jól fizetô vállalat
bejegyzett tulajdonosa lehetne. Nálunk azonban abban merül ki ez az
energia, hogy a régi dicsôség zenitjérôl a közrészvétlenség sivár szintájára
alásülyedt sportegyletünk renoméját
igyekszik ujból lábraállítani. Eddigi fáradozásait – sajnos – kevés siker koronázta, az indokolatlan közöny jegét
megtörni nem sikerült. Az az ötlet,
amely az amerikai ünnepdélutánok
egyszerû, naiv és éppen azért a léleknek is kedves szórakozásait próbálta
meg mihozzánk átplántálni, szerencsés pillanat szülötte volt s a vasárnap
délutáni sportünnep emelkedett hangulata nyomán megállapíthatjuk,
hogy a Horváth titkár ezuttal fején
találta a szöget.” 1909. augusztus
8-án a Vasvármegye hossza tudósítást
közölt ezen eseményrôl, amelyen
végre megmozdultak a szombathelyiek: kicsik és nagyok, fôrendházi
alelnök és ügyvédbojtár, gimnazisták
és könyvelôk…
„A szórakoztató miting elsôsorban és
demokrata jellegû volt. Komoly és
tréfás, testedzô és mulattató versenyszámok váltakozó összeállításából került ki a program. Az egyes versenyek
pedig nyitva álltak mindenkinek, tehát nemcsak egyesületi tagnak, hanem

annak is, aki semmiféle sportkörben
nem adózik és nemcsak a vasaltnadrágu,
kaputos gavallérnak, hanem olyannak
is, aki köznapon bôrkötényt visel vagy
akinek a gyári mûhely kormos lehellete
impregnálja barnára az arcát. Szóval aki
nézôközönség volt, az egyben a starthoz is állhatott mindjárt, ha kedve
szottyant és bökte oldalát a virtus.”
A rendezvény kora délután vette kezdetét, hosszú sorokban gyûltek az érdeklôdôk és a versenyzôk a jegypénztárnál, ahol nyomban adódott is egy
„derüs epizód”.
„Minden huszadik belépô-jegyhez
ugyanis egy nagytéglányi csokoládé járt
ráadás gyanánt. Történetesen ugy
esett, hogy a huszadik látogató nem kisebb ember volt, mint Ernuszt Kelemen
volt fôrendházi alelnök, aki hajlott
kora dacára is fiatalos lelkesedéssel és
érdeklôdéssel viseltetik a helyi sportesemények iránt.”
Az atlétikai versenyek délután négykor
rajtoltak el. A súlyemelôk is pódiumra
léptek, elsôként a „jóképû 83-as baka,
Barabás frajter jelentkezett”, ám az izmos férfi nem bírt a súlyzóval, „földhöz
vágta” azt. „Utána a robosztus termetü
Schmadinger István állt a sulyzóhoz, aki
könyvelô a Vasmegyei takarékpénztárnál.
Mikor nyolcadszor lendítette föl nagy
könnyedén a páros vasgömböt, Barabár
frajter leütötte fejét és láthatatlanul
igyekezett elsomfordálni letörésének
gyászos szinterérôl. A páratlanul komikus látvány persze derültséget keltett.”
Volt tehát itt móka és kacagás, „a gim-

nazisták zsákfutása után a hölgyek közül megpengítette azt az eszmét, hogy
kitünöen szolgálná a sport népszerüsitésének ügyét, ha uri gentlemanek
bujnának be a liszteszsákokba s versenyeznének bakugrásokkal és bukfencezésekkel végig a pályán”.
Az eredményhirdetést is nagy érdeklôdés közepette tartották meg a szervezôk, a tekeversenyt megnyerô Németh
Béla például 329 riválisát megelôzve
végzett az élen.
„A verseny mindvégig példás rendben
és emelkedett hangulatban folyt le.
Ilyen kedves, mindenféle nagyképüsködéstôl és feszességtôl mentes szórakozásban ritkán volt részünk és hogy
efajta élvezeteknek a jövôre is meg lesz
a maguk hálás közönségük, annak
biztos garanciáját láttuk azokban
a megelégedett és ragyogó arcokban,
amelyek a késô esti órákban mégegyszer visszamosolyogtak a sportegyleti
sétány kapujából.”
Ám egy apró kellemetlenség csak csúszott e kellemes vasárnapba. „Néhány
uj rendôr hivatalos tulbuzgóságából ,
benyomult a körönd közepébe és itt
illetéktelenül a rendezôség hatáskörébe avatkozott. A gyermekhaddal nem
bírván, a jelenlevô hölgyeket és urakat
taszigálták és durva hangu elméncségeket engedtek meg maguknak. Ilyen
tapintatlanság nemcsak az egyletnek
árt, de rendôrségünk kitünô jó nevét
is veszélyezteti. És valójába nem is
volt rá szükség!”
KI

Játék
Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: dr. Szabó Pál. A Domus Biobolt utalványát Molnárné Simon Tünde, a Basarili Kebab utalványát Németh György
nyerte. E heti kérdésünk: Ki nyerte a tekeversenyt? A helyes megfejtést beküldôk között a Domus Biobolt utalványát és a Basarili Kebab utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis
I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, március 25-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

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

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

SPORT

Közgyûlés: kevesebb Haladás, több ipari terület
Csütörtökön rendkívüli közgyûlés
volt, melyet a baloldali frakció kezdeményezett. Az északi ipari területtel (volt honvédségi ingatlan) kapcsolatban szerettek volna tájékozódni. A városvezetés ezt megtoldotta
egy az ingatlannal kapcsolatos napirenddel és a Haladás Kft. ügyével.
Dr. Puskás Tivadar (Fidesz–KDNP) polgármester azzal indította a közgyûlést,
hogy a városvezetés eltökélt szándéka
a gazdaság fejlesztése. Még az ôsszel kezdôdtek meg a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel a tárgyalások a hatszáz hektáros északi ipari területrôl. Ezek azóta
intenzívebbek lettek, és jó esély mutatkozik az ingatlan hasznosítására. A polgármester késôbb tájékoztatást ígért
a képviselôknek és a nyilvánosságnak.
Illés Károly (Fidesz–KDNP) javasolta
levenni a napirendrôl a szocialisták által kezdeményezett és az ipari parki területrôl szóló napirendet, ezt el is fogadta a testület. Dr. Horváth Attila
(MSZP) ezt kifogásolta, hiszen az egész
közgyûlést ôk kezdeményezték, épp
ebben a témában.
A Haladás Kft. tôkeemelésérôl és az önkormányzati tulajdonrész csökkentésérôl szóló napirendnél dr. Czeglédy Csaba (MSZP) frakcióvezetô elmondta,
hogy nem okozott nagy meglepetést,
hogy a Halmill Kft. többségi tulajdont
akar szerezni a Szombathelyi Haladás
Futball Kft.-ben, de ehhez az kellene,
hogy legyen megbecsülve az üzletrész
értéke, és legyen nyílt licit. Czeglédy szerint enélkül jogszabályellenes a tranzakció. Az elôterjesztés egyetlen pozitívumaként emelte ki azt, hogy a játékosok
értékesítésébôl a tulajdoni aránynak
megfelelôen részesülnek a tulajdonosok. A frakcióvezetô szerint Illés Béláék
ezzel a kezdeményezéssel felrúgtak
egy nyolc éve kötött megállapodást,
amelyért szégyellhetik magukat. A politikus szerint Tóth Miklós méltatlan lett
az ügyvezetôi poszt betöltésére, így távoznia kellene. Az ügyvezetôtôl dr.
Nemény András (MSZP) azt kérdezte,
hogy mi a tôkeemelés oka, érkezett-e
az üzletrészre vételi ajánlat, megkapja-e az önkormányzati támogatást, annak ellenére, hogy 16 százalékra csökken a város tulajdonrésze. Késôbb a polgármester azt elismerte, hogy van vevôi érdeklôdés a kft. iránt. Czeglédy
felvetette, hogy akkor most mondanak
le az üzletrész jelentôs részérôl.

6

Balassa Péter (Jobbik) zsarolásnak minôsítette, hogy szponzori forrásokhoz akkor jut a Haladás, ha megtörténik a tôkeemelés. Azt javasolta, hogy
várják meg a jövô heti taggyûlést.
Koczka Tibor (Fidesz–KDNP) alpolgármester azt mondta, az vezérli ôket, hogy
a Haladás jó csapat legyen, és bent maradjon az elsô osztályban. Felhívta
a figyelmet arra, hogy az elsô osztályban
csak két csapatban van tulajdonjoga az
adott önkormányzatnak, Pécsen és Szombathelyen. Tavaly 150 millió forintot tett
bele az önkormányzat az adófizetôk

feltételül szabja a cégben való tulajdonuk emelését. Dr. Nemény András kérdésre, hogy mi szükség van a törzstôkeemelésre, nem volt érdemi válasz, a polgármester annyit mondott, hogy a csapat érdeke ez. A javaslatot elfogadták.
Mintegy másfél óráig tartott a rendkívüli közgyûlés zárt ülése. Megtudtuk, hogy
a vita során a baloldal elmondta, miért
is fordultak közleményükkel a nyilvánossághoz. Kiderült, hogy a városvezetés
drámai hangvételû sajtótájékoztatóján
és közleményében a spekulánsok alatt
nem a baloldalt és a médiát értették,

MIRÔL SZÓL HALADÁS-MEGÁLLAPODÁS?
Az önkormányzat pénzügyi átvilágítást rendelt el a Szombathelyi Haladás
Kft.-nél. A külsô szakértô megállapította, hogy a tavalyi év mérlege több
mint 31 millió forint veszteséget mutat. A Haladás Kft. ügyvezetôje írásban
megkereste az önkormányzatot, hogy a társaság törzstôkéjét szükségesnek
tartja megemelni 42 millió forinttal. A társaság jelenlegi törzstôkéje 20 millió forint, amely az emelést követôen 62 millió forint lenne. A Halmill Kft.
beszállna a tôkeemelésbe, viszont a most 44 százalékos tulajdonrésze 81,94
százalékra nône. A Halmill azt is kilátásba helyezte, hogy ha ôk lesznek a többségi tulajdonosok, akkor forrásokhoz jut a csapat (Swietelsky-szponzoráció).
A városnak, bár a tulajdonrésze 16 százalékra csökken, úgynevezett aranyszavazata marad, ami azt jelenti, hogy szavazati joga van a labdarúgócsapat neve, a labdarúgócsapat színei, a labdarúgócsapat címere, a társaság
székhelyének megválasztása, a felügyelôbizottság elnökének megválasztása, valamint a játékoseladások ügyével kapcsolatban.

pénzébôl egy profi csapatba. Koczka
azt is elmondta: nem mûködik az, hogy
közpénzbôl növeljük a játékosok értékét,
azok értékesítésébôl 9 millió forint
Czeglédy Csaba cégébe folyik be. Horváth
Attila a személyeskedést visszautasította, és utalt arra, hogy maga a jegyzô állapította meg, hogy Czeglédy és az, hogy
cége játékos-ügynökséggel is foglalkozik,
nem összeférhetetlen. Dr. Ipkovich György
(MSZP) szerint vagyonátruházás történik,
amely törzstôkeemelésnek van álcázva.
Feltette a kérdést, hogy van-e a cégnek
törzstôkén felüli vagyona, ha van, akkor
azt tudni kellene, hogy mennyi, és annak
megfelelôen lehetne gondolkodni a tulajdonosi szerkezet változtatásán. Ha van
vagyoni értéke a csapatnak, akkor ez vagyonátruházás ellenérték nélkül – mondta Ipkovich, ami Czeglédy Csaba szerint
hûtlen kezelés is lehet. Ipkovich kérte
a polgármestert, hogy járjanak el jogszerûen. Puskás hangsúlyozta, hogy jogszerû az ügylet.
Czeglédy „galád trükknek” nevezte,
hogy a Halmill a szponzori támogatást

hanem azokat az ingatlanspekulánsokat,
akik ki akarják használni a helyzetet.
A képviselôk tárgyalták a Söpte és Szombathely közötti, az északi ipari parkkal
kapcsolatos megállapodást. Ennek lényege, hogy amikor Szombathely és Söpte
megvette a területet az államtól, akkor
a város Söptének kölcsönadta azt
a pénzt, amelybôl Söpte a saját közigazgatási területére esô részt meg tudta venni. Azonban a kölcsönt (230 millió forintot) nem tudja visszafizetni a városnak.
Söpte kérte a bíróságot, hogy nyilvánítsa semmissé az adásvételt, ezért perre is
ment. Az önkormányzat és Söpte most
arról állapodott meg, hogy a pert megszünteti a falu, a város lemond arról
a pénzrôl, amivel Söpte tartozik neki
(úgyis kicsi lett volna az esélye, hogy valaha is megkapja), fizet még 9 millió forintot (értékbecslés alapján) Söptének,
a falu viszont átadja az ingatlanrészét
a városnak. A megállapodásra azért
volt szükség, mert a terület üzleti célú
hasznosításának akadálya az, ha az ingatlan nem per-és tehermentes.
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Százéves a reptér
Idén százéves a szombathelyi repülôtér,
az ország egyik legrégebbi, kis megszakításokkal folyamatosan üzemelô repülôtere. Hadicélra készült, ma a repülôsport
kedvelôit szolgálja ki.
Döcögôs út vezet a szombathelyi repülôtérre, bár tavaly – az önkormányzat támogatásával – már elkezdték az út felújítását,
amely száz éve szolgálja a reptérre látogatókat, a tavasz beköszöntével egyre többeket: kezdôdik a szezon. Rácz György reptérvezetô koordinálásával megkezdôdött
a gépek mûszaki felkészítése.

A repteret – amely a város tulajdonában,
a SZOVA kezelésében áll – a több mint
hatvanéves Szombathelyi Repülôklub
üzemelteti. A klub hét darab vitorlázó repülôgéppel, egy motoros-vitorlázó és
egy motoros vontatórepülôgéppel rendelkezik, két használatban lévô Góbéval is,
a valaha itt gyártott gépet oktatásra
használják. Az egyesület sportrepülésre
és oktatásra szakosodott – tudom meg
Németh Balázstól, a klub elnökétôl.
A szombathelyi repülôklub sportrepülésre szakosodott, legjobb eredményeiket vitorlázással érték el: távrepülésben
Galuzinyec Vlagyiszláv 2004-ben Szegeden megnyerte az országos bajnokságot,
azóta is sûrûn áll a dobogón. Pallósi Péter ifjúsági válogatottként a XIII. Alföld
Kupán elért 4. helyére a legbüszkébb. Mûrepülésben Hoós Miklós a Szlovákiában
megrendezett vitorlázó mûrepülô világbajnokság ismeretlen kötelezô gyakorla-

UTÁNAJÁRTUNK

•

CIVIL

tával 12. helyen végzett. Az idén eddig tizenketten jelentkeztek oktatásra, vélhetôen lesz utánpótlás. Az egyesület vitorlázó, motoros, motoros-vitorlázó, sárkány és siklóernyô szakosztályt mûködtet.
A reptér az elsô világháborúban megszületett új fegyvernemnek köszönheti létét:
1915 tavaszán Szombathelyre települt a 4.
repülô pótszázad Oswald Róbert százados parancsnokságával. A világháború
után a szombathelyi repteret is elérte
az Antant tiltása, de 1924-ben a Magyar
Királyi Légügyi Hivatal bújtatott légierôszervezése a légiforgalom és a repülôgépipar számára szükséges repülôgép-vezetôk kiképzésére 1924 nyarán megszervezték a Szombathelyi Pilótaiskolát,
a „REGVI”-t (Repülôgép-vezetô Iskola)
Kenese Valdemár alezredes vezetésével,

1946. október 15-én ünnepélyes külsôségek között indították el a budaörsi repülôtérrôl az elsô két Maszovlet-járatot,
Szombathelyre és Debrecenbe, a Malév
a hatvanas években építette le a belföldi légi utasforgalmat.
A sportrepülô élet 1948-ban indult meg
újra a vitorlázó repüléssel, ugyanebben
az évben sportrepülô tábort is szerveztek.
1949-ben azonban megszûnt ez a lehetôség, a szombathelyi pilóták Pápára jártak, még 1957-ig. Igazán 1966-tól lendült
fel a sportélet ismét. Ekkor a Szombathelyi Sportrepülôk Egyesület az abban az évben az ûrben járt szovjet ûrhajós, Leonov
nevét, majd a rendszerváltás után a Szombathelyi Repülôklub nevet vette fel.
A repülôtéren elôbb szervizelték, majd itt
is gyártották a Góbékat. Jelenleg a rep-

A Szombathelyi Repülôklub a repülôtér létrejöttének századik évfordulóját
rendezvénysorozattal ünnepli.
Április 11-én szombaton, 13.30 órakor az Agora – Savaria Filmszínházban kiállítás nyílik a repülôtér történetét bemutató fényképekbôl, 14 órától Révész Tamás, a Repülôtér az Alpok alján címû könyv szerzôje és Czeiner Gábor, az SZRK
tagjának elôadásával folytatódik nyitórendezvény, amely a Szabadság különjárat címû film vetítésével zárul. A filmvetítés várhatóan 15 órakor kezdôdik.
Május 1–3.: Reptéri majális
Június 5–7: 2. világháborús veteránok találkozója, emléktábla avatása
Július 4–5: Falke-falka – repülôs találkozó
Augusztus 8–10.: Oldtimer találkozó

Horthy Miklós fia, István is itt kapott kiképzést. A sportrepülés 1934-ben kezdôdött meg, ekkor alakult az elsô Repülô
Egyesület. A második világháborúban
a légicsapások ellen védmûveket építettek. A katonai repülôtér története akkor
ért véget, amikor a szovjet csapatok
1945-ben harc nélkül elfoglalták.

tér a Dunántúl egyre fogyatkozó sportrepülôtereinek egyike, közkedvelt a nyugat-dunántúli pilóták körében, kétszáz
hektáros területével, 1000 méter hosszú
füves futópályájával.
A repülôtér jelenleg Szombathely város
tulajdonában van, a SZOVA kezelésében
áll, és az SZRK üzemelteti.
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ÍGY ÜNNEPELTÜNK
Idén is sokan ünnepelték együtt
március 15-ét, bár a helyszínek
sorrendje megfordult, és az idô is
kicsit hûvös és borús volt. A Neumann iskolások az országzászló
felvonása után adtak rövid, de
méltó mûsort, míg a múzeum lépcsôjén a Boglya zenekar, a Pilvax és
az Ungaresca közremûködésével,
Hende Csaba hadügyminiszter beszédével idézték a múltat a résztvevôk. A legnépszerûbbek most is
a huszárok voltak.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Márc. 21., szombat

Gyengén felhôs idô,
esô várható

1˚C 13˚C

Márc. 22., vasárnap

Zápor várható

3˚C

7˚C

Márc. 23., hétfô

Gyengén felhôs
idô várható

0˚C

8˚C

Márc. 24., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

2˚C 10˚C

Márc. 25., szerda

Gyengén felhôs
idô várható

3˚C 11˚C

Márc. 26., csütörtök

Zápor várható

4˚C 11˚C

Márc. 27., péntek

Derült, napos
idô várható

2˚C 12˚C
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Színek a lakásban,
vagyis „Színezd újra”!
Nincs ötlete a lakás átrendezésére?
Elakadt a szoba berendezésével?
Elbizonytalanodott a falak színválasztásánál? Ha ilyen vagy ehhez hasonló problémái adódnának, írjon
nekünk az ujsagiro@savariaforum.hu
címre, és kérdésére dr. Ipkovichné
Szakály Ildikó lakberendezô válaszol.
Hogyan vetíthetjük ki otthonunkra
a tavasz ihlette új hangulatunkat
anélkül, hogy teljes felújításba kezdenénk? Érdemes a színeket segítségül hívni! Mindenki kialakítja otthona színvilágát, melyet a falak és
burkolatok, bútorok, a textilek és
más kiegészítôk színei együttesen alkotnak. Optimális esetben a színválasztás egyéniségünk egyfajta lenyomata, ami évszakonként nem változik, de mindig bôvíthetjük új elemekkel. A tavaszt megidézhetjük
otthonunkba úgy, hogy becsempészünk a megszokott, kialakult enteriôrünkbe néhány frissítô színfoltot.
Érdemes saját színeink új árnyalatait

felfedezni, de vigyázzunk, a rengeteg árnyalat nem harmonikusan
párosítva z_rzavart, kellemetlen
összképet adhat. Az új árnyalatok
bevezetése történhet a díszpárnákon, szônyegen, függönyön, illetve
kiegészítô tárgyakon. Néhány szabályt betartva kellemes, tavaszias,
friss otthonban várhatjuk a nyarat.
A hangsúlyos színekbôl egyszerre
legfeljebb két színt alkalmazzunk.
A fôszínek: sárga, piros, kék, zöld.
Kiegészíthetjük ôket árnyalataikkal, esetleg két kevésbé hangsúlyos
színnel. A másodlagos színek a tiszta színek keverésével jönnek létre,
ezek a bordó, türkiz, narancs és levélzöld. Mind-mind használható tavasszal, trendtôl függetlenül. A színkör túloldaláról válasszunk kiegészítô színeket, melyek izgalmas hatást
(kontrasztot is) keltenek. Ha mégsem tetszik, nem okozunk olyan
nagy kárt, mintha az összes falat átfestettük volna.

Elérhetôségek: mobil: 30-237-3438
web: www.ida-otthontervezo-lakberendezo-studioja.hu
e-mail: i.szakalyildiko@gmail.com

L O M TA L A N Í T Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya 2015. március 28-án, szombaton az alábbi városrész lakosságának
szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem
szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált tárgyaktól
(bútor, eszköz stb.). A terület: a Perint pataktól nyugatra esô városrész a Jáki úti
temetôvel bezárólag (ide tartozik Olad, az oladi ltp., a Csónakázótó környékétôl a Jáki úti temetôig húzódó városrész). Kérjük, hogy a megjelölt városrészen
és napon reggel 7.30-ig a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható
(a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô),
feleslegessé vált tárgyakat szállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek kihelyezni. Lim lomot az akció napján reggel 7.00-ig, szállítójármûvel
megközelíthetô közterületre kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye. Kérjük, hogy a lim lom szelektált kirakásával
(különrakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsék munkánkat. Bôvebb felvilágosítás
a 314-575-ös telefonon kérhetô. A lim lom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!

LAKOSSÁGI FÓRUM
Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje lakossági fórumot tart március
26-án (csütörtökön) 18.00–20.00
óráig a Nyitra Utcai Általános Iskolában (Szombathely, Nyitra u.
15.). A fórum témája: a keleti városrész környezetvédelmi helyzete. Meghívott vendégek: Molnár
Miklós, Szombathely Megyei Jogú
Város alpolgármestere; Bencsics
Attila, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelôség igazgatója; Szabóné
Vincze Klára, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének népegészségügyi felügyelôje; Soós
József, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság tagja; Sütô Gabriella, a Polgármesteri Hivatal Fôépítészi Irodájának ügyintézôje.

E-HULLADÉK-GYÛJTÉS
Térítésmentes lakossági szelektív
elektromos és elektronikai hulladék
gyûjtése Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, a SZOMHULL
Nonprofit Kft. szervezésében lakossági szelektív elektromos és elektronikai hulladék berendezések (ehulladék) gyûjtését szervezi Szombathelyen, amely során a lakosság ingyen
leadhatja háztartásában összegyûlt
e-hulladékát. Az e-hulladékgyûjtés
ideje: 2015. március 28-án (szombaton) 08.00–13.00-ig. Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye: Kiskar,
Bürü utca sarkán lévô parkoló; Mikes
Kelemen, Károlyi Antal utca végén található régi buszforduló; Körmendi
úti Hulladékkezelô telep 06.00–14.00ig; Bogáti út, Kastélynál található
buszforduló.

HIRDETÉSI TANÁCSADÓK:
Baranyi Zsuzsanna
(Tel.: 30/994-4820)
Sütô Ágnes
(Tel.: 20/258-7441)
Vörösné Budai Mária
(Tel.: 20/921-5010)
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Ó V O D A I B E I R AT K O Z Á S

A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁBAN AZ ALÁBBI
IDÔPONTOKBAN KERÜL SOR: 2015. május 6–7. (szerda–csütörtök) 8.00–18.00
óra. Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehetô
fel. A felvételrôl, átvételrôl az óvoda
vezetôje dönt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdô napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. Az óvodába be kell íratni azt
a kisgyermeket, aki 2015. augusztus
31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvételrôl hozott döntésrôl 2015. június 5. napjáig az óvoda
írásban értesíti a szülôt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A „Jelentkezési lap” átvehetô
az óvodákban, illetve letölthetô
a www.szombathely.hu honlapról.
Az óvodai beiratáskor be kell mutatni
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá a szülô
(gondviselô) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvodákról bôvebb információ
a www.szombathelyiovodak.hu weboldalon található.
A VÁROS ÓVODÁINAK
FELVÉTELI KÖRZETEI
Szombathelyi Aréna Óvoda (Aréna u.
8/b.) Aréna u., Batthyány tér, Bejczy I.
u., Belksikátor, Berzsenyi D. tér, Béri B.
Á. u., Fô tér, Gyöngyös u., Gyöngyösparti sétány, Hefele M. u., Jurisich M. u.
(1–21. és 2–18.), Király u., Kiskar u.,
Kossuth L. u., Külsikátor, Légszeszgyár
u., Malom u., Dr. Pável Á. sétány, Rákóczi F. u. (1–9. és 2–14.), Savaria tér,
Szent Márton u. (1–21. és 2–4.), Thököly I. u., Újvári E. u., Vak B. u., Zrínyi I. u.,
48-as tér. Szombathelyi Barátság Óvoda (Barátság u. 24.) Barátság u., Bercsényi M. u., Éhen Gy. tér, Hunyadi J. u.
(1–43. és 2–10.), Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. (31-tôl végig és 42-tôl végig), Nádasdy F. u. (1–27. és 2–24.), Nádor u., Szelestey L. u. (35-tôl végig és
36-tól végig), Szent Márton u. (6-tól végig és 23-tól végig), Széll K. u. (27-tôl
végig és 22-tôl végig), Szôkeföldi u.,
Vasút u. (1–7.), Vörösmarty M. u. (1–21.
és 2–32.), Wesselényi M. u. (2/a–c.),
Welther K. u. (1–13. és 2–14.), 56-osok
tere fele. Szombathelyi Benczúr Gyula
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Utcai Óvoda (Benczúr Gy. u. 2.) Benczúr Gy. u., Bertalanffy M. u., Csikor E.
u., Görgey A. u., Haladás u., Kaposi J.
u., Kert u., Levendula u., Mészáros J. u.,
Muskátli u., Nagyszombat tér, Nefelejcs u., Németh L. u., Paragvári u.72tôl végig, Rezeda u., Rumi R. I. u.,
Senyefai u., Szegfû u., Szent Imre herceg útja (1–151. és 2–102.), Szerb A. u.,
Tolnay S. u., Uzsoki u., Vadrózsa u., Vajdahunyad tér, Várkonyi I. u., Vasúti ôrház, Veres P. u., Vízöntô u. Szombathelyi Donászy Magda Óvoda (Losonc u.
2.) Ariadné u., Bárdosi N. J. u., Bocskai
I. krt., Concordia u., Csepregi úti dülô,
Csokonai V. M. u., Demeter u., Diana
u., Eötvös L. u., Élmunkás u., Fortuna
u., Garai J. u., Gárdonyi G. u., Glória u.,
Hollósy S. u., 11-es huszár u., Justitia u.,
Kemény Zs. u., Kéthly Anna u., Kiss J.
u., Konzc J. u., Kós K. u., Kölcsey F. u.,
Losonc u., Lovas u., Luna u., Május 1.
u., Márkus E. u., Mikszáth K. u., Minerva u., Nádasdy F. u. (29–43. és 26–36.),
Niké u., Olimpia u., Pinkafôi u., Semmelweis I. u., Silvana u., Söptei út,
Stettner L. u., Stromfeld A. u., Teleki B.
u., Tücsök major, Vasút u. (11-tôl végig), Vasúti ôrház, Vályi P. u., Verseny
u., Vesta u., Viktória u., Vörösmarty M.
u. (23–43. és 34–60.), Welther K. u.
(15–43. és 16–36.). Kötelezô felvételt
biztosító óvoda Tömörd óvodásai számára. Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u. 2/A.) Babits M. u., Balassi B. u., Bürü u., Felsôôr u., Fraknó u.,
Hajdú u., Hock J. u., Jászai M. u. (1–3.
és 2–4.), Juhász Gy. u., Károly R. u.
(1–29. és 2–14/D.), Kodolányi J. u.,
Kosztolányi D. u., Krúdy Gy. u., Mátyás
király út, Móricz Zs. u., Muraszombat
u., Rákóczi F. u. (13–57. és 16–76.), Rumi út (1–29. és 2–38.), Sorok u., Szabadságharcos u., Szalónak u., Szent Flórián
krt. (8-tól végig és 13-tól végig), Tóth
Á. u., Vajda J. u., Varasdy K. u. Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u.
33.) Bem J. u. (6–18. és 25–31.), Kodály
Z. u., Nagy L. u., Szûrcsapó u. (23–27. és
22–26.), Váci M. u. (57-tôl végig és 70tôl végig). Kötelezô felvételt biztosító
óvoda Sé óvodásai számára Szombathelyi Játéksziget Óvoda (Gyôzelem u.
1/A.) Akácfa u., Almássy L. u., Álmos
vezér u., Bádonfa u., Bogát fasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u.,
Bükkfa u., Csalogány u., Elôd vezér u.,
Erdôsi S. J. u., Esthajnal u., Falukert u.,
Farkas u., Festetics u., Fiastyúk u., Gesztenyefa u., Göncöl u., Gyôzelem u., Határôr u., Hermán u., Hét vezér u., Ifjúság u., Izsó M. u., Komárom u., Kond
vezér u., Mészáros L. u., Nyárfa u., Ond
vezér u., Orbán B. u., Orion u., Oroszlán u., Paál L. u., Rák u., Rumi külsô út,

Rumi út (233-tól végig és 278-tól végig), Sándor L. u., Skorpió u., Sport tér,
Szent István király u., Tamási Á. u., Tárogató u., Titán u., Tölgyfa u., Török I.
u., Vadász u., Vasúti ôrház , Vízmellék
u. Szombathelyi Kôrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda (Kôrösi Cs. S. u. 7.) Acsádi
I. u., Alpár Gy. u., Bányász u., Bendefy
L. u., Budai Nagy. A. u., Csapó u., Diófa
u., Dukai T. J. u., Erkel F. u., Felsôbüki
Nagy P. u., Fogaras u., Gábor Á. u., Halastó u., Hattyú u., Hársfa u., Igló u., Jászai M. u. (5-tôl végig és 6-tól végig),
Kandó K. u., Kazinczy F. u., Károly R. u.
(31–47. és 16–38.), Kismarton u., Kôrösi Cs. S. u., Kulcsár I. u., Kunc A. u., Külsô Pozsonyi út, Móra F. u., Nagy L. király u., Németújvár u. (8–18. és 9–25.),
Országh László u., Ovad u., Ôrség u.,
Péterffy S. u., Rába u., Rákóczi F. u. (59tôl végig és 78-tól végig), Rumi út
(29/A–129. és 40–276.), Sárosi Gy. u.,
Sorokmajor u., Szabó E. u., Szántó K. J.
u., Százhold u., Szent Gellért u. (9-tôl
végig és 28-tól végig), Temesvár u., Termelôk útja, Újvilág u., Vasvári P. u.,
Vidos J. u., Zalai T. J. u. Szombathelyi
Margaréta Óvoda (Margaréta u. 1.)
Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u., Áprily L. u., Bagolyvári sétány, Batsányi J.
u., Bernstein B. u., Bertalan Á. u.,
Bodányi Ö. u., Bethlen G. u., Brenner T.
krt., Csatár u., Csató B. u., Csupor villa,
Döbrentei G. u., Dudás J. u., Európa
park, Erdei iskola utca, Fadrusz J. u., Fábián Gy. u., Ferenczy I. u., Garamvölgyi
T. u., Gyôrffy I. u., Hajnóczy J. u.,
Hosszú u., Huszt u., Irinyi J. u., Jáki út,
Jászi O. u., Jékely Z., Katona J. u.,
Kismezei u., Körmendi út, Kürtös u.,
Laky D. u., Lôportár u., Madách I. u.,
Margaréta u., Nagyvárad u., Nárai u.,
Nárai Külsô út, Németh P. u., Pohl-tó u.,
Radnóti M. u., Rajczy I. u., Rauscher M.
u., Reismann J. u., Rozmaring u.,
Somlay A. u., Szalézi tér, Szász B. u.,
Szigligeti E. u., Tarczai L. u., Táncsics M.
u., Tinódi S. u., Tóth István u.,Tömjénhegy u., Vadvirág u. Szombathelyi Maros Óvoda (Maros u. 17/B.) Alsóôr u.,
Arad u., Bajnok u., Barabás M. u., Bezerédi A. u., Békefi A. sétány, Béke tér,
Búzavirág u., Brigád u., Csók I. u., Damjanich J. u., Farkas K. u., Galamb u.,
Herman O. u., Hóvirág u., Irottkô u.,
Kalló u., Maros u., Munkácsy M. u., Öntô u., Petúnia u., Pipacs u., Prága u.,
Saághy I. u., Szabadnép u., Szabó I. u.,
Szent Imre herceg útja (155-tôl végig
és 104-tôl végig), Székely B. u., Szófia
u., Tarcsa u., Temetô u., Tulipán u.,
Vereczkei u., Vörösvár u. Szombathelyi
Mesevár Óvoda (Gagarin u. 10.) Arany
J. u., Ádám László u., Árpád út, Badacsony u., Béke u., Boróka u., Bujtor M.
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u., Brenner J. u., Brutscher J. u., Cinege
u., Csuszka u., Dózsa Gy. u., Esze T. u.,
Falunagy u., Fátra u., Fürdô u., Gagarin
út, Géfin Gy. u., Gotthárd u., Gömör u.,
Gyimesi Szilárd u., Hollán E. u., Homok
u., Szent II. János Pál pápa krt., Jégpince út, József A. u., Karmelita u., Kálvária u., Káptalan u., Károlyi G. tér, Kárpáti K. u. (Rigóvölgyi útig), Kelemen
major, Kenderesi u., Kétrózsa köz, Középhegyi út, Kunos E. u., Lajta u., Magyar L. u., Matók Leó u., Mátra u.,
Mélykúti földek dûlô, Nagykar u., Nótárius u., Óperint u., Picege u., Rákosi
Jenô u., Reviczky Gy. u., Rigóvölgyi út,
Szedres u., Szent László király u., Szinyei M. P. u., Szôlôhegy u., Tátra u.,
Tompa M. u, Vikárius u., Werner A. u.
Az óvoda egy csoportjában folyó horvát nemzetiségi óvodai nevelés felvételi körzete Szombathely város egész
területe. Kötelezô felvételt biztosító
óvoda Narda óvodásai számára Szombathelyi Mocorgó Óvoda (Váci M. u.
5.) Benedek E. u., Dr. Fodor J. tér, Kertész u., Lipp V. u., Dr. Petô Ernô u., Patak u., Dr. Szabolcs Z. u., Váci M. u.
(1–43.) és (2–34.). Szombathelyi Napsugár Óvoda (Pázmány P. krt. 26/A.) Balogh Gy. u., Gyurits A. u., Hajnal u., Hunyadi J. út, (12-tôl végig és 45-tôl végig), Jurisich M. u. (23–33. és 20–38.),
Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Liliom u.,
Mikes K. u., Nyár u., Négyesi u., Németújvár u. (1–7. és 2–6.), Ôsz u., Páfrány u., Pásztor u., Pázmány P. krt., Rumi út (133–231.), Szent Flórián krt.
(1–11. és 2–6.), Szent Gellért u. (1–7. és
2–26.), Szôlôs u., Szôllôsi sétány,
Taschler J. u., Tavasz u., Vas G. u., Vasúti ôrház, Vitéz u., Wälder A. u. Az
óvoda 2 csoportjában folyó német
nemzetiségi óvodai nevelés felvételi
körzete Szombathely déli városrésze.
(Választóvonal: Szent Márton u., Fô
tér., Kiskar u., Óperint u., Kálvária u.,)
Szombathelyi Pipitér Óvoda (Bem J. u.
9/C.) Apáczai Cs. J. sétány, Bakó J. u.,
Bem J. u. (1–23. és 2–4.), Faludi F. u.,
Gazdag E. u., Horváth B. krt. (21-tôl végig) és (36-tól végig), Kassák L. u., Simon I. u., Szûrcsapó u. (1–21. és 2–20.),
Váci M. u. (45–57.) és (36–70.) Az óvoda 2 csoportjában folyó német nemzetiségi óvodai nevelés felvételi körzete
Szombathely északi városrésze. (Választóvonal: Szent Márton u., Fô tér.,
Kiskar u., Óperint u., Kálvária u.,)
Szombathelyi Szivárvány Óvoda (Deák
F. u. 39/A.) Ady E. tér, Akacs M. u., Dr.
Antall József tér, Bartók B. krt. (1–39.
és 2–38.), Báthori I. u., Bolyai J. u., Borostyánkô u., Deák F. u., Domonkos u.,
Engels F. u., Eperjes u., Esterházy A. u.,
Forró u., Hadnagy u., Hargita u.,

Ö N K O R M Á N Y Z AT

•

K Ö Z É R D E K Û

Hazatius F. u., Honvéd tér, 18-as honvéd
út, Horváth B. krt. (1–19. és 2–34.),
Hübner J. u., Karinthy F. u., Késmárk u.,
Kisfaludy S. u. (1–29. és 2–40.), Kórház
köz, Kôszegi u., Léka u., Liszt F. u.,
Markusovszky L. u., Március 15. tér,
Mártírok tere, Mindszenty tér,
Paragvári u. (1–79. és 2–70.), Petôfi S.
u., Rohonci út. (2–38.), Somogyi B. u.,
Sörház u., Sugár út, Szabó M. u.,
Szegedy Györgyné u., Szelestey L. u.
(1–33. és 2–34.), Széchenyi u., Széll K. u.
(1–25. és 2–20.), Szily J. u., Tószer tér,
Tóth Géza tér, Uránia udvar, Vár köz,
Wesselényi M. u. (5-tôl végig és 4-tôl
végig), 56-osok tere fele. Kötelezô felvételt biztosító óvoda Salköveskút óvodásai számára. Szombathelyi Szûrcsapó Óvoda (Szûrcsapó u. 43.) Bartók B.
krt. 40., Perintparti sétány, Rohonci út
(1-tôl végig és 40-tôl végig), Szûrcsapó
u. (29–41. és 28–40.). Szombathelyi
Vadvirág Óvoda (Selmec u. 2.) Acél u.,
Alkotás u., Áfonya u., Bálványkô u.,
Bártfa u., Bogáncs u., Brassó u., Csaba
u., Csillag u., Eper u., Fenyô u., Hámor
u., Henger u., Holdsugár u., Ikervár u.,
Ipar u., Jávor u., Jegenye u., Kassa u.,
Kikelet u., Kolozsvár u., Korpás u.,
Kökényesi u., Körmöc u., Kötô u., Kül-

sô-Zanati út, Lôcse u., MÁV hatházak,
Mérleg u., Napsugár u., Nyitra u., Pálya
u., Pozsony u., Puskás T. u., Rozsnyó u.,
Sas u., Sági út, Sárdi-ér u., Sárd-éri vízmû, Sárvár u., Selmec u., Selyemrét u.,
Sólyom u., Szabadka u., Szatmár u.,
Szeben u., Sziget u., Szövô u., Tátika u.,
Torockó u., Trafóállomás, Üstökös u.,
Varasd u., Vas u., Vámház u., Vásártér
u., Vénusz u., Vépi u., Zanati út. Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u. 58.) Angolkert u., Angyal u.,
Aranypatak u., Áchim A. u., Babér u.,
Bárdos A. u., Bors köz, Cimbalom u.,
Citrom u., Csepy D. u., Csombor u., Dr.
Pálos K. u., Dob u., Dolgozók útja,
Dombtetô u., Dozmat u., Dr. Frank Kálmán u., Dugovics T. u., Egressy B. u.,
Eötvös J. u., Ernuszt K. u., Gyömbér u.,
Gyöngyvirág u., Izsóp u., Kapor u., Kárpáti K. u. (Rigóvölgyi úttól), Kilátó út,
Komlósi F. u., Kömény u., Lancsics B. u.,
Lejtô sétány, Lendvai Ernô u., Liget u.,
Málna u., Márton Á. u., Meggyvágó u.,
Menta u., Nádtó u., Oladi vasútállomás,
Orgona u., Potyondi u., Retek u., Sáfrány u., Síp u., Szamóca u., Szenczy I. u.,
Szélkerék u., Szigeti K., Szinese major,
Tárkony u., Torma u., Torony u., Weöres
S. u., Wimmer Á. u., Zeli major, Zsálya u.

A TÛZGYÚJTÁSRÓL
A jó idô beköszöntével, a tavasz közeledtével egyre több idôt töltünk a szabadban,
kirándulásokat, sétákat szervezünk, megkezdjük a tavaszi kerti munkákat. Szabadtéri
tüzek szempontjából ez a legveszélyesebb idôszak, hiszen a száraz avar, aljnövényzet
könnyen lángra kaphat, és az ilyen környezetben a tûz gyorsan továbbterjedhet. Fontos
a körültekintô magatartás, hiszen a szabadban keletkezett tüzek legjelentôsebb
hányadát az emberi gondatlanság okozza. A károk akkor elôzhetôek meg
a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és
a tûzmegelôzés alapvetô szabályaival. Fôszabály szerint tilos szabadtéren égetni, kivéve
ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel
megengedik. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni,
ha azt önkormányzati rendelet megengedi, akkor is csak a rendeletben meghatározott
idôpontokban és feltételek mellett; Elôzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi
hatósággal a külterületen lévô, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Az illetékbélyeggel (3000
Ft) ellátott kérelmet az égetést megelôzô 10 nappal kell benyújtani az illetékes
tûzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Sárvári, Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség), melyet az 5 munkanapon belül bírál el; A kérelem letölthetô a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság holnapjáról. Továbbra is megengedett a kerti grillezés
és a tûzön történô sütés-fôzés a tûz állandó felügyelete mellett; Tûzgyújtási
tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi. A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az
Országos Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Jogszabálytól eltérô vagy hatósági
engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga
után! Ha a szabadban tüzet gyújtunk, a következô alapvetô szabályokat minden
esetben be kell tartani: A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelô mennyiségû oltóanyagról!
Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám! Csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! Tûzgyújtás
elôtt tájékozódjunk a várható idôjárásról, szeles idôben ne gyújtsunk tüzet, hisz
a szélben a lángok könnyen továbbterjedhetnek! A Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a fenti szabályok
betartására. Kellô körültekintéssel a szabadtéri tüzek kialakulása megelôzhetô!
Balogh Nikoletta tûzoltó zászlós, megyei katasztrófavédelmi szóvivô
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P R O G R A M A J Á N L Ó

FOGADÓÓRA

ÜGYELETES PATIKA

Horváth Soma, Szombathely 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje március 23-án (hétfôn) 16.00–17.00 óráig
a Derkovits Gyula Általános Iskolában (Szombathely, Bem J. u.
7.) fogadóórát tart.

Dr. Nemény András, Szombathely 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje március 23-án (hétfôn) 16.00–18.00 óráig
az Agora – Gyermekek Házában (Szombathely, Jászai M. u. 4.)
fogadóórát tart.

Kopcsándi József, Szombathely, 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje március 23-án (hétfôn) 17.00–18.00 óráig
a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely,
Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
március 21-tôl március 27-ig.
21., Szo – Stromfeld, Stromfeld A.
u. 15., 801-230 20.00–8.00; 22., V
– Szent Márton, Szent Márton u.
18., 318-438 8.00–8.00; 23., H –
Panacea, Dolgozók útja 31., 324500 19.00–8.00; 24., K – Árkádia,
Dolgozók úja 1/a., 508-008
19.00–8.00; 25., Sze – Calendula,
Szelestey L. u. 4–6., 509-405
20.00–8.00; 26., Cs – Elefánt, Zanati
u. 20., 508-553 20.00–8.00; 27., P
– Gondviselés, Nádasdy F. u. 43.,
368-722 19.00–8.00

március 21–27.

március 21. (szombat)
Iseum Savariense
15.00–19.00 MûTárgyEset:
A hónap mûtárgya: Ki önt fel
a garatra? – Római malomgarat-töredékek Savariából
Agora – Savaria Filmszínház
22.00 Vad Fruttik-koncert
Végállomás
22.00 Rákosi, Mysterious
Ritual, Gross Out, Önkiirtás
és a Berosszulás
március 23. (hétfô)
Genius Savariensis Szabadegyetem (NYME-SEK
„D” épület)
16.45 Irodalmi kurzus:
hangoskönyvek – Janus
Desertus: Mesék a Nagy
Medvérôl – CD-bemutató
Berzsenyi Könyvtár
4. emeleti terem
Bibliai Szabadegyetem
17.00 Törvényeskedés és
törvény-betöltés – a Galatabeliekhez írt levél
Oladi ÁMK – Tornacsarnok
19.00 Dumaszínház: Kiss
Ádám, Aranyosi Péter, Ganxta Zolee és sokan mások
március 24. (kedd)
Bezsenyi Dániel Könyvtár
10.00 Internet Fiesta 2015.
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Biztonságos Internet – vendég: Klausz Melinda közösségimédia-szakértô
17.00 Napfényember: Sors
és történelem a youtubeon: film a 102 éves holokauszt-túlélô Spiegler Elemérrôl
V. sz. Idôsek Klubja
14.00 Filmkvíz-vetélkedô
Magyar Meteorológiai
Társaság (NYME-SEK
„C” elôadó)
18.00 Apróságok többségben: pókász expedíció Tanzánia hegyeiben
Nyugdíjas egyetem (NYMESEK „A” épület I. em.)
17.00 Kortárs mûvészet –
miért ne érthetné?
Olad Városrészért Egyesület
18.00 Olad Városrész római
katolikus plébánia közösségi
ház: „Húsvét az ökumené jegyében”. Elôadó: Halasi András evangélikus lelkész és Gaál
Sándor katolikus plébános

15.00 Egészségügyi kurzus:
dr. Schneider Ferenc: Új kihívások a fertôzô betegségek területén, dr. Tompity
Tünde: A megelôzô szemléletû orvoslás zászlóshajója
március 26. (csütörtök)
Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület (Kôszegi u. 2.)
10.00 Asztaltársaság Tóth
István szobrász baráti köre
talákozója. 17.00 Francia
Klub: Környezetvédelmi
stratégia Franciaországban
Savaria Múzeum
17.00 A rovarok birodalma,
elôadó: Vig Károly
Polgári Egyesület Szombathelyért (NYME-SEK
„A”épület)
18.00 „Magyaroszág az Európai Unióban, 2015 márciusában”, elôadó: dr. Schöpflin
György európai képviselô,
beszélgetôtárs: Horváth Csaba egyesületi elnök

március 25. (szerda)
III. sz. Idôsek Klubja
14.00 Vetélkedô a tavaszi népszokásokhoz kapcsolódóan

március 26–27.
(csütörtök–péntek)
Mesebolt Bábszínház (MMIK)
10.30 Veres András: Mackó
születésnapja

Genius Savariensis
Szabadegyetem (MMIK)

március 27. (péntek)
Vas Megyei Tudományos

Ismeretterjesztô
Egyesület
Asztaltársaság: Vasvár nevezetességeinek megtekintése, a gyôvári szakosított
tehenészeti telep meglátogatása
március 27. (péntek)
Savaria Szimfonikus
Zenekar (Bartók Terem)
19.30 Csajkovszkij-est
Hermine Packkal
március 21–27.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
március 21. (szombat)
19.00 Sweet Charity
március 23. (hétfô)
15.00 Parasztopera
17.30 Paraszopera
19.00 Telefondoktor
március 24. (kedd)
15.00 Parasztopera
19.00 Sweet Charity
március 25. (szerda)
19.00 Sweet Charity
20.00 Császárok Napja:
Pertinax
március 26. (csütörtök)
15.00 Sweet Charity
19.00 Sweet Charity
március 27. (péntek)
19.00 Sweet Charity
19.00 Miért szép? vendég: Somogyi Gyôzô festômûvész
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H I R D E T É S

2015. MÁRCIUS 21.

Kozmetika és sminktetoválás
Szombathely, (Helena Szalon) Király u. 2.
KOZMETIKAI KEZELÉSEK:

SMINKTETOVÁLÁS
Satíros, szálas szemöldök:
3D szemöldök technika:
Alsó szemhéj:
Vékony felsô szemhéj:
Vastag/extra vastag felsô szemhéj:
Füstös szemhéj technika:
Szájkontúr:
Félsatír:
Teljes szájsatír:

Közelgô allergiaszezon

28.000
35.000
15.000
15.000
20.000–25.000
32.000
28.000
45.000
55.000

Mia Natúrbolt – Szombathely, Rákóczi F. u. 68.

Allergia elleni
készítmények AKCIÓJA*:
Allergol kapszula, Peralgin,
gyógytea keverékek, búzafûlé,
búzafû kapszula, feketeköménymagolaj, útifû tea, D-3 csepp -10%
*Akciónk a hirdetés felmutatásával, 2015. márc. 21–26-ig tart.

Dermarolleres mezoterápia a csodaszép bôrért!
• Alkalmi sminkek • Arckezelések • Tincses
mûszempilla • Gyantázások • Füllyukasztás

SMINKTETOVÁLÁS OKTATÁS!
Nálam jövedelmezô okleveles szakmát szerezhetsz!

Pénzügyi ágazati képzések, továbbképzések
Oktatási Központunk a hallgatók jobb
kiszolgálása, kényelme érdekében
immár állandó szombathelyi irodával
is rendelkezik!

Az allergia napjainkra világjárvánnyá vált. Az allergiás
nátha hazánkban minden negyedik embert érinti, s bizony
a márciussal együtt már küszöbön az allergiaszezon is.
A szénanátha önmagában nem súlyos betegség.
Az életminôséget azonban komolyan rontja, csökkenti
a munkahelyi és iskolai teljesítményt, komoly zavarokat
okoz a pihenésben. Tartós megoldást jelenthet az allergia leküzdésében, ha már márciustól elkezdjük a felkészülést. Szabó Gyuri bácsi, a bükkszentkereszti füvesember tanácsa alapján, ha egy éven keresztül minden
nap megiszunk egy csésze útifû teát, két évre elfelejthetjük a parlagfû okozta allergiás panaszokat. Maria
Treben allergia elleni gyógyteakeveréke (körömvirág,
martilapu, papsajtmályva, útifû, fehérmályva, cickafark) márciustól októberig fogyasztva megszüntetheti
vagy nagymértékben mérsékelheti az allergia tüneteit.
A D-vitamin pedig szerepet játszik az allergiás ekcéma
és az allergia kialakulásának megelôzésében.
(x)

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Kötelezô továbbképzések

Kreditpontok
kedvezô
áron!

Könyvviteli szolgáltatást végzôknek
tantermi és e-learning változatban!
A 2015. évben is olyan képzéseket szervezünk,
amelyekkel
szakterülettôl függetlenül megszerezhetô
az összes szükséges kreditpont.
Az elôadások az adótanácsadók, az adószakértôk,
az okleveles adószakértôk, a könyvvizsgálók és
közszolgálati tisztviselôk számára is
krediteket érnek!

Szakképzési kínálatunk

•
•
•
•
•
•
•

Piacképes
szakmák

Pénzügyi-számviteli ügyintézô képzés
Vállalkozási mérlegképes könyvelô képzés
IFRS mérlegképes könyvelô képzés
Adótanácsadó képzés
Államháztartási mérlegképes könyvelô képzés
TB és bérügyintézô képzés
Logisztikai ügyintézô képzés

Ha szeretne folyamatosan megújuló képzési kínálatunkról, szakmai rendezvényeinkrôl, szakkönyveinkrôl, szoftvereinkrôl további információt kapni, kérjük, fáradjon be új szombathelyi képzési központunkba, vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét!

+36(30)821-0119
szombathely@mkvkok.hu
www.mkvkok.hu
9700 Szombathely, Jókai u. 14. fsz. 121.

NYITVA TARTÁS: H–P: 9–17, Szo.: 9–13 • Tel.: 94/316-612

SAVARIA PLAZA
SZOMBATHELY
Körmendi u. 52–54.

Eladó!

2%

jutalékért

Jó állapotú, 1 szobás lakás
4,3 millió forint!

Takács Tibor
Tel.: 30/568-0827

www.max2.hu

Neczpál Katalin
ingatlan- és pénzügyi közvetítô

Készpénzes
ügyfeleim részére
szombathelyi
eladó lakásokat keresek!

Tel.: 06/70/377-4394
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RECEPT

FOKHAGYMÁS BROKKOLILEVES

Hozzávalók: 50 dkg brokkoli, 8 gerezd fokhagyma, 2 ek.
olívaolaj, 1 kk. ôrölt fehérbors, só, 2 dl fôzôtejszín, 1 l
zöldségleves, 1 kk. szárított lestyán, ízlés szerint ecet,
fekete kenyér vagy zsemlekockák pirítva, tökmagolaj,
rózsabors.

AZ ATLAS NEM CSAK
A FEJ HORDOZÓJA
Ön tudta, hogy a legelsô nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény
egész sor testi és szellemi zavart okozhat.
25 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét,
amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300
AtlasProf® specialista alkalmazza. Az egyszerû és biztonságos
vibrációs gépi masszázs technikát és eszközt kidolgozta és
személyesen oktatja. Az Atlas a fej, a nyak, a gerinc és a csípô
egyensúlyát meghatározó elsô nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül.
A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi
módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem
manuálterápia és nem csontkovácsolás.
A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat.
A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetôen indul be a javulás. Magyarországon
9 Atlasprof® specialista van, akik alkalmazzák a metódust.
A nagykanizsai dr. Varga Imre az egyikôjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után,
az addig évek óta fennálló panaszai mint derékfájás, nyakiés vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idô
alatt megszûntek.

Dr. Varga Imre
Szombathelyen
2015. március 23-án
(hétfôn) 17.30-kor ingyenes
ismertetô elôadást tart
a Városi Könyvtárban
(Antall J. tér 1.).
Minden érdeklôdôt
szeretettel vár.

14

Elkészítés: A brokkolit rózsáira szedjük. A hámozott
fokhagymát felszeleteljük, és az olívaolajon kicsit
megfuttatjuk. Felöntjük a zöldséglevessel, beletesszük
a brokkolit és a fûszereket. Amikor a brokkoli puha,
hozzáöntjük a tejszínt, és a levest mixerrel pürésítjük.
Utánaízesítünk sóval és ecettel, ízlés szerint.
Tálalásnál a levesbe tesszük a kenyérkockákat,
meglocsoljuk tökmagolajjal, megszórjuk az egészben
hagyott rózsaborssal.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
AZ IQOR GLOBAL SERVICES HUNGARY KFT.-NÉL
Az Európai Unió által társfinanszírozott GOP-2012-2.1.3
– Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása címû pályázat keretében az iQor Global Services
Hungary Kft. szombathelyi 120.000 négyzetméteres saját tulajdonú ipari telephelyén egy új, 8.000 négyzetméteres AMS
üzemegység került felépítésre. A projekt során új épület építése, raktárlogisztikai eszközbeszerzés és IT fejlesztés mellett 50 új munkahely teremtése került megvalósításra.
Az európai uniós támogatás összege 571,66 millió forint.
A Jabil Global Services Hungary Kft. 2014. szeptember 1-jétôl
kezdôdôen iQor Global Services Hungary Korlátolt Felelôsségû Társaságként folytatja tovább tevékenységét.
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében
a vállalkozás szombathelyi 120.000 négyzetméteres saját tulajdonú ipari telephelyén egy új, 8.000 négyzetméteres after
market services üzemegység került felépítésre. A szervizelésbôl és raktárból álló épületrész funkciójában követi a már
meglévô épület kialakítási rendjét. A beszerzett állványrendszer a komissiózó-, és felrakótargoncák logisztikai csarnokban nyújtanak majd segítséget. A projekt beruházási elemein kívül 50 új munkahely is megteremtésre került.

További információ kérhetô:
Központi telefonszám: 06/94-886-100

H I R D E T É S

A SABINA ZRT.
termelésbôvítése miatt
felvételre keres
munkatársakat az alábbi
területekre:
– szabászati mûszakvezetô
– varrodai mûszakvezetô
– gyártás elôkészítô technológus
elôny: ruhaipari végzettség, termelésben szerzett tapasztalat
jelentkezés: Kiss Veronika, Tel. +36 94 513-952,
e-mail: kiss.vera@sabinart.hu

keresünk továbbá:
– jó kézügyességgel és gyakorlattal rendelkezô
– betanított varró/varrónô munkatársakat
jelentkezés: Szabadkai Krisztina Tel. +36 94 501-037
e-mail: szabadkai.krisztina@sabinart.hu

valamint
jó kézügyességgel rendelkezô
– betanított kárpitosokat
– szabászokat
(ruhaipari végzettség és tapasztalat elôny)
jelentkezés: Pappné Bakucz Andrea Tel: +36 94 513-951
e-mail: bakucz.andrea@sabinart.hu
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SAVARIA PLAZA
SZOMBATHELY
Körmendi u. 52–54.

Keresünk!

2%

jutalékért

Szép lakásokat és házakat
Szombathelyen!

Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu
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Nemzetközi árufuvarozó cég
C + E kategóriás jogosítvánnyal,
GKI vizsgával rendelkezô

Artemis
MINÔSÉGI
KONFEKCIÓ
ÜZLET

gépkocsivezetôket
keres EU-n belüli fuvarozáshoz.
Angliai gyakorlat,
ADR igazolvány,
valamint nyelvtudás elôny.
Érdeklôdni:
30/253-9215 vagy 82/311-543
számokon munkaidôben lehet.

Kôszeg legnagyobb munkáltatója,

a KROMBERG és SCHUBERT Kft.
a folyamatosan bôvülô vevôi igények kiszolgálására
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

Kábelgyártó 3 mûszakban
Fô Partnereink:

Amit érdemes tudni rólunk:
• Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
• Biztos jövô folyamatos technológiai beruházások
• Növekedés dolgozói létszám 2008-ban
580 fô –> 2014-ben több mint 900 fô

Amit nyújtunk:
•
•
•
•
•

Határozatlan idejû munkaszerzôdés
Emelt pótlékok (40% mûszakpótlék, munkarendi pótlék)
Erzsébet utalvány
Bónuszrendszer (Minôségi bónusz, Jelenléti prémium)
100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat
Szombathelyrôl, Zalaegerszegrôl, Vasvárról és Körmendrôl)

Jelentkezés személyesen vagy
a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft.
9730 Kôszeg, Cáki út 5.

Farmerkosztümök,
magas derekú
farmernadrágok,
blúzok, topok, mellények.
Alkalmi együttesek.
Artemis divat, OTP átjáró

