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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

FÉNYKÉPES IDÔUTAZÁS
IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ KÉSZÜL
SZÍNHÁZ: ÚJ DARABOK,
JORDÁN AZ EGYEDÜLI PÁLYÁZÓ
KOSÁRLABDA:
FALCO–KÖRMEND, ELÔNY ITT

Új Dacia modellek

már

1.990.000

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

Ft-tól
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HIRDETÉS

Ne gyógyítsuk
a betegséget,
hanem elôzzük meg!

EGY JÓ
LÉPÉS.

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

NYIROKMASSZÁZS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Ezekre a panaszokra kínálunk alternatívát.

94/505-894
505-895

Tavaszi akciós bérletek
és ajándékutalványok
Egészségtárs Kft.
Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)
Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 495 0037-es telefonszámon.

hirdetes@savariaforum.hu

Fizikai érterápia keringési zavarokra
Immár 8 éves szakmai tapasztalatunkkal és számos elégedett páciensünkkel ajánljuk a BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése,
fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, magas
vérnyomás esetén.
Az orvostehcnikai terápiás eszközt 5 nemzetközi
szabadalom védi, bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el! A készülék „fizikai érterápiaként”
alkalmazható. Nemcsak a fô erekre, hanem a hajszálerekre is hat. A készülékben használt technológia a különbözô méretû vérerek érfalmozgását
is összehangolja. Ezáltal tud ilyen hatékony eredményt kifejteni.
További információ a kedvezményekrôl az Ércentrumban, vagy a 06/30/417-0089-es telefonszámon
kérhetô.
(x)

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

•
•
•
•

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

A 30 alkalmas kezelési csomagból 10 db AJÁNDÉK,
a 20 alkalmas kezelési csomagból 5 db ajándék!*

e-mail: pajerjanos@gmail.com

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

Magyarország derûsödik!

Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház

A 70 éves Nagy Bandó András
jubileumi estje
2017. május 31-én 20.00 órakor
az MMIK-ban, Szombathely, Ady tér 5.
Jegyárusítás: 2017. 05. 31-én,
Fô tér Gasztro sátor: 14.00-tôl 18.30-ig,
MMIK: 19.00-tôl 20.00-ig
Jegyár: 2.000 Ft.

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS VAGY PIHENTETÔ KÉNYEZTETÉS?

Nyári kihagyhatatlan ajánlatunk!

2 fô részére 5 nap 4 éjszaka 48.000 Ft
Mely tartalmazza:
• a teljes ellátást
• lovaglási lehetôséget
• vendégházunkban jakuzzi és szauna használatot
• mezôgazdasági hagyományok gyûjteményének megtekintését Nagyrábén
• PLUSZ ajándékként 1 óra hintózást
• és 2 fô részére belépôjegyet a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdôbe

Helyfoglalásért hívjon! • Várjuk szeretettel Önt és Családját!

Kádár Gyuláné Ica +36 30 279 4538
www.sarretipegazus.hu • sarretipegazus@gmail.com

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Bonyhádi Zoltán
• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010) • IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Grafirka Stúdió • NYOMDA: ISTER Trade Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA:
a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9789 Sé, Balassi Bálint u. 4/A. • FELELÔS KIADÓ:
Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
(Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
S Z O M B AT H E LY
INGYENES HETILAPJA
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*AKCIÓNK 2017. JÚNIUS 1–15-IG TART!

AKCIÓ az

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

(Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,
hirdetes@savariaforum.hu • www.safo.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!
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2017. MÁJUS 27.

FÓRUMBAN

•

IFJÚSÁG

•

UTÁNAJÁRTUNK

Ifjúsági koncepció készül
Szeptemberre készül el a város új ifjúsági koncepciója, amelyet a legújabb
ifjúságkutatásra alapozva készítenek
el. Négyezer Szombathelyen élô, tanuló fiatalt kérdeztek meg.
Az ifjúság a legfontosabb, mert az ifjúság erkölcsén, munkamorálján múlik,
hogy milyen lesz a jövô – fogalmazott dr.
Puskás Tivadar azon a sajtótájékoztatón,
amelyen a készülô ifjúsági koncepcióról
számoltak be a döntéshozók. Utoljára
2005-ben készült ilyen koncepció. Ezt Puskás Tivadar úgy kommentálta, hogy akiket akkor kérdeztek, azok kíváncsiak
a mai ifjúságra.
Még 2015-ben a Szent Márton köpenye
szociális program keretében indult
az a kutatás, amely feltérképezte, hogy
a fiatalok (iskolások, fiatal felnôttek)
hogy érzik magukat a városban, mit tartanának még szükségesnek, és mit tartanak a város erôsségének. A felmérést
a Millenium Intézet (Éliás Zsuzsa és
Némethy Szabolcs) végezte, várhatóan
néhány héten belül nyilvánosságra kerül
a száznegyven oldalas tanulmány.

Koczka Tibor alpolgármester elmondta,
hogy 14 ezer fôt kitevô célcsoportból
4000 fôt sikerült elérniük, ennyien töltötték ki a kérdôívet. A válaszok, vélemények összegzése szerint viszonylag
kedvezô képük van Szombathelyrôl
az itt élô, itt tanuló fiataloknak, különösen a sport és a kulturális terület kapott
jó osztályzatot. Az is kiderült, hogy
a sport a leghatékonyabb közösségi
erô, a megkérdezettek ötven százaléka
ezt jelölte meg a közösségi kötôdésüket
firtató kérdésekre.
Meglepô válaszok is érkeztek arra,
hogy mit hiányolnak. Például van, aki
egy (konkrétan megnevezett) fehérnemû-márkaboltot szeretne a városba.
Koczka Tibor elmondta, hogy az ifjúságkutatás eredményeit felhasználják
az Európa Kulturális Fôvárosa pályázat
elkészítésében is.
Rettegi Attila, a szociális és oktatási bizottság elnöke azt mondta, hogy a kulturális intézmények és rendezvények jó
minôsítést kaptak, ugyanakkor a felmérés rávilágított a terület gyengeségeire
is: nem megfelelô az intézmények közöt-

ti koordináció, az intézmények közötti
kommunikáció gyenge.
Az anyag még tavasszal a nyilvánosság
elé kerül, lesz lehetôség a társadalmi vitára, és az illetékes bizottság elkészíti azt
a javaslatot az ifjúsági koncepcióra,
amelyet várhatóan ôsszel terjesztenek
a közgyûlés elé.
Pozitív (és sajnálatosan) újszerû elem
az ügyben, hogy azt is kidolgozzák,
hogy a koncepcióban megfogalmazott
célokat hogyan érik el, és kialakítják azt
a kontrollrendszert is, amelybôl kiderül,
hogy mennyit sikerül megvalósítani az elhatározásokból. Ugyanis koncepciógyártásban jók vagyunk, de ahogy elkészülnek a tanulmányok, úgy el is felejtôdnek,
különösebb következmény nélkül. Remélhetôleg most ez nem így lesz. Mert
minden koncepció, elhatározás annyit ér,
amennyit végrehajtunk belôle.
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Tours polgármestere Szombathelyen
Serge Babary, Tours polgármestere vezetésével érkezett delegáció a Városházára szerdán. A küldöttséget dr. Puskás Tivadar polgármester és Lendvai Ferenc tanácsnok fogadta. A délutáni megbeszé-

lés után Serge Babary és dr. Puskás
Tivadar sajtótájékoztatót tartott a két
Szent Mártonhoz szorosan kötôdô város
kapcsolatáról, együttmûködésükrôl, és
arról a szándékukról, hogy a Szent Márton-i értékeket a világörökség részévé
szeretnék tenni.
Az MSZP javítana a nyugdíjasok helyzetén
Dr. Nemény András, az MSZP országos alelnöke és Vas megyei elnöke sajtótájékoztatón ismertette pártja nyugdíjak emelésére vonatkozó elképzeléseit. A szocialisták a 13. havi nyugdíj visszaadását ígérik,
de nem csak ezt, hanem megdupláznák
az öregségi nyugdíjminimumot, és a 100
ezer forint alatti nyugdíjak esetében érdemi korrekciót hajtanának végre. Bevezetnék a megélhetési minimumot, és
visszatérnének a svájci indexálás alapján
számított nyugdíjakhoz is, hogy az infláció ne érintse rosszul a nyugdíjasokat. Rugalmas nyugdíjba vonulási rendszert is
kialakítanának, ez alapján már a 62 évesen nyugdíjba lehetne vonulni. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a Fidesz annak
idején elvette a magánnyugdíj-pénztárakban lévô megtakarításokat, a szocialisták
ismét ösztönöznék ezt a biztonságos
elôtakarékossági formát. A rokkantnyugdíjasoknak olyan ellátást biztosítanának,
ami biztosítaná a megélhetésüket. Igazságtalannak tartják, hogy a fegyveres
testületek szolgálati járadékát (amit
a nyugdíj helyett kapnak) megadóztatja
a kormány. A gyógyszertámogatást megnövelnék, ezen felül egyéni támogatásokat is adnának, ha az indokolt.
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Jobbik a Bérunióról
Gyöngyösi Márton országgyûlési képviselô múlt szombaton Szombathelyen is bemutatta az Európai Bérunió koncepcióját.
A politikus Balassa Péterrel, a párt választókerületi elnökével és dr. Varga-Damm
Andrea jogásszal megtartott lakossági fórumán mutatta be a párt elképzeléseit
a témával kapcsolatosan. Gyöngyösi Márton elmondta: itt az idô, hogy az Európai
Unióban az árak kiegyenlítôdését a munkabérek kiegyenlítése kövesse, hiszen
csak így állíthatjuk meg a magyar emberek tömeges elvándorlását és a magyar városok és falvak elnéptelenedését. A nyolc
közép-európai ország képviselôi által
életre hívott kezdeményezés célja, hogy
az „Egyenlô munkáért egyenlô bért!” elve az Európai Unió alapokmányaiba is bekerülhessen. Ezért a Jobbik és partnerei
az Európai Bizottsághoz fordulnak, majd
a kezdeményezés elbírálását követôen
egy év alatt egymillió ember aláírását fogják összegyûjteni. A politikus rámutatott,
hogy a bérunió megvalósulása Szombathely és egyben Vas megye ügye is, hiszen a tartósan és tömegesen nyugatra távozó dolgozókat, valamint az ingázókat
európai színvonalú bérekkel itthon tarthattuk volna.
Magyar vállalkozás új beruházása: Borsodi
Ötszázmillió forintos beruházással épített új gyárat a Szombathelyen 2004 óta
mûködô, gyôri székhelyû magyar vállalkozás, a Borsodi Mûhely Kft. A héten tartott ünnepélyes avatóünnepségen Molnár Miklós gazdasági alpolgármester
mondott köszöntôbeszédet.
LMP: aláírásgyûjtést Paks ellen
Aláírásgyûjtésbe kezd az LMP Vas megyében is, hogy így kényszerítse ki a népszavazást a paksi bôvítésrôl – ezt Németh
Ákos, az LMP megyei szervezetének elnöke jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. Németh szerint a Fidesznek fontosabb a paksi bôvítéssel ellopható több
ezer milliárd, mint a magyar emberek véleménye, ezért akadályozza a népszavazást. Az LMP ezzel szemben a magyar
emberek kezébe akarja adni a döntést,
ezért országszerte aláírásgyûjtésbe kezdenek a referendum kiírásáért. A zöld
politikus azt kéri mindenkitôl, aki szeretné megakadályozni, hogy minden magyar család legalább 1 millió forinttal tartozzon Putyinnak, hogy keresse az LMP-s
pultokat megyeszerte és írja alá
a Paks2-ellenes petíciót, mert csak akkor
lehet meghátrálásra kényszeríteni ezt
a kormányt, ha valódi erôvel találkozik.

A héten a megyében két helyszínen is
megkezdôdött az aláírások gyûjtése,
Szombathelyen és Körmenden gyûjtik
a települések fôterein az aláírásokat.
A következô héten pedig Sárváron és
Celldömölkön folytatódik az akció.
Francianégyes ismét a Fô téren
Ismét francianégyessel köszöntötték
diáktársaik az érettségizôket, négyszáz
középiskolás táncolt quadrill-t a Fô téren,
ezúttal Strauss Denevérjének részletére.
A látványos köztéri táncot Magyarorszá-

gon kizárólag Szombathelyen mûvelik.
Az Európai Quadrille Táncfesztivál
(European Quadrille Dance Festival –
EQDF) ötletgazdája és jogtulajdonosa
a maribori székhelyû Szlovéniai Táncegyesület.
Honvédelem napi megemlékezés
Május 21-e a magyar honvédelem napja. Kedden az Aréna utcai katonatörténeti kiállításon tartottak ez alkalomból
ünnepséget diákok, hagyományôrzôk
részvételével. Dr. Puskás Tivadar polgármester beszédében a hazát védô
elôdöket példaként állította a jelenlévôk
elé. Harangozó Bertalan kormánymegbízott megjegyezte, a katona nem azért
van, hogy szúrjon, hanem hogy senki se
szúrhasson. A rendezvényen levetítették
a Halhatatlanok címû rövidfilmet, amelyben a 11-es Huszár Hagyományôrzôk is
szerepelnek.
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Cseregyerekek, tûzeset, kártérítés…
„Mikor a cseregyereket nem akarják
visszacserélni, mert tüzet okozott” –
ezzel a címmel jelent meg érdekes írás
a Nyugatmagyarország 1927. december
12-ei számában.
Egy neves szombathelyi ügyvédhez egy
férfi érkezett egy gyermekkel. „Csereapa
vagyok, Nagy Gyulának hívnak és a zalamegyei Szentpéteruron gazdálkodom.
Ez a gyerek burgenlandi, cserében volt
nálam.” A férfi aztán elmesélte az ügyvédnek, hogy bizonyos Tunki Alajossal
abban állapodott meg 1926 nyarán,
hogy gyermeket cserélnek, hogy a srácok elsajátíthassák a másik nyelvet. Így
került hozzá a kis Alajos, aki rendes, kedves kisfiú volt.
Mindenki elégedett volt a csereügylettel, mígnem Burgenlandból egy napon
távirat érkezett, amelyben ez állt: „Azonnal hozza a gyereket, visszacserélünk!”
Nagy Gyula útnak is indult az osztrák
sráccal, de nem jött össze a találkozó
Szombathelyen. A férfi át akart utazni
Árokszállásra, hogy magához vehesse
fiát, de nem volt minden rendben a papírjaival, így maradt a várakozás.

„Kisült az is, hogya magyar fiucskát
miért tartották vissza tusznak a burgenlandi Árokszálláson. A 8 éves magyar gyereket felügyelet nélkül hagyták és
felgyujtotta Tunkel Alajos pajtáját, lakóházát. A szomszédok gazdasági épületei is tüzet fogtak és a falu haragját vonta magára. Ezért kellett a hirtelen csere.
Hosszas huza-vona és több napos várakozás után végre megérkezett a magyar
gyerek, megtörtént a visszacserélés és
mindegyik fiucska boldogan szaladt
édesapjához.”
Olybá tûnt, ezzel véget is ér a bizarr történet, de nem… Az osztrák férfi
ugyanis pert kezdeményezett a magyar
édesapa ellen…
„Kártérítést követelt rajta azzal az indoklással, hogy Nagy Gyula felelôs
fiáért és ô tartozik megfizetni a sok milliós kárt, amit a tüzzel a kis fiu okozott
Árokszálláson.”
A pert a keszthelyi járásbíróságon kezdeményezte Tunkel Alajos. A végeredményrôl ugyan nem találtunk forrást,
ám annyi biztos, hogy Szombathelyen
„mindenki meg van gyôzôdve, hogy
Nagy Gyulát nem lehet felelôssé tenni
azért, hogy Tunkel Alajos gondjaira
bizott fia mit követett el a burgenlandi Árokszálláson”.
KI

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Rábán. A Finucci Pizza utalványait
Horváth Ádám, Dávid Pálné, a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait pedig Janzsó Józsefné és Haraszti Sándor nyerte. E heti kérdésünk: Hogy
hívták a magyar apát? A helyes megfejtést beküldôk között a Finucci Pizza utalványait, valamint 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, május 31-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Nátha?
Allergia? Asztma?

Harmadnapon aztán végre összejött a találkozó…
„Megérkezett Tunkel Alajos csereapa,
de egyedül, a magyar gyerek nélkül.
Nagy Gyula nem tudta mire vélni ezt
a gyerek nélküli megérkezést. Kétségbeesett és megijedt, hogy fia már nem
is él talán s a csereapa ezt nem akarja
neki bevallani. Hiába kérdezte, hogy mi
van a fiával, Tunkel Alajos nem adta
meg rá a választ.”
Erre aztán bepörgött a magyar férfi, és
hiába kérlelte osztrák „kollégája”, nem
engedte vissza apjához a burgenlandi
fiút. Sírt a fiú, de ez nem hatotta meg
Nagy Gyulát. „Elôször a magamét akarom látni, azután visszamehetsz apádhoz” – mondta.
Nagy Gyula ügyvédjével együtt a rendôrséghez fordult, itt a rendôrtanácsos felszólítást fogalmazott meg a burgenlandi férfinek, mondván, addig nem kaphatja vissza édes gyermekét, míg vissza
nem hozza a „kölcsöngyereket”.
Aztán kiderült csakhamar, hogy mi volt
a háttérben. Nem hétköznapi sztori,
az egyszer biztos…

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

A megoldás az AREC
SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és
hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés:

06/30 434-6280
Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu
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F É N Y B E Z Á RT V I L Á G – M E G N Y Í LT E L Ô T T Ü N K
Amikor a Savaria Múzeum idei terveirôl írtunk, azt jósoltuk, hogy a szombathelyi közönségnek bejön az idei koncepció, mely szerint a tárlatok a helyi kincsekre alapoznak, a gyûjteményekbôl azokat veszik elô, és válogatják össze
tematikus kiállításokban, amelyeket ritkán látunk.
Úgy érezzük, ideje lenne kitölteni egy lottószelvényt, mert igencsak jól tippeltünk. A Szombathelyi Képtárban nemrég nyílt meg az a kiállítás, amely
a saját raktárban „elfekvô” grafikai anyagból válogatott, a múlt héten pedig
a hajdani fotográfusok mûhelyeibôl a Savaria múzeum gyûjteményébe került anyagokat tárta a látogatók elé a felújított kulturális intézmény. A várakozásoknak megfelelôen a téma alaposan megmozgatta a szombathelyieket, ez már a megnyitón megmutatkozott, egy gombostût nem lehetett leejteni a díszteremben. A látványos, nemcsak a közterületeket, hanem az azokat belakó, száz évvel ezelôtti szombathelyieket is bemutató Fényérzék címû
tárlat Kelbert Krisztina rendezôi munkáját dicséri, és máris itt a folytatás: a héten nyílt kiállítás Ezüstbe zárt világegyetem címmel, amely Gothard Jenô
asztrofotói és egyéb laboratóriumi felvételei (pl. röntgenfelvételek) is láthatók lesznek a múzeum Kôtár elôtti terében.
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Elôny a Falcónál
Hazai pályán továbbra is félelmetesen
teljesít a Falco–Vulcano Energia KC
Szombathely, a sárga-feketék szerdán
este mintegy 3 ezer nézô elôtt gyôzték

SPORT • HIRDETÉS

le a kosárlabda-bajnokság elôdöntôjének elsô mérkôzésén a nagy rivális Egis
Körmend együttesét. A három nyert
összecsapásig tartó párviadal szombaton a vasi kisvárosban folytatódik.
Szédületes szezont fut a Falco. Szrecsko
Szekulovics legénysége az alapszakaszban ugyan idegenben még néhányszor botlott, de az Aréna Savariában akkor is legyôzte valamennyi riválisát. A szenzációs hazai sorozat folytatódott a késôbbiekben is, így immár
huszadik alkalommal hagyták el gyôztesen a parkettet Govensék.
A középszakaszban már idegenben is
jobban ment Váradiéknak, majd a negyeddöntôben a Kaposvárt 3–1-es
összesítették búcsúztatták Medfordék.
A másik ágon a körmendiek is remekeltek, a piros-feketék a Pécset ejtették ki. Az elôdöntôben a szombathelyiek élvezik a pályaelônyt – a másik
ágon a Zalaegerszeg vezet 1–0-ra az
Albacomp ellen.
A szerda esti meccs parázs hangulatban
ért véget: a lefújást követôen a hazai
drukkerek csapatukat éltették, a vendégek szurkolói viszont a játékvezetôi
hármast hibáztatták a vereségért. Végeredmény: Falco-Vulcano Energia KC
Szombathely – Egis Körmend 89–88
(17–20, 21–33, 29–16, 22–19).

Iseum Rallye
ismét a tavalyi
csapat nyert

A hét végén tartották az Iseum
Rallye-t, az országos bajnokság
harmadik futamán (elsô murvás
versenyén) az elsô osztályban 52,
a rali 2-ben pedig 29 autó indult el
a Heavy Tools Kupáért. A nyertes
befutó (ahogy tavaly és tavaly elôtt
is) Herczig Norbert és Bacigál Igor,
a második Hadik András és Kertész
Krisztián, a harmadik Vincze Ferenc, Bazsó Attila egysége lett.
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Jordán Tamás az egyedüli induló a színidirektori székért
Lapzártánk után tartja évadzáró és
a következô évadot beharangozó sajtótájékoztatóját a Weöres Sándor
Színház. Errôl a jövô héten számolunk
be, arról viszont most, hogy már olvasható az új pályázata. A bérletek
megújítása is folyik, a színház honlapján részletek is megjelentek a jövô évi
elôadásokról.

jövôre a Salemi boszorkányok rendezésére érkezik Szombathelyre. Horgas
Ádám rendezésében láthatja a közönség az Egy bizonyítás körvonalai Auburn
darabot.
Repertoáron marad a Mágnás Miska,
A falu rossza, A mi osztályunk, A dzsungel könyve, A padlás, A jó pálinka itassa magát és A Grönholm-módszer.

Jordán Tamás egyedül indul a színiigazgatói székért, más pályázat nem
érkezett a héten lejárt határidôre. A következô lépés a szakmai bíráló bizottság
ülése lesz, utána – várhatóan – a júniusi közgyûlés dönt, hogy az egy év
hosszabbítás után folytathatja-e 2021. január 31-ig Jordán. De ne szaladjunk
ennyire elôre, lássuk, mire válthatunk
bérletet akár már holnap.

A pályázat

Premierek a következô évadban

jelesül Rossini: A sevillai borbély címû vígoperája, amelyet Kerényi Miklós Gábor
rendez, a librettót pedig Galambos Attila fordítja, vonzóvá téve a mûfajjal ismerkedô ifjabb korosztály számára is
az operaklasszikust.

Az ôszi bemutatók között lesz Szép
Ernô Vôlegény címû darabja, amit Mohácsi János visz színre. Mihail Ugarov
Oblom-off címû darabját (Goncsarov
Oblomovjának átirata) Valló Péter rendezésében kerül a közönség elé. Egy
klasszikus bohózatot, Georges Feydeau
Kis hölgy a Maximból címû darabját
Réthly Attila rendezésében láthatjuk.
Az ôszi szezon utolsó premierje a Lukács
Andor rendezte Mûvészet címû komédia
lesz, szerzôje Yasmina Reza.
Tavasszal örülhetnek a Sztárcsinálórajongók, Várkonyi Mátyás – Miklós
Tibor zenés darabját láthatják Nagy Cili
rendezésében. Oscar Wilde Bunburyjét Zsótér Sándor rendezi, az ír humort
kedvelôk legnagyobb örömére. Alföldi
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A színház mûsorterve a WSSZ honlapján
nyilvános, de azóta nyilvánosságra hozta Jordán Tamás a színházigazgatói
posztra kiírt új pályázatát is. Ebben olvashatjuk, hogy a 2017/18-as szezonban
új elemként jelenik meg, hogy egyes bérletek nem 4, hanem 5 elôadást tartalmaznak, és ezek egyike egy kamaraopera,

Tovább folytatódnak a fiatalok számára
indított projektek, ezek elsôsorban a középiskolás diákok bevonásával, drámapedagógiai elôadásokkal igyekeznek
megmutatni, hogy mire jó egy színház,
beavató színház elôadással pedig, hogy
hogyan áll össze egy elôadás.
Az elôzô pályázathoz képest még hangsúlyosabb lett az a szerep, amit Jordán
Tamás nemzetközi regionális szinten
a szombathelyi színháznak szán. Kortárs
drámákkal hívna meg elôadásokat kelet-

európai színházakból, és a testvérvárosi projektben is gondolkodik. Ezzel az Európa Kulturális Fôvárosa címért induló pályázatot támogatja.
Érdemes Jordán Tamás pályázatába belenézni (a Nyugat.hu-n elérhetô) már
csak a stílusa, személyessége miatt is.
Az igazgató a csapatról is nyilatkozik, ezt
idézzük: „Az, hogy a Weöres Sándor Színház társulata erôs kohézióval rendelkezik, hogy kiváló légkörben dolgozunk
úgy a próbák, mind az elôadások során,
az e nagyon fontos szempont betartásának köszönhetô. Minden színész egy teljes évadra tudja elôre, hogy mikor mi lesz
a feladata. Számos fontos igazgatói
teendôm sorában ez az egyik legfontosabb. Feladatukat boldogan teljesítô, ihletett állapotban alkotó színészekre van
szüksége a színháznak, akik valódi kíván-

csisággal és ösztönzô figyelemmel követik egymás munkáját.”
Eredmények
A 2016–17-es évad még nem zárult le, az
elôzô évad számai azt mutatják, tovább
nôtt a színház látogatóinak száma, ebben
az idôszakban a megelôzôhöz képest
csaknem kétezerrel többen láttak valamilyen elôadást, összesen 65791 nézôje
volt az elôadásoknak, amelyek száma
ugyancsak nôtt az elôzô évadban. Ezzel
a színház kihasználtsága 90 százalékos,
amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy teljes kapacitáson mûködik a WSSZ. Ugyancsak nagy népszerûségnek örvendenek az
Agora jellegû rendezvények, azaz Miért
szép, vagy a kötelezô olvasmány.
SaFó

Safo_2017_05_27

17/5/26

11:47 AM

Page 9

2017. MÁJUS 27.

KULTÚRA • IFJÚSÁG

Hangszert a kézbe – gitározni menô
Megtelt az MSH hangszerekkel és
az azokat kipróbáló fiatalokkal a hétre.
A Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás
Programja keretében hozták testközelbe a zeneszerszámokat a héten.
A rendezvénysorozat februárban indult,
célja, hogy a fiatalokat ne csak a zene

hallgatására, hanem mûvelésére is ösztönözze. A megnyitón dr. Puskás Tivadar polgármester utalt arra, hogy a zene egy olyan univerzális nyelv, amit mindenki ért. Lôrinczy György, az NKA alelnöke pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy hangszeren játszani menô, a lányok elôtt is lehet vele villogni.

A megnyitó után poptörténeti táblát
avattak az intézmény falán, ami jelzi:
a szombathelyi kultúra emblematikus
épülete a könnyûzene számos emblematikus szereplôjét hozta a városba,
például John Mayallt, de komoly szerepe volt a helyi zenészek, együttesek
bemutatkozásában is.
Az érdeklôdôket szakemberek segítették a hangszerek kipróbálásában, de
arra is volt mód, hogy énektudásukat
megcsillogtassák stúdiókörülmények
között. A felvételeket hazavihették.

FRISS ALKOTÁSOK
KÖZÉPISKOLÁSOKTÓL
A Kanizsai Dorottya Gimnázium és
a Kôszegi Jurisich Miklós Gimnázium
szervezésében tartottak középiskolásoknak képzômûvészeti projektnapot
a múlt héten a Savaria Moziban. A középiskolások saját projektjei frissek,
fiatalosak, kreatívak.
A Vas megyei középiskolások képzômûvészeti projektnapja délelôtt kezdôdött, a mesterek jelenlétében alkották meg a fiatalok azokat a munkákat, amelyekbôl délután nyílt kiállítás,
képzômûvészeti, film és fotó kategóriákban. A filmes szekciót Vágvölgyi
András, a Mûvészeti Szakgimnázium
tanára, a fotóst Mészáros Zsolt fotóriporter, a képzômûvészetit Oroszy
Csaba festômûvész segítette, a kész
munkákat is ôk bírálták el. A projekt
motorja Rónaszéky Linda, a Jurisich
rajztanára volt – tudtuk meg Nagy
Tamástól, a Kanizsai rajztanárától.
A nap tapasztalatait Oroszy Csaba
foglalta össze: friss, erôs és spontán alkotások jöttek létre, viszont a klasszikus munkát háttérbe kerültek. A festômûvész arra biztatta a fiatalokat, hogy
ne féljenek megtanulni rajzolni, festeni, a mesterség hagyományos fogásait
elsajátítani, mert a hagyományok ismerete ad lehetôséget bármilyen irányba
biztos alapokról elindulni.
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FOGADÓÓRA

ÜGYELETES PATIKA
Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje és dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. május 29-én
(hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Szombathelyi Napsugár Óvodában
(Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a.) közös fogadóórát tartanak.

Kántás Zoltán, Szombathely Megyei Jogú Város 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. május 30-án
(kedden) 16.00–17.00 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent
Márton u. 10.) fogadóórát tart.

HIRDETÉSI
TANÁCSADÓK:

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

Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart. Az
ügyelet május 27-tôl június 2-ig.
27., Szo – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322123 20.00–8.00; 28., V – Benu Fô
tér, Széchenyi I. u. 1., 312-466
19.00–08.00; 29., H – Rókus, Gábor Á. u. 12., 510-312 20.00–8.00;
30., K – Margaréta, Margaréta u.
3., 500-222 20.00–8.00; 31., Sze –
Markusovszky, Markusovszky L.
u. 5., 506-112 20.00–8.00; 1., Cs –
Benu Interspar, Újvilág u. 1., 313300 20.00–8.00, 2., P – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110
20.00–8.00

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. áprilisi ülésén döntött
arról, hogy pályázik az Európa Kulturális Fôvárosa 2023 cím elnyerésére. Annak
érdekében, hogy az EGÉSZ VÁROS részt
vehessen ennek kigondolásában, az önkormányzat lakossági fórumokon, workshopokon, ifjúsági és nyugdíjas programokon, vagyis minél szélesebb körben
fogja kikérni a lakosság véleményét, ötleteit. Ennek egyik lépése a logópályázat
kiírása is.
A pályázat célja: nyomtatott (print) és
on-line formában egyaránt használható kisarculat létrehozása, melynek részei:
logó (több változatban), névjegy, levélpapír, boríték, banner, Facebook-fejléc.
Javasolt tervezési szempontok:
• A logónak kötelezôen minimálisan tartalmaznia kell a következô szöveges
elemet: Szombathely 2023;
• Illeszkedjen az European Capital of
Culture/Európa Kulturális Fôvárosa
szöveghez, az illeszkedést a tervekben
be kell mutatni;
• Tükrözze az Európa Kulturális Fôvárosa cím szellemiségét, sokszínûségét;
• Legyen egyedi, innovatív és modern
formavilágú;
• Tartalmaznia kell a város elfogadott
koncepciójának legalább egyik fô elemét. A koncepció rövid leírása
a www.szombathely.hu/onkormanyzat/
palyazatok/onkormanyzati/palyazatifelhivas-szombathely-2023-logo.10629/
oldalról letölthetô.
A pályázók köre: pályázati díj nélkül, bárki pályázhat.
Ugyanazon pályázó által benyújtott pályázatok száma nem korlátozott.
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A pályázatnak a következôket kell tartalmaznia:
• az elkészített ábrát (grafikát) papíron
vagy elektronikusan pdf formátumban; színes és szürkeárnyalatos (ff) formában;
• a pályázó nevét, címét, telefonszámát
és e-mail címét.
Pályázati feltételek:
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a javasolt logót eddig nem jegyeztette be sem Magyarországon, sem külföldön, és tudomása szerint nem sérti
mások jogait, továbbá nyertes pályázat
esetén nem áll szándékában semmilyen
módon levédeni azt;
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a pályázati felhívásban feltüntetett összegen felül további díjazásra
– a logóötlettel kapcsolatban – a pályázó semmilyen jogcímen nem tart
igényt;
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy résztvevôként, illetôleg nyertesként hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához;
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy tudomásul veszi az alábbiakat:
a kiíró döntésével kapcsolatban kifogást,
ellenvéleményt nem terjeszthet elô;
• a gyôztes pályázótól a pályamunkadíj
ellenében Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonjogot
és teljes felhasználási jogot szerez,
a pályázó a logóhasználat minden jogát az önkormányzatnak végleg és
visszavonhatatlanul átadja, azzal
az önkormányzat – a nyertes pályamunka díj kifizetését követôen – kizárólagosan és szabadon rendelkezik;
• a gyôztes pályázó kötelezettséget
vállal arra, hogy a kisarculat elfogadá-

sát követô egy hónapon belül elkészíti a projekt nagyarculatát, amelyet arculati kézikönyv formájában átad a pályázat kiírójának.
A pályázat benyújtása:
• A pályázatot 2017. június 9-én 10
óráig, zárt borítékban – személyesen
vagy postai úton – lehet eljuttatni a következô címre: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs
Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u.
1–3. A borítékra rá kell írni a következô szöveget: „Szombathely 2023: Logó” vagy
• A pályázatot 2017. június 9-én 10
óráig e-mailben a következô címre:
mester.agnes@szombathely.hu. egy
összevont pdf-dokumentum formájában (maximum 15 MB terjedelemben).
A beérkezô pályázatokat kezelô, erre felhatalmazott személy az elbírálás folyamatából ki van zárva.
A nyertes pályamunka díja: bruttó
300.000 Ft.
Az arculati kézikönyv elkészítéséért
az önkormányzat további 300.000 Ft
megbízási díjat fizet.
A díjak a nyertes pályázóval kötött
megállapodás aláírását követô 30 napon
belül kerülnek kifizetésre.
A pályázatokat a kiíró legkésôbb 2017.
június 20. napjáig fogja elbírálni.
Szombathely, 2017. május 23.
dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú
Város polgármestere
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2017. MÁJUS 27.

Május 27 – június 3.
KIÁLLÍTÁS
május 11–június 25.
Szombathelyi Képtár
Különlegességek, ritkaságok
a Szombathelyi Képtár grafikai
gyûjteményében
május 18–december 21.
Savaria Múzeum
Fényérzék – kiállítás-sorozat
a szombathelyi múzeumokban
május 19–június 11.
Kámoni Arborétum Okt.
Központ (Szent Imre h. u. 84/b.)
A sokszínû növényvilág
bûvöletében
május 29. (hétfô)
Weöres Sándor Színház
18.00 A ’17-es zoom – Mészáros
Zsolt fotós kiállításának
megnyitója
•••••••••••••••••••••

Végállomás
20.00 Red Rockets – Vadvágány
szezonzáró buli
május 27–28.
(szombat–vasárnap)
Agora – Savaria Filmszínház
8.00–14.00 Országos Természetés Környezetvédelmi Filmnapok
május 28. (vasárnap)
Agora – MSH
13.00–19.00 Városi gyermeknap
május 29. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 3. em.)
17.00 Mit tett Luther a rossz
prédikációk kijavítására?
május 30. (kedd)
IV. sz. Idôsek Klubja
(Gagarin u. 24.)
13.00 Bûnmegelôzéssel
kapcsolatos vetélkedô

május 31. (szerda)
Vas Megyei Levéltár
17.00 dr. Németh Balázs: „Ezek
nem tudják mi a háború” Vas
vármegyei katonák a Nagy
Háborúban címû könyvének
bemutatója – Mayer László
levéltáros és a szerzô által
Szombathelyi Zsidó Hitközség
(Batthyány L. tér 9.)
17.30 Tamás könyve – interaktív
elôadás, majd beszélgetés az
alkotókkal
MMIK (Ady E. tér 5.)
19.00 A 70 éves Nagy Bandó
András jubileumi estje (jegyek
elôrendelése:
hetyesi.marianna@gmail.com)
június 1. (csütörtök)
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
18.00 A Trianoni békediktátum –
elôadó: Dalos Tibor

május 27. (szombat)
Agora – MSH
15.30 és 18.30 Lorigo AMI
évzáró gála

Agora – MSH
17.30 Megosztók, vendég:
Fatimapanka

MMIK (Ady E. tér 5.)
19.00 és 21.00 Bödôcs Tibor
önálló estje: Nincs idô
gólörömre

MMIK (Ady E. tér 5.)
17.30 A reformáció továbbvivôi,
elôadó: Reisinger János
irodalomtörténész

június 2. (péntek)
ELTE–SEK Zenei Intézeti Tanszék
(Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Mezôségi bál a Palatkai
Bandával – koncert és táncház
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 Ajándékkoncert

a Szimfónia bérletesek számára,
vezényel: Alfonso Scarano
május 28–31. (vasárnap–szerda)
Mesebolt Bábszínház
május 28. (vasárnap)
15.00 Vitéz László: Az elásott
kincs (helyszín: Agora
MSH – Városi
gyermeknap)
május 29–31. (hétfô–szerda)
14.30 A földimalac, aki semmiben
sem volt biztos
május 27–június 2.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
május 27. (szombat)
15.00 Volpone
19.00 Tartuffe
május 29. (hétfô)
19.00 A jó pálinka itassa magát
május 30. (kedd)
19.00 Volpone
június 1. (csütörtök)
19.00 Volpone
19.00 Tartuffe
június 2. (péntek)
19.00 Volpone
19.00 Tartuffe
június 3. (szombat)
Agora – MSH
14.00 52. Savaria Nemzetközi
Táncverseny

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

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

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

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Május 27., szombat

Szeles idô várható

11˚C

22˚C

Május 28., vasárnap

Derült, napos
idô várható

12˚C

24˚C

Május 29., hétfô

Derült, napos
idô várható

12˚C

25˚C

Május 30., kedd

Zivatar várható

13˚C

28˚C

Május 31., szerda

Zápor várható

15˚C

28˚C

Június 1., csütörtök

Derült, napos
idô várható

16˚C

27˚C

Június 2., péntek

Derült, napos
idô várható

16˚C

27˚C
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•

Ö N K O R M Á N Y Z A T
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C I V I L

SZOMBATHELY VÁROS ELÔKERÜLT
1607. ÉVI KIVÁLTSÁGLEVELE
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei
Levéltára, a Savaria Megyei Hatókörû Városi
Múzeum, a Szombathelyi
Egyházmegyei Levéltár és a Közjó és
Hagyomány Egyesület

a Szombathely város elôkerült
1607. évi kiváltságlevele
címmel kiállítást rendez, amelynek
megnyitója 2017. május 29-én 17 órakor lesz
a Magyar Nemzeti Levéltár
Vas Megyei Levéltára
elôadó- és kiállítótermében
(Szombathely, Hefele Menyhért utca 1.).
Köszöntôt mond:
dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú
Város polgármestere
A tárlatot a megjelentek figyelmébe ajánlja:
dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész
Megtekinthetô: 2017. június 6-ig
munkanapokon 8 és 16 óra között
Támogató: Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Mairits Balázs Kálmán és Tóth Eszter leánya: Lili,
Kunovits Krisztián és Tóth Zsuzsanna leánya: Léna, Für László és
Tolnai Éva fia: Bence László, Haszon Gábor és Németh Anita
Katalin leánya: Adél, Dicsô Kevin és Kiss Judit leánya: Anna,
Csetényi Szabolcs és Lovonyák Beáta leánya: Krisztina Dóra,
Vágfalvi Péter Zsolt és Kadlicsek Dóra leánya: Zille, Simon
András és Fatér Anita leánya: Izabella, Noszály Gábor és Hazir
Nóra leánya: Luca, Németh Ákos Gergely és Pintér Krisztina fia:
Márton, Horváth Zoltán és Baranyai Georgina fia: Boldizsár,
Leopold Attila és Koszár Viktória leánya: Szofia, Kalányos Csaba
és Varga Katalin fia: Gergô Csaba, Thész Gábor Gyula és Mihályi
Ágnes leánya: Boróka, Németh Miklós és Elek Veronika leánya:
Maja, Ruzsa Gábor és Kórizs Erzsébet fia: Gábor, Ivády Gyula és
Kiss Lívia leánya: Gréta, Vlasits Norbert és Deli Tímea leánya:
Nóra, Barkovics Gábor és Gruber Dóra fia: Benjámin Imre, Major
Bálint Gábor és Harkai Orsolya leánya: Flóra, Tóth Szabolcs és
Pekovics Fatime Georgina leánya: Ella, Háhn Martin és Novák
Adrienn Ivett fia: Martin
H Á Z A S S Á G : Kapitár Péter és Zsoldos Renáta Andrea, Bolla
József és Szakonyi Erika, Hegyvári Attila és Horváth Janka, Laczi
Gábor József és Kelemen Zsuzsanna, Szücs Imre és dr. Bátor Anna,
Kiss István és Pungor Mária, Szabó Attila János és Süle Barbara,
Kemenes József Árpád és Lukács Márta
H A L Á L E S E T: Lendvai Gyuláné Gyurácz Rozália Anna, Merôtei
Sándor József, Palkovics Gyula, Lempek Vilmos Rudolf, Czeglédi
Ferencné Dömötör Irén, Józsa Béláné Molnár Anna, Tóth Ferenc,
Farkas Gábor Miklós, Andóczi Balog Ferenc, Varga József, Németh
Ferencné Hujber Anna, Palkovics Istvánné Rudolf Etelka Anna,
Pócza Józsefné Frank Magdolna, Steffer Józsefné Egyed Ilona, Biró
Ferencné Baranyai Mária, Udvardi Julianna, Turóczi Lajosné Nagy
Terézia, Frank Zoltán, Barbalics Józsefné Bakó Emilia, Bozó István,
Deery Endréné Mizda Piroska, Kósik Lajos, Zsoldos Ernô, Sipos
Ferenc, Cserkuti István László
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HIRDETÉS

2017. MÁJUS 27.

Kineziológiai tanácsadás
Tavasz…, május…, szerelem…,
a boldogság kezdete!
Ha nincs még párkapcsolatod, vagy úgy érzed, ellaposodott
a meglévô, akkor szeretettel várlak párkapcsolati
és szexuálterápiás kezeléseimen.
Házassági és párkapcsolati mediációt is vállalok.

Szeretettel Némethné Horváth Gabriella • Tel.: 06/20/482-3922
várlak! E-mail: gabriella1444@gmail.com

SZÍNES, FRISS, ÜDÍTÔ – AZ IDEI ÉV MOTTÓJA
Mint a zamatos gyümölcsök, mi is sok élménnyel és vidámsággal szeretnénk megörvendeztetni Önöket. Ehhez kínál
a 35 éves Kôszegi Várszínház 4 új bemutatót és számos kiváló programot. Családoknak szól Dániel András: Kicsibácsi
és Kicsinéni címû darabja, melyet a Mesebolt Bábszínházzal
közösen állítunk színre. Gergye Krisztián újra hazatér, idén
már rendez is, Nyikolaj Koljada: Murlin Murlo világvégi vígjátékát mutatjuk be társulatával. Önálló nagyszínházi bemutatónkat idén is Kelemen József rendezi. A talizmánt összesen nyolc alkalommal láthatják. GarázsBanda a címe
a Dumaszínházzal közös koncertszínházi premierünknek.
Bemutatásra kerül egy kôszegi szerzô, kôszegi történésen
alapuló mûvének FÉLolvasó színházi elôadása, és visszatér
a tavalyi HOPParttal közös bemutatónk az Árpád-ház is.
E mellet ingyenes koncertek, zenés, prózai és táncos elôadások, operett és kamaraszínház is szerepel a kínálatban. Természetesen nemcsak a felnôttekre gondoltunk mûsorunk kialakításában, hanem várjuk az ifjabbakat is nekik szánt elôadásokkal. Kérem, válogasson kedvére és legyen a vendégünk!

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. június 15-ig történô jelentkezés esetén
40%-os elôvásárlási kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

SZÍNRE VISSZÜK A NYARAT!
A szervezôk nevében, tisztelettel:
Pócza Zoltán igazgató
www.koszegivarszinhaz.hu

(x)

Classic Társkeresô Szombathelyen
…azoknak, akik nem szeretnek már egyedül lenni…

Miért a Classic?
…mert diszkrét, mert személyes,
mert Önrôl szól.
Szent Iván-éji kedvezmény:
aki 2017. június 20-ig jelentkezik,
korlátlan ideig szóló regisztrációt kap (6.000 Ft/fô)!*

És persze mindenki másét,
aki nem szeretne egyedül sétálni
a Csótó partján.
Bejelentkezés:

06/70/655-3404
(Hétvégén is hívható!)

*Akciónk részleteirôl
érdeklôdjön irodánkban!

Különösen várjuk a fenti kedvezménnyel
65 és 85 éves korú urak jelentkezését!
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ÖNKORMÁNYZAT

M A G YA R H Ô S Ö K E M L É K Ü N N E P E
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hôsök Emlékünnepe alkalmából 2017. május 28án 10.00 órai kezdettel a Március 15. téren városi
megemlékezést tart. PROGRAM: Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással. Ünnepi mûsor: Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola. Ünnepi beszédet mond: Harangozó Bertalan, Vas
megye kormánymegbízottja. Koszorúzás, díszmenet.
A programban közremûködik Szombathely Város Fúvószenekara és MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred.
FORGALOMKORLÁTOZÁS MÁJUS 28-ÁN
A Magyar Hôsök Emlékünnepe alkalmából tartandó
megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében
az alábbi idôpontokban és helyen forgalomkorlátozás
lesz. 9.45 órától – kb. 11.00 óráig a Március 15. tér: Március 15. tér – Deák F. u., 18-as Honvéd u. - Wesselényi M.
u., Szelestey L. u. – Wesselényi M. u., Petôfi S. u. –
Paragvári u., Petôfi S. u. – Kôszegi u., Karinthy F. u. – Liszt
F. u. keresztezôdések által határolt terület lezárásra kerül. A rendôrség ezen idô alatt mindennemû gépjármûforgalmat elterel, a megemlékezés befejezését követôen
áll vissza az eredeti forgalmi rend.
VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSBEN
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy Szombathely Megyei Jogú Város „Magyar Hôsök
Emlékünnepe” rendezvénye miatt az érintett helyi, regionális és országos autóbuszjáratok 2017. május 28-án
(vasárnap) 9.30 és 11.15 óra között terelôútvonalon,
az alábbiak szerint közlekednek.
Helyi autóbuszjáratok
Az 1C viszonylatszámú autóbuszok nem érintik
a Szelestey László utca 27., a Március 15. tér, a Berzsenyi könyvtár, a Paragvári utcai általános iskola, a Dr. István Lajos körút és a Savaria Nagyszálló elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Dr. István Lajos körúton a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg.
Országos és regionális autóbuszjáratok
A Petôfi S. u. – 18-as Honvéd u. – Szelestey u. részleges lezárása miatt az autóbuszjáratok a Petôfi S. u. –
Sörház u. – Hollán E. u. – Kiskar u. – Thököly u. – Szent
Márton u. – Vörösmarty u. – Széll K. u./Szelestey u. –
Vasútállomás útvonalon tudnak közlekedni, és nem
érintik a Szombathely, Szelestey u. elnevezésû megállóhelyet.
Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk a lakosság és az utazóközönség megértését kérik.

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Külföldön dolgozó
munkavállalóknak
Neczpál Kati személyi kölcsön
Tel.: 30/678-1177
akár 5 M Ft-ig.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlanok zárt
borítékos pályázat útján történô E L A D Á S Á R A:

szombathelyi 2050 hrsz.-ú, Vasút u. „beépítetlen terület”
szombathelyi 11786/22 hrsz.-ú, Bogáti úti „beépítetlen terület”
szombathelyi 1230 hrsz.-ú, Bajnok utcai „beépítetlen terület”
szombathelyi 14516/44 hrsz.-ú, Halastó utcai „beépítetlen terület”
szombathelyi 7832 hrsz.-ú, Szabadka utcai „beépítetlen terület”
A pályázatok beadási határideje:
2017. június 19. 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, 204, 205
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE
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2017. MÁJUS 27.
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KOSARAS TÁBORBA IS VÁRJÁK
A SÓLYMOK A GYEREKEKET!

BONAVENTÚRA

A Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület ügyességfejlesztô csoportjaiban a mozgáskultúra fejlesztése, a csapatjáték örömének megismertetése a legfontosabb cél. Ahogy az év közbeni alkalmakon, a nyári napközis táborban is általános ügyességfejlesztést,
koordinációsképesség-fejlesztést, labdásügyesség-fejlesztést, technikai képzést nyújtanak a gyerekeknek az egyesület szakemberei. A napközis táborban ezen kívül játékok, versenyek, filmek és sok más érdekes foglalkozás színesíti a programot, és a gyerekek találkozhatnak
profi kosarasokkal is.
Azokat a 7 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várják, akik
már jártak edzésre, és azokat is, akik csak most ismerkednének a sportággal. A gyerekek tudásuknak megfelelô csoportban ismerkedhetnek az alapokkal, vagy
fejleszthetik tudásukat. Mert mozogni jó. Nyáron is.
Bôvebb info: www.ifjusolymok.hu
(x)

Június–július hónapokban
15.000 Ft/fô/héttôl*

Nyári Élménytáborok
SPORT-, ANGOL-, TÛZOLTÓ-, KÉZMÛVESés JÁTSZÓTÁBOR, ÁTVÁLTOZTATUNK!-tábor

*Jelentkezés és a részletekrôl bôvebben: bonaventuratabor.hu

A tanulás is lehet kikapcsolódás. Színes, élménydús, vidám, kreatív!

Kidolgozott 5 napos program, mindez angol nyelven!
Ára: 17.000 Ft/hét
Érdeklôdni: 06/30 267-9339 vagy szombathely@helendoron.com

Idôpontok: 1. turnus: 2017. június 19–23-ig.
2. turnus: 2017. június 26–30-ig.

Részvételi díj:

16.000 Ft/fô/turnus
Információ:
Bíró Dorottya 06 30 267 3313,
Horváth Veronika, 06 20 461 6163
www.ifjusolymok.hu

Rába

Kalandtúrák
Tel.: +3630/333-5054

www.weking.hu
15
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Folyamatosan keresek építési
telkeket, bontásra váró
vagy felújítandó házakat!
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu
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ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

BALLAGÁSI AKCIÓ
EZÜST ÉKSZEREKRE
40–50% engedmény
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció május 29–június 3-ig érvényes!

Citrusfélék

nagy választékban!

A Sabina Zrt.
egy mûszakos munkarendbe
varrónôket,
betanított varrókat keres.
Érdeklôdni Pappné Bakucz Andreánál a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Májusfa kitáncolás Kaszón

Könnyûszerkezetes
házak építéséhez
keresünk segéd- vagy
szakmunkást.
Elôny hôszigetelésben,
gipszkartonozásban
szerzett tapasztalat!
Érd.: 06 30/ 279 25 17-es
telefonszámon.

2017. június 3. 20.00

Vége a májusnak,
közeleg a pünkösd,
kezdôdik a nyár…
Itt az ideje, hogy kitáncoljuk
a májusfát, egy könnyed,
kötetlen estével indítsuk a nyarat!
A fergeteges hangulatról
a méltán népszerû
G&B Zenekar gondoskodik.
A belépô díja 4.000 Ft/fô,
mely tartalmazza
a svédasztalos vacsora árát is.

SZÉP
kártya
elfogadóhely

Jelentkezés, asztalfoglalás 2017. június 1-ig
az udulo@kaszort.hu e-mailcímen!
A Kaszó Vadászház és Üdülô szálláslehetôséget
is biztosít, további információ a +82/445-818-as
telefonszámon, illetve a www.kaszort.hu oldalon.

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.

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

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL KASZÓBAN!

Élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás
szombathelyi raktárába

keresünk egy mûszakos
munkarendbe, azonnali belépéssel.
Amit biztosítunk:
versenyképes jövedelem, hosszútávú,
stabil munkavégzés.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket
a human@hetforras.hu e-mail címre, illetve
a 06/30/1904-102-es telefonszámon várjuk.

Mobil: + 36 70 63 61-609

Épületszobrászat és
sírkôkészítés

• Régi sírkövek felújítása
Urnasírok már
• Új, gránit sírkô készítése
Ft-tól!
• Az árak tartalmazzák a gyöngykavics 180.000
alapot, lámpát, vázát, betûvésést és
a helyszíni összeállítást!
Az idei évi megrendeléseket,
a tavalyi áron: 50.000 Ft
elôleggel veszünk fel!
Bôvebb Információ honlapunkon:

www.sirko-epuletszobraszat.hu

Mintakertünk Szombathelyen a BPW-Hungária Kft.
és a Petôfi-telep között található!

Mintakertünk megtekinthetô:
H–P: 16–20 óráig, Szo.–Vas.: telefonos egyeztetés után!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.

KOMISSIÓZÓKAT
és
RAKTÁROSOKAT

