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27. ÉVF. 25. SZÁM • SZOMBATHELY, 2017. JÚNIUS 24.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BRAVÚREZÜST!
CSALÁDI FÜRDÔ AZ USZODÁBAN
SZÉKELY JÁNOS AZ ÚJ PÜSPÖK
MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A HALADÁS

Nyitva: H–P 8–18-ig.

AKCIÓ*:

Szombathely
Paragvári u. 70.

5.699 Ft helyett:

Fekete Sas Patika

Detralex 500 mg

(a Paragvári és a Bem J. utcák
keresztezôdésében)

ingyenes parkolás

4.850 Ft/60 db filmtabletta**
vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza: Les Laboratories Servier.

*Akciónk 2017. július 1–augusztus 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. **80.83 Ft/db.

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

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Állandó OLCSÓ ÁRAK
a TITY-TOTY Diszkontban
Szombathely, Szent Márton u. 12.

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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Olcsó gyermek pelenkák
Felnôtt pelenkák
Babaápolási termékek
Öblítôk
Mosószerek
Tisztítószerek
Tisztálkodási szerek
Élelmiszerek

NAGYOBB TÉTELBEN AKÁR
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS!
Viszonteladóknak további kedvezmény!

0670/366 3322

Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák,
házak takarítása
Festés, átalakítás utáni
nagytakarítás
Galambriasztó
rendszerek telepítése

Nátha?
Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!

Gyógyuljon természetesen
és hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés:

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

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

www.soszoba.hu

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

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

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!
A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti
a fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.
Kinek ajánlott? Korhatár nélkül bárkinek:
• aki szépülni, fogyni, fiatalodni szeretne
• fájdalom- és gyulladáscsökkentô hatása miatt ízületi és
izomfájdalmakban, reumás megbetegedésben
szenvedôknek
• teljesítményfokozás vagy sérülésekbôl való gyorsabb
felépülés céljából sportolóknak
• általános közérzetjavító hatása miatt ajánlott
stresszoldásra, depresszió, alvászavar kezelésére,
immunrendszer erôsítésére
• alkalmazható bôrgyógyászati kezelések kiegészítôjeként

Hotel Bassiana**** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Vágvölgyi Bálint
• 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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UTÁNAJÁRTUNK

Családi fürdô az uszodában
K É R D É S E K M É G A D Ó D N A K A Z Ü Z E M E L T E T É S M I AT T
Zajlik az új vízilabda-medence építése,
a Szent Márton Terv III. ütemében beharangozott fejlesztés, a családi fürdô
és szaunavilág építésérôl pedig most
döntött a közgyûlés. Az üzemeltetés
körül maradtak kérdések.
A létesítmény rekonstrukciója mellett
a bôvítéssel családi fürdôt és szauna-világot hoznak létre, elsôsorban a kisgyerekes családok számára. Az új létesítmény
kiegészíti a sportuszoda és az új sportmedence szolgáltatásait, emellett
megújulnak az uszoda belsô terei, gépészete, megújuló erôforrásokkal állítja elô
energiaigénye jelentôs részét. A családi
fürdô részt elsôsorban a 14 év alatti gyermekek és szüleik számára építik.
A létesítendô új tanmedence immár európai viszonylatban is igényes környezetet tud biztosítani a legkisebbek
úszásoktatásának, ezzel a 3 hónapos és
3 éves kor közötti úszásoktatást most
máshol igénybe vevôket, illetve az ezt
eddig igénybe venni nem kívánókat is
megszólítja.
A fürdôben létesítendô játszóház a gyerekeknek akár a fürdô-szolgáltatások részeként, akár önálló belépéssel is új
szórakozási lehetôséget kínál, ahol télen
is, rossz idôben is szabadon élhetik ki
mozgásigényüket a gyerekek.
A sportuszodát diákok és felsôoktatási hallgatók, sportolók és az úszni járó városi felnôtt lakosság számára
korszerûsítik.
A szaunát a 16 év feletti helyi lakosság
és az itt dolgozó, esetleg Szombathelyen
lakó, de Ausztriában dolgozó felnôttek
számára létesítik.
A családi fürdô új kapacitásaival mintegy
142 ezer fô új belépést, a szauna szolgáltatásaival további mintegy 29 730 fôs belépést becsülnek. Az uszoda- és vízilabda-létesítményrészbe az eddigiekhez
képest legalább 51 ezer teljes árú jegyet
vásárló felnôtt és 106 ezer diák és nyug-

díjas belépéssel számolnak a korábbi
szauna- és termálfürdô-látogatók mintegy 35 ezer fôs létszáma mellett. A felszabaduló és a két medence miatt jobban szervezhetô kapacitások miatt évente 5-6 új edzôtáborozás számára lehet
helyszínt biztosítani és 7,8 millió forint
bevételt elérni.
Létrejön egy a fürdôben eddig hiányzó
éttermi szolgáltatás, ami egyidejûleg
lesz elérhetô mind a fürdôvendégek,
mind a külsô látogatók számára. A létesítmény üzemeltetôje további két belsô
büfét üzemeltetve teljes körûen ki fogja tudni szolgálni a sportlétesítmények
használóit, kísérôket, fürdôvendégeket
és a külsô vendégeket is. A mûködése során elért bevételekkel emellett hozzájárul a fürdô rentábilis üzemeltetéséhez is.
A projekt tervezett összege bruttó 5,647
milliárd forint, amit a kormány biztosít
az önkormányzat számára. Ebbôl már
meg is érkezett egy 500 millió forintos
részlet az elôkészítésre és a régészeti feltárásra.
A kérdés a közgyûlésen leginkább akörül forgott, hogy ki fogja üzemeltetni
a létesítményt. Az elôterjesztés szerint az
Avus beruházásaként most épülô új medence, a jelenlegi üzemeltetô, a Vasivíz
Zrt. tulajdonában lévô fedett uszoda és
az új családi fürdô egyaránt az önkormányzat tulajdonába menne át. Az üzemeltetésre három lehetôséget vázolt
fel a Vasivíz: a SZOVA üzemelteti, a város egy céget hoz létre az üzemeltetés-

re, vagy a Sportközpont Kft.-re bízza.
Egy biztos, hogy az uszoda és fürdôkomplexum valamint a vízilabda-medence üzemeltetése az önkormányzatnak mindenképpen pénzbe fog kerülni,
az elôzetes becslés szerint ez évente több
tízmillió forint is lehet. Az üzemeltetés
kérdésére még visszatérnek a képviselôk.

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Küzdôsporttal a drog ellen
A Csónakázótó fitnesz parkjában tartottak
edzést küzdôsport egyesületek. A nyilvános tréning célja nemcsak a sport népszerûsítése volt, hanem hogy alternatívát

varia Megyei Hatókörû Városi Múzeum
szinte minden helyszínén várták programok,
elôadások, foglalkozatók az érdeklôdôket. Az idén is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba a Levéltár is, és a nagyon régi tömlöc kapui is megnyíltak. Folytatás 24-én,
szombaton a Skanzenben, ahová Jön a szerelem… Lagzival, tûzgyújtással, borozással.
nyújtsanak a fiataloknak, még mielôtt
azok valamilyen tudatmódosító szerhez
nyúlnának. A ZR Team, a Leo Karate-do SE,
a Haladás Box szakosztály, Krav Maga SC
Sopron és a Sukothai Team csapatához csatlakozott a rendôrség, akik drogprevenciós
elôadásokat tartottak. A szervezôk elégedettek voltak a rendezvény sikerével, azt
tervezik, hogy jövôre is megtartják.
Múzeumok és fotográfiák éjszakája
Az idén is nagy siker volt a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat, amely ebben az
évben a fotográfia köré szervezôdött. A Sa-

4

Szobrot kapott Németh Pál
Németh Pál, a „dobóbpápa” szobrát avatták szerdán a Sugár úti dobócentrumban.
Németh 1977-tôl edzette a Haladás VSE
a kalapácsvetôket és a diszkoszvetôket, köztük Gécsek Tibort, Horváth Attilát. 1985ben kapott mesteredzôi címet. 1989-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, de folytatta az
edzôi munkáját. 1993-ban a Szombathelyi
AC, majd 1995-ben a szombathelyi Dobó SE
edzôje lett. Tanítványa itt többek között
Pars Krisztián volt, aki késôbb, a 2012-es londoni játékokon aranyérmet szerzett. Szob-

ránál dr. Puskás Tivadar polgármester és dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselô idézte fel munkásságát.
Piihenôparkot épít a Savaria Lions
A Savaria Lions Club másfél évtizede kiemelten támogatja a vakoknak és gyengénlátóknak is otthont adó Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézményt, például tornaterem-fejlesztéssel, eszközök vásárlásával, gépkocsiakadálymentesítéssel, szeretet-vendégségi
programokkal, csörgôlabdacsapat mûködtetésével. A szombathelyi klub mûködésének 25., a Lions mozgalom 100. évfordulója tiszteletére „Lions – liget és virágoskert”
kialakítását kezdeményezték, amely a lakók
pihenését, tartalmas idôtöltését szolgálja az
otthon belsô udvarában. A körülbelül 2 millió forintos fejlesztési projekt elsô lépéseként
díszfát ültettek a leendô pihenôpark területén, egyúttal az otthon lakóit tájékoztatták a fejlesztés részleteirôl.
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A püspöki beiktatás ünnepére
Ferenc pápa a napokban nevezte ki dr. Székely János esztergom–budapesti segédpüspököt a Szombathelyi Egyházmegye élére. E nagyszerû esemény apropóján egy
1927-es újságot lapoztunk fel, amikor is az
egyházmegyénk alapításának 150. évfordulójára készült…
A Hir címû újság részletesen számolt be
a történelmi eseményrôl.
„A szombathelyi róm. kath. egyházmegye
nagy és impozáns jubileumi ünnepségre készül, amely kétségkivül országos jelleget fog
ölteni, sôt, a külföldi egyházak életében is
visszhangra talál. 1927. augusztus 19-én és
20-án ünnepli ugyanis a szombathelyi püspökség fennállásának másfélszázados jubileumot. A százötven esztendôs mult szorosan összefügg nemcsak Szombathely, hanem az egész Vasvármegye történelmi fejlôdésével is. Szombathely, mint püspöki
székhely lépett tulajdonképpen a városfejlôdés bámulatosan nagyszabásu és rohamosan elôretörô utjára, de ugyanugy a püspökség erôteljes kifejlôdése is elválaszthatatlan Szombathely nevétôl, mindent magával ragadó fejlôdési erejétôl.”
Ilyen szép felvezetés után a szerzô késôbb
rátért a püspökség megalapításának körülményeire is.

„Pontosan 130 évvel ezelött történt, hogy
Mária Terézia királynô az újonnan felállitott
egyházmegyei püspökség székhelyévé
Szombathelyt tette meg. A legfelsôbb
helyrôl jövô ilyetén elhatározás osztatlan
lelkesedést váltott ki a vármegye népének
minden rétegébôl, csak természetes tehát,
hogy Szombathely város elöljárósága
az 1777 augusztus 12-én tartott közgyülésén határozatilag kimondotta, hogy
elsô püspökének alsószopori Szily Jánosnak
augusztus 20-ára hivatalosan megállapitott
bevonulását rendkivüli fényesen és impozánsan fogja megünnepelni.”
Az elhatározást tettek követték, így a „hercegprímás megérkezésekor már egész
Szombathely diszbeöltözve várta a nagy
nap megvirradását”.
Rohonc felôl érkezett meg a városunkba
1777. augusztus 19-én Batthyány József gróf
esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása, hogy beiktassa hivatalába városunk
elsô püpökét.
„A hercegprimást az oldali határnál a vármegye és a város küldöttségei, valamint
a székeskáptalan tagjai fogadták és vezették be az ünnepi diszbeöltözött Szombathelyre. A hercegprimás tiszteletére egész
napon át dörögtek a város különbözô

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

pontjain elhelyezett mozsárágyuk,
az uccákon szakadatlanul szólott a muzsika és zengtek a trombiták… Másnap már
kora hajnalban talpon volt a város aprajanagyja és sietett ki a virág és zászlódiszbe
öltözött uccákra, vagy a diadalkapukkal
ékes városhatárba.” Az elsô püspök elé az
alispán vezetésével nemesek indultak ki Zanat irányába. „A nemesi küldöttség fogadása után Szily püspök elindult Szombathely felé. A város határában csatlakoztak
a menethez a lovasok és a diszkatonaság.
Így érte el a püspök hangzuás közepette
a ferencrendiek zárdáját, ahol diszes baldachin alatt üdvözölte a papság nevében
Csôdy Pál kanonok.” A sokadalom folytatta útják, a város kapujában „Lábos jegyzô
üdvözölte Szily püspököt. A menet ezután
a templomba vonult, ahol a hercegprimás
pompázó keretek között elvégezte Szombathely elsô püspökének ünnepélyes beiktatását”. És végezetül, egy bekezdésben
a néhány hónappal késôbb aktuális eseményrôl is elmélkedett a szerzô.
„Másfélszáz év mullott el azóta és most
Szombathely jubileumi ünnepségre készül. Az elsô püspök bronz szobrát – szemközt a székesegyházzal – a történelmi
idôk patinája vonta már be, de mintha most
felfigyelne a közelgô augusztusra, amely
a jubiláló multon keresztül sokaknak megmutatja talán azt az utat, amely az igazi jövôhöz vezet el.”

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Dancs János. Az Alterába fesztivál belépôit Móricz-Kajcsos Eszter és Soós Jenô, a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait pedig Bankovics Zoltán és Kocsis Áron nyerte. E heti kérdésünk: Ki volt városunk elsô püspöke? A helyes megfejtést beküldôk között a Finucci Pizza utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy
az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, június 28-ig. Kérjük, feltétlenül
írják meg telefonszámukat is!

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Június 24., szombat

Kánikula várható

19˚C

32˚C

Június 25., vasárnap

Kánikula várható

18˚C

32˚C

Június 26., hétfô

Kánikula várható

20˚C

33˚C

Június 27., kedd

Kánikula várható

21˚C

33˚C

Június 28., szerda

Zápor várható

20˚C

33˚C

Június 29., csütörtök

Zápor várható

20˚C

32˚C

Június 30., péntek

Derült, napos
idô várható

21˚C

32˚C
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Székely János a Szombathelyi
Egyházmegye megyéspüspöke
Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé
nevezte ki, áthelyezve ôt Febiana címzetes püspöki székébôl és segédpüspöki hivatalából.
Székely János 1964. június 7-én született
Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Fôiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és
1991 között a Cremisan-Betlehem-i
Saint Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában a Pápai Biblikus
Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD fokozatot
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993
között káplán Érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 1998 között Budapesten a Rózsák terén plébános helyettes. 1998 és 2001 között plébános
Budapest Széphalmon, 1999-tôl Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a budapesti Központi Papnevelô In-

tézetben. 2005 és 2006 között a budapesti Örökimádás templom igazgatója.
2006 és 2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna-plébánián.
2006-tól az Esztergomi Hittudományi
Fôiskola rektora. 2007. november 14-tôl
az Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának
vezetôje, a Caritas in Veritate Bizottság
elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnôttképzési Bizottságnak. 2010-tôl a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.
SaFó

KIHIRDETETT RENDELETEK
Tájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy 2017. június
22. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 14/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésérôl szóló 4/2017.(III.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 15/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeirôl szóló 24/2013.(VI.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
34/2014.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 2017. június
22 . napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. június 15-ei Közgyûlésén hozott 157/2017.(VI.15.) –
222/2017.(VI.15.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek
és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a rendeletek a http://www.szombathely.hu/kozgyules/rendeletek-valtozasmutatoja/ menüpont alatt, a határozatok pedig a http://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/ kozgyulesihatarozatok/ menüpont alatt olvashatók.
Dr. Károlyi Ákos jegyzô
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KEDVES PAPTESTVÉREK,
KEDVES TESTVÉREK!
A Szentatya Úrnapján közzétett
kinevezésével rám bízta
a Szombathelyi Egyházmegye
fôpásztori szolgálatát. A Szombathelyi Egyházmegye Magyarországnak az a vidéke,
ahol igen sokan megôrizték és
élik hitüket, gyökereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok nagyszerû papot, hitoktatót és világi hívôt volt alkalmam megismerni az elmúlt
évek során az egyházmegyében. Ezért is nagy örömmel
vállalom a rám bízott küldetést.
Elôre is kérem a paptestvérek és
minden kedves testvér együttmûködését és segítségét. Minden erômmel azon leszek, hogy
a paptestvéreket erôsítsem a papi szolgálatuk megélésében,
szolgáljam egyházmegyénk lelki megújulását, segítsem a családokat a hûség, az irgalmas
szeretet, a gyermekáldás elfogadásának útján, bátorítsam
a szenvedôket, a szegényeket,
az elhagyatottakat. Isten kegyelmével törekedni fogok arra, hogy magam is Krisztushoz,
az Örök Fôpaphoz egyre jobban
kapcsolódva az Ô igéjét bátran
hirdessem, és az Ô szeretetét
közvetítsem mindenki felé.
A beiktatási szertartás július 8-án
szombaton délelôtt 10.30-kor
lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Erre az ünnepre nagy
szeretettel hívom és várom
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia minden tagját,
a paptestvéreket, a híveket,
a testvéregyházak képviselôit,
a közélet képviselôit és minden
jóakaratú embert. Addig is kérem mindannyiuk imáját, hogy
a jászol és a kereszt, az alázat,
az egyszerûség és az önfeláldozó nagylelkûség legyen lelkipásztori szolgálatom vezérfonala és erôforrása. Krisztus, a Jó
Pásztor vezessen mindannyiunkat az imádság és az egyre
nagylelkûbb szeretetet útján!
A Szûzanyának, Egyházunk
Anyjának, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlom fôpásztori szolgálatomat.
Mindannyiukra Isten bôséges
áldását kérve.
Székely János
kinevezett szombathelyi
megyéspüspök

Safo_2017_06_24

17/6/23

10:57 AM

Page 7

KÖZGYÛLÉS • IFJÚSÁG

2017. JÚNIUS 24.

Közgyûlés után
A közgyûlés utáni sajtótájékoztatón
a Styl ügyére, a beruházások és
a sportkomplexum kérdésére tértek
ki leginkább a képviselôk. Megtudtuk, október második felében lesz az
elsô meccs a Rohonci úti stadionban.
Balassa Péter (Jobbik) szerint az uszoda felújítását és a családi fürdô felépítését jobb lett volna egy füst alatt
megoldani, mivel így most újabb egykét évre bezár az uszoda. Problémának
látja, hogy nem tudni, hogyan finanszírozza az önkormányzat a létesítmény
majdani veszteségét. Tudatta, hogy elfogadta a közgyûlés, hogy képviselôi
keretébôl félmillió forinttal támogassa
egy „magyar udvar” kialakítását a karneválon: „a magyar tudatnak meg kell
jelennie” – mondta a képviselô. Háromszázezer forinttal támogatja ugyancsak
a saját keretébôl a Brenner iskola robotika-eszközbeszerzését. A Styl ügyét ketyegô bombának tartja.
Az utóbbi témáról Lendvai Ferenc, a (Fidesz) frakcióvezetôje azt mondta,
hogy dolgoznak rajta, újabb vizsgálatot rendeltek el. Haladásról számolt be
a fejlesztések esetében: elfogadták
a sportliget és a vásárcsarnok végleges
terveit. Az MSZP által felvetett üggyel
kapcsolatban (a közgyûlés hozzájárulása nélkül hosszabbította meg a kivitelezés határidejét a sportkompexum
beruházásért felelôs cég vezetôje,
emiatt kötbértôl esik el a város) azt
mondta, hogy újabb 600 millió forintot kapott a város a kormánytól, ebbôl
felhajtható székek lesznek és ledfalak.
A munka ezért húzódik el. Joga volt az

igazgatónak saját hatáskörben szerzôdést módosítani – tette hozzá.
Ezt erôsen vitatja dr. Ipkovich György
(MSZP). Mivel magáról a kivitelezôi
szerzôdésrôl is tárgyalt a közgyûlés, annak módosítását is a testület elé kell
vinni. Másfél milliárd forintra becsülik
a kötbér elmaradásából eredô kárt. Ki
fogják kérni a cégtôl az ügyre vonatkozó iratokat. Megjegyezte, hogy alvállalkozóként egy helyi cég sem kapott munkát az építkezésen. A Styl
ügyével kapcsolatban azt vetette fel,
hogy miért az önkormányzatnak kellett a felszámolót kifizetnie (állami
pénzbôl). Úgy látja, olyan technológiai
fejlesztéseket kellett volna végrehajtania a cégnek, amely segítette volna
a piacon maradást. Az uszoda-beruházással kapcsolatban elmondta: „Örülünk annak, hogy valami bôvül, de
elôbb-utóbb az önkormányzatnak kell
megtalálnia az üzemeltetés forrásait.”
Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester, az uszodával kapcsolatban kijelentette: olyan nem létezhet, hogy
korlátlan felelôsséget vállal a város az
üzemeltetés költségeire. A Styl feb elnöke annyit jegyzett meg, hogy a zárt
ülésen az nem merült fel, mi lesz a még
itt dolgozó négyszázhúsz emberrel.
A költségvetés-módosítással kapcsolatban elmondta, hogy újabb kiadásokat
csak az esetlegesen felszabaduló források terhére lehet vállalni. Kijelentette, hogy amíg ô gazdasági alpolgármester, nem enged semmi olyan kiadást,
amely a jövô évi büdzsébôl vonna el
forrást, mert ezzel az útfelújítási program kerülne veszélybe.

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 5200 hrsz.-ú, Gyôrffy I. u. 18.
szombathelyi 6748 hrsz.-ú, Kisfaludy Sándor u. 1.
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos u. 2.
szombathelyi 6128 hrsz.-ú, Szily J. u. 42.
A pályázatok beadási határideje: 2017. július 20. 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: Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-205, 290
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

ÚJABB
SZAKOKON
TERVEZNEK
DUÁLIS KÉPZÉST
Felsôfokú duális képzések
fejlesztése a nyugat-magyarországi peremvidéken címmel projektnyitó nyitókonferenciát tartottak az ELTE Savaria Egyetemi Központban
pénteken.
A projekt összesen hét alapképzési szak duális képzésének fejlesztésére 357,83 millió
forint európai uniós támogatást nyert a Nyugat-magyarországi Egyetem és az ELTE SEK.
Dr. Németh István ELTE SEK
rektorhelyettes és prof. dr.
Németh Róbert SOE tudományos és külügyi rektorhelyettes köszöntötték a szakmai érdeklôdôket, majd Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke beszélt a turisztikai
fejlesztések regionális szerepérôl. Az ELTE SEK pályázaton
belüli helyét és tevékenységét
dr. Tóth Gábor, a projekt
szombathelyi szakmai vezetôje vázolta fel elôadásában,
a pályázaton belül kialakítandó partnerségrôl és a turizmus fejlesztésérôl pedig dr.
Németh Sándor, Bük polgármestere tartott prezentációt.
A térség természetes igényeként a turizmus-vendéglátás
BA szak akkreditálását és elindítását tervezi az ELTE SEK
Szombathelyen, egészség- és
sportturizmus, valamint vallás- és zarándokturizmus specializációval. Mûszaki területen prof. dr. Horváth Béla és
dr. Jánosi Endre fogalmazták
meg a szombathelyi duális
mûszaki felsôoktatási képzés
fejlesztési céljait, a géptervezô irányultságú gépészmérnöki MSc szak létrehozásának
tervét, amely várhatóan
a 2018/19-es tanév második
félévétôl indul az ELTE Savaria
Egyetemi központban, régi és
új partnercégekkel.
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Falco: Bravúrezüst!
Drámai végjátékban maradt alul a múlt
vasárnap a mindent eldöntô 5. összecsapáson a Falco az Alba vendégeként.
A sárga-feketék így 3–2-es összesítéssel
végül ezüstérmet szereztek, amelyet
keddes este az Aréna Savariában ezer
fôs drukkersereg elôtt ünnepelt meg
a csapat és a szurkolótábor. A jó hangulatról Kollerits Barnabás gondoskodott,
szólt a cinegedal, volt tûzijáték és
lézershow is. Az ünnepség elején egy
perces néma felállással emlékeztek
meg a szurkolók Srecko Sekulovic édesapjára, aki a napokban hunyt el, ezért
a vezetôedzô nem is tudott ott lenni az
ünnepségen. A rendezvényen köszöntôt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere is.

Átalakulás közben a Haladás
Tóth Dávid és Pinte Patrik érkezett,
Hídvégi Sándor, Gajdos Zsolt és Sasa
Popin távozott az elôzô kiírásban
az elôkelô 6. helyen végzett Szombathelyi Swieteslky–Haladástól. Az átigazolási piacon továbbra is aktív marad
a Hali, érkeztek próbajátékosok is az
elsô foglalkozásra, ugyanakkor még
mindig nem dôlt el Iszlai Bence sorsa…

Megkezdte a felkészülést a bajnokságra a Szombathelyi Swietelsky–Haladás. A zöld-fehéreknél részt vett az elsô foglalkozáson a 18 esztendôs jobb oldali védô, Tóth Dávid, aki legutóbb
az NB II-es Sopronban futballozott.
Tóth a legutóbbi pontvadászatban
33 bajnokin szerepelt kezdôként. Rajta kívül a szlovákiai magyar támadó, az
egykoron az FTC-ben futballozó Pinte
Attila fia, Pinte Patrik is aláírta szerzôdését a Halihoz. A 18 esztendôs támadó az elôzô szezont a Slovan Bratislavában töltötte, ahol két szlovák elsôosztályú meccsen szerepelt. A Budaörsön
kölcsönben futballozó Petró Balázs és
a Dorogon játszó Medgyes Zoltán vissza-
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tért a vasi megyeszékhelyre, mindkettôjükre számítanak a klubnál. Három
próbajátékos is részt vett a hétfôi tréningen. A 21 éves, az olasz Sampdoria
kötelékébe tartozó – a legutóbbi szezont a másodosztályú Latinában töltô
– U21-es szlovák válogatott belsô védô,
a szlovák–magyar Varga Attila; a 20 éves
ausztrál támadó, George Howard, róla
azt érdemes tudni, hogy a Melbourne
Cityben futballozott, szabadon igazolható. Halmosiékkal készül a 22 esztendôs, a Budapest Honvédban is futballozó, legutóbb osztrák harmadosztályú SV
Austria Salzburgban szereplô középpályás, Tóth Benjamin. A Haladásban nevelkedett 29 éves bal oldali védôt, az elmúlt bajnokságot Sopronban töltô Németh Milánt is teszteli a szakmai stáb.
Szerdán aztán az olasz Claudio De
Sousa is megérkezett a vasi megyeszékhelyre, a támadót ugyancsak teszteli
a zöld-fehérek szakmai stábja.
Jó hír a drukkereknek, hogy nagy
eséllyel Simon Ádám is a Haladásban
folytatja pályafutását, a középpályás
négyéves kontraktust írhat alá a klubhoz. Iszlai Bencével egyelôre nem sikerült megállapodni, így a játékos továbbra is külön edz társaitól.
– Tovább dolgozunk a keret megerôsítésén, folyamatosan tárgyalunk a kiszemeltekkel – nyilatkozta lapunknak
Tóth Miklós, a klub ügyvezetôje.
Elkészült a 2017/2018-as bajnokság
sorsolása is. Kiderült, hogy a mieink
a bajnok Kispestnél kezdik a szezont,
majd jön két „hazai”, azaz soproni
meccs: elôbb a Debrecen, majd a Diósgyôr érkezik a Hûség Városába.

A STYL FASHION Kft.
állandó délelôttös
munkarendben
történô
foglalkoztatásra keres
• minôségellenôr
• raktári dolgozó
• varrómunkás
• vasaló munkatársakat.

Amit kínálunk:
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló
munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási
támogatás

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

KERESKEDELMI
ÜGYINTÉZÔT KERES!
Német nyelvtudás elôny,
de nem követelmény.
Érdeklôdni
a 06/30/358-9942
telefonon lehet.
Önéletrajzot
az allas@styl.hu címre várjuk.
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Bloomsday: egy nap az írekkel
Június 16-án, pénteken tartották a 23.
Blum-napot Szombathelyen. A nyitó
esemény ezúttal az 1/3 Nap címû kiállítás megnyitója volt az Ida Galériában.
Vörös Ferenc festômûvész, Gadóczy

József festô és grafikus, Muhammet
Kolsuz fotográfus alkotásaiból álló
tárlatot Torjay Valter mûvészettörténész nyitotta meg, a tájképekbôl, portrékból, nôi aktokból és posztimpresszionista grafikákból álló kiállítást
az ír nagykövet is megtekintette
a vernisszázson. A közös kiállítás érdekessége, hogy a három alkotót a szakmai kapcsolatnál szorosabb szál is
összefûzi: Vörös Ferenc nem csak mestere, de nevelôapja is Gadóczy Józsefnek, valamint apósa Muhammet
Kolsuznak. Hármójuknak ez az elsô közös tárlata. A Bloomsday aztán a szokásos forgatókönyv szerint zajlott
a rendezvény: a Fô téren James Joyce,
az Ulysses szerzôjének szobránál az Ifjúsági Fúvószenekar és dr. Hende Csaba fogadta Írország magyarországi
nagykövetét, Pat Kellyt. A nagykövet
elmondta, hogy az a nap, amelyen
a szombathelyi születésû Blum (Virág)
Lipót története játszódik, mára a világ
számos helyén ad alkalmat az ünneplésre. Dr. Hende Csaba országgyûlési
képviselô is köszöntötte a megjelenteket, és az ír–magyar kapcsolatot és
a Blum-nap hagyományát méltatta.
Az ír kultúrából és sörbôl is kaptunk
ízelítôt, a Guiness mellé The Crazy
Rogues játszott ír kocsmazenét, majd
Báró és a Blues Step zenélt. Kísérôprogramként pedig az ELTE SEK Mûvésze-

ti Intézete tanárainak és hallgatóinak
nyílt kiállítása maszkokból. Korabeli
táncot is láthattunk, ugyancsak korabeli ruhákban ellejtve. Utóbbiakat fel
is lehetett „próbálni” Kádár Ferkó

fotószínházában. A Fô téri rendezvény az ugyancsak hagyományos pecsételéssel végzôdött, az idén a Ferences
kertig porcukrozták végig az utat,
az idén ugyanis ott folytatódott tovább
a rendezvény.

•

CIVIL

VASI SKANZEN
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA II.
Június 24. szombat 20.00–24.00
Jön a szerelem
20.00 Kép-átmenetek.
Fényképek a hagyományos
közösségek életében –
kiállítás-megnyitó
20.30 A legénybúcsútól
a menyasszony-búcsúztatóig
a Szili Hagyományôrzô
Együttes közremûködésével
21.00 „Az én esküvôi képeim”
felhívásra beérkezett
anyagokból rendezett
kiállítás megnyitója
21.15 Álmenyasszonyoktól
a „paptáncig”
21.45 A Kánai menyegzôtôl
a menyecsketáncig
22.30 Lakodalom lesz a mi
utcánkban… – filmvetítés
a pajtában
23.00 Tûzgyújtás, söprûtánc és
más lakodalmi tréfák
(Tûzugrás csak saját kötésû
virágkoszorúval!)
23.30 Szalonnasütés
felnôttmesékkel
20.00–23.00 Kézmûves
foglalkoztató:
szûrrátétes könyvjelzôkészítés,
szûrrátét ruhára a folktrend
jegyében, vadvirágkoszorúkötés, jegyajándékok
készítése
Belépôjegy:
Felnôtt: 600 Ft
6–18 év között és
60 év felett: 300 Ft
Június 24. szombat 20.00
Fényérzék – Kép-átmenetek
Fényképek a hagyományos
közösségek életében –
kiállítás-megnyitó
A hagyományos falusi
közösségek jellemzôen
az emberélet fordulóit,
az átmenet rítusait
örökítették meg az elsô
fényképeken, hiszen ezek
jelentették – jelentik ma is –
az egyéni életút nagy
eseményeit.
A születés/keresztelés/paszita,
az esküvô/lakodalom,
valamint a halál/temetés/tor
vagy az elsôáldozás, a
konfirmáció, a sorozás, azaz
a regruta-lét, meg a többiek
mind az életállapotban
történô változás
mérföldkövei. A fotográfia
ezek egy-egy pillanatát
rögzítette. Kép-átmenetek
születtek. A fényképeket
olykor többletjelentéssel
ruházták fel – a kiállítás erre
is mutat példákat.
A kiállítás 2017. november
5-ig tekinthetô meg.
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Ö N K O R M Á N Y Z AT • K Ö Z É R D E K Û • C I V I L

FOGADÓÓRA

ÜGYELETES PATIKA

Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere,
a Fidesz Szombathelyi Szervezetének alelnöke 2017. június 26-án
(hétfôn) 15.00–16.00 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent
Márton u. 10.) fogadóórát tart.
Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. június 26-án
(hétfôn) 16-00–17.00 óráig a Szombathelyi Napsugár Óvodában
(Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a.) fogadóórát tart.
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere 2017. június 28-án (szerdán) 14.00–16.00 óráig
a Városháza földszinti kistanácskozójában (Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 14. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. június 28-án
(szerdán) 17 órától a Zarkaházi Szily-kastélyban (Szombathely,
Gyôzelem u. 1.) fogadóórát tart.

24., Szo – Gondviselés, Nádasdy F.
u. 43., 368-722 20.00–8.00;
25., V – Szent Márton, Szent
Márton u. 18., 318-438
19.00–08.00;
26., H – Szent Rita, Vasút u. 3.,
318-078 20.00–8.00;
27., K – Benu Kígyó, Fô tér 31.,
312-583 20.00–8.00;
28., Sze – Patikaplus, Zanati u. 70.,
501-607 20.00–8.00;
29., Cs – Fekete Sas, Paragvári u.
70., 508-242 20.00–8.00,
30., P – Elefánt, Zanati u. 20.,
508-553 20.00–8.00

ÖNKORMÁNYZATI FELHIVÁS – KITÜNTETÉSEK 2017.

EGÉSZSÉG-NAPOK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a 7/2016. (III.1.) rendeletében a kultúra területén kiemelkedô munkát végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította: „Kiemelkedô Kulturális Munkáért díj”- adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedô munkát végzett. A díj
két fokozatban adományozható: az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettô személy kaphatja. „A Kultúra Támogatásáért díj” – adományozható annak a személynek, aki a város kulturális életének fejlôdése, egyes kulturális rendezvények, események megrendezése, a kultúra területén tevékenykedô személyek, mûvészek munkájának segítése érdekében végzett kiemelkedô tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente
egy személy kaphatja. A díjak adományozását többek között a kultúra területén, a Szombathelyen mûködô kulturális intézmények vezetôi, szakmai munkatársai, egyéb kulturális és szakmai szervezetek, civil szervezetek tekintetében Szombathely Megyei Jogú Város Civil Fóruma, valamint a szombathelyi székhelyû civil szervezetek is kezdeményezhetik. A kitüntetések adományozását a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága útján kell kezdeményezni, az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével, amely átvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodáján, illetve letölthetô a www.szombathely.hu honlapról. A kitüntetési javaslatokat a „Szombathely Kultúrájáért életmûdíj”, a „Weöres Sándordíj” és „Az Év Civil Szervezete díj” vonatkozásában 2017. augusztus 31. napjáig,
a „Kiemelkedô Kulturális Munkáért díj” és „A Kultúra Támogatásáért díj” vonatkozásában 2017. október 1. napjáig kell megküldeni az Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. I. emelet 133.).

A „XXII. Szombathelyi Egészség-napok” központi rendezvényei 2017. június 29. és július
1-je között gazdag szakmai és
a lakosság részére szóló programokkal várják a kedves Érdeklôdôket. Június 29-én, csütörtökön az AGORA Savaria
Moziban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tartja a „Semmelweis-napi” szakmai programját 10 órától. Csütörtökön és pénteken a város
önkormányzati intézményeiben – valamint a zarkaházi kastélyban és a Herényiek Házában
is – bölcsôdés kortól az idôsekig
változatos, sokszínû programokkal várják az érdeklôdôket.
Június 30-án 18 órakor a moziban dr. Zacher Gábor tart
elôadást „Mindennapi mérgeink” címmel, amelyre a belépés ingyenes! Július 1-jén, szombaton a mozi aulájában nyitott
szûrô- és egészségnap lesz 10 és
16 óra között a védônôi szolgálat, ingyenes mérésekkel, tanácsadásokkal áll a lakosság
rendelkezésre. A részletes program megtalálható a www.hchszombathely.hu oldalon.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRÔL
Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzatának illetékességi
területén légi szúnyoggyérítést végeznek 2017. június 27-én a napnyugtát
megelôzô idôszakban. (Tartaléknapok: 2017. június 28–29.)
Az irtás során felhasznált vegyszerek, a Coratrin, Mosquitox 1ULV Forte
és a Aqua K-othrin ULV kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérû
állatokra, emberre nem veszélyes, és a környezetet sem károsítja.
A méhészek különösen figyeljenek arra, hogy a készítmény méhekre
veszélyes, ezért a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni kell.

10

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
június 24-tôl június 30-ig.

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

2017. JÚNIUS 24.

Június 24–július 1.
KIÁLLÍTÁS
június 16–július 14.
Ida Lakberendezô
Stúdió és Galéria
(Petôfi S. u. 39., fszt. 2.)
1/3 Nap, kiállítók: Vörös
Ferenc, Gadóczy József,
Muhammet Kolsuz
június 24.
Vasi Skanzen
20.00 Kép-átmenetek.
Fényképek a hagyományos
közösségek életében – kiállítás-megnyitó
•••••••••••••••••••

június 24. (szombat)
Modellreptér (Vát)
9.00–15.00 XI. Nemzetközi
Mûrepülô Modell verseny
Emlékmû domb, Csónakázótó
13.00–24.00 Szentivánéji
Vigasságok
Tófürdô
14.00 Városi úszóverseny
Vasi Skanzen
20.00–24.00 Múzeumok
Éjszakája II.
június 25. (vasárnap)
Agora – MSH

15.00 Dívák & Gentlemanek
– Energy évzáró gála

Zsinagóga Udvar
20.30 Hanság Big Band

június 27. (kedd)
Fô tér – 10.00 Tour de
Hongrie 2017

július 1. (szombat)
Fô tér – 15.00 IX. Szombathelyi
Horvát Nap – a Szombathelyi
Horvátok Egyesülete és a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nyilvános rendezvénye. Program: horvát nyelvû
szentmise, horvát kulturális csoportok mûsora, utána táncház éjfélig a szentpéterfai Pinka Band
együttessel. A Horvát Napot megnyitja: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. A rendezvény fô támogatója: SzMJV Önkormányzata.

Zsinagóga Udvar
21.00 Kertmozi: Pince
június 29. (csütörtök)
Zsinagóga Udvar
20.30 Harcsa Veronika -–
Gyémánt Bálint
június 30. (péntek)
Parkerdô – 7.00 I. Ultra Savaria – ultra távú futóverseny

A világ egyik legjobb zongoramûvésze,
Martha Argerich Szombathelyen!
Fesztiválforgatag kezdôdik július 11-én
Szombathelyen! Világsztárokkal, filmes ôsbemutatóval, pódiumbeszélgetéssel és táncházzal július 15-ig várja
a közönséget a 33. Nemzetközi Bartók
Szeminárium és Fesztivál. A neves esemény idén jubilál: ötvenedik évébe lépett a Nemzetközi Bartók Szeminárium, mely fesztivállá bôvülve 33. éve
várja a zenerajongókat. Szombathelyre látogat a kortárs zenei élet egyik
ikonja a Filharmónia Magyarország
szervezésében: sokak által napjaink
legjobb zongoramûvészeként számon
tartott Martha Argerich július 11-én
az Agora Szombathelyi Kulturális Központban lép a koncertpódiumra. Az argentin elôadó és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Takács – Nagy Gábor vezényletével különleges mûsorral érkezik:
Sosztakovics I. zongoraversenye (op.
35.), Bartók: Divertimento és Liszt:
„Angelus” vonósokra címû mûveivel
köszönti majd a magyar közönséget.
Saint-Saëns: Az állatok farsangját pedig
a mûvésznô lánya, Annie DutoitArgerich moderálásával hallhatjuk!
Idén is pezsgô fesztiválhelyszínné változik Szombathely: az 50 éves Bartók
Szeminárium már július 8-tól várja a közel negyven hallgatót a karmester-,
zongora- és csellókurzusokra. A jubileum kapcsán július 13-án délután jubileumi pódiumbeszélgetésre kerül sor

Petró János Liszt- és Bartók-Pásztorydíjas zeneszerzôvel, karmesterrel,
majd este nyolctól táncházi forgatag
várja a fesztiválozókat. Igazi különlegesség Sipos József „Bartók” címû
filmjének premier elôtti vetítése július
14-én este nyolctól. A film után rendezôi beszélgetésre is invitálják a jelenlévôket. Nagyszabású koncerttel zárul
a Bartók Szeminárium és Fesztivál július 15-én, szombaton: a karmester
kurzus legjobbjai a Savaria Szimfonikus Zenekar elôadásában keltik életre
Bartók: A fából faragott királyfiját, és
a Bozsik Yvette Társulat táncmûvészeinek közremûködésével Sztravinszkij:
Tavaszi áldozat címû mûve kerül bemutatásra az Agora Szombathelyi Kulturális Központban a 20 órakor kezdôdô hangversenyen. Július 12-én pedig
a mesteri játékukról ismert, és kurzusvezetôként is Szombathelyre érkezô
Rohmann Ditta csellómûvész és Balog
József zongoramûvész Bartók: I. rapszódia, Bartók: Improvizációk magyar
parasztdalokra, Kodály: Szólószonáta
gordonkára, és Bartók: Román népi
táncok mestermûveit meghitt kamaraest keretében tolmácsolják a Bartók
Béla Zeneiskola Tibold Iván termében
este nyolc órától. Jubileumi jegyek
a nyitókoncertre 30 százalékos kedvezménnyel július 7-ig vásárolhatók
az Agora Szombathelyi Kulturális Köz-

pontban (Szombathely, Március 15. tér
5.), a Bartók Terem jegyirodájában
(Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3.),
a Líra Könyváruházban (Szombathely,
Kossuth L. u. 8/3.), továbbá a www.
jegymester.hu oldalon. További információ a www.bartokfesztival.hu, a www.
filharmonia.hu oldalakon és a Filharmónia Magyarország Facebook oldalán található.
A szombathelyi nyugdíjasok részére
külön kedvezményt biztosítunk július
7-ig, melyrôl érdeklôdjenek a Líra
Könyváruházban és a Bartók Terem
jegyirodájában!
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HIRDETÉS

2017. JÚNIUS 24.

ÉRRENDSZERI KEZELÉS az ÉRCENTRUMban már 8 éve!
– Milyen esetekben ajánlják a terápiát?
– Az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, ami
lehet végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése, fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, magas vérnyomás, potenciazavar stb.

– Lehet érezni valamit a kezelések alatt?
– Mivel a terápia az egész szervezetünkben 26%-kal javítja a mikrokeringést,
ezért érezhetô már az elsô kezelés alatt
is egy kis bizsergés vagy melegedés, fôleg a végtagokban és a deréknál.
– Hány kezelés ajánlott egy beteg számára, és egy kezelés mennyi idôt vesz
igénybe?

– Ez leginkább a beteg állapotától
függ, általában 30 kezelést ajánlunk,
ami naponta (hétköznaponként) történik. A beteg a kezeléssorozat végén
és közben is eldöntheti, hogy hány kezelést szeretne még, az állapotában bekövetkezett változások alapján. Egy alkalom kb. 30–40 percet vesz igénybe.
– Bizonyította valaki ennek a terápiának a hatását?
– Az általunk alkalmazott eszköz
az egyetlen bizonyított „Fizikai érterápia”
eszköz, a szükségesnél jóval több, minden
szakmai igényt kielégítô klinikai vizsgálattal. A bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott BEMER
PRO készülék használatával érhetôek el,
5 nemzetközi szabadalom biztosítja,
hogy más eszközökben ezek az új
technológiák nem találhatóak meg.
A terápiás koncepció legnevesebb itthoni támogatói és használói:
– Dr. Rozsos István PhD., érsebész
– Dr. Szabó Albin, kardiológus, angiológus, Budapest – Honvédkórház
– Dr. Miléder Margit, a Veszprém Megyei Kórház diabetológusa

ÉRCENTRUM

(Szakmai elôadásaik a Youtube-on
megnézhetôek!)
– Hogyan mûködik ez a terápia?
A készülék nemcsak a fô erekre hat,
mint a legtöbb érszûkület-kezelés, hanem a kisebb erekre és a hajszálerekre,
a mikrocirkuláció területére is, ami
a vérerek több mint 74%-át teszi ki.
A szintén csak ebben a készülékben
használt technológia segítségével a különbözô méretû vérerek érfalmozgását is összehangolja. Ezáltal tud ilyen
hatékony eredményt kifejteni.
„A BEMER-technológia a saját területének legjobban kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelômódszere,
amely ma az orvostudomány rendelkezésére áll.“ Dr. med. Rainer Klopp
– Mit tegyen, aki nem tud bejárni a kezelésre?
– Lehetôséget biztosítunk a kezelés
otthoni igénybevételére egy hónapos
bérlet formájában, így akár naponta
többször is, otthonában használhatja
a készüléket.
8 éve változatlanul, Anita várja Önöket!
(x)

Nyári akciónkról és otthoni kezelésekrôl érdeklôdjön telefonon!
Bejelentkezés: 06/30/417-0089
Szombathely, Markusovszky utca 2. (1-es csengô)

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:

• VARRÓNÔ
• MÛSZERÉSZ
Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• étkezési juttatás
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség
Szakképesítés, illetve gyakorlat nem követelmény!
Pályakezdôk, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880
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HIRDETÉS

Épületszobrászat és
sírkôkészítés
A kôfaragó szakmát 1995-ben
kezdtem Csinger Péter ismert kôfaragónál, mûhelyében nagyon sokat
tanulhattam. Véletlenül csöppentem bele ebbe a szakmába, de
egyáltalán nem bántam meg. Fiatalkori álmom volt, hogy egyszer saját vállalkozásom legyen, és persze
olyan felszereltségû mûhelyben,
mint ahol a kôfaragás minden fortélyát elsajátítottam. 2012 óta kôfaragóként dolgozom, de olyan
helyet, mint ami tanuló koromban

volt, eddig még nem találtam. Pár
hete egy kedves jó barátom (Sárközi László) felhívott, hogy Csinger Péter kiállító kertje kiadó. Nem is gondolkoztam, egybôl éltem a lehetôséggel. Neki is láttunk a kiállítókert
kialakításának. Öröm itt tölteni
a napjaimat, a régi emlékek százai
törnek fel bennem. Az álmaim
megvalósulása után mindenkit
nagy szeretettel várunk 2017. 06.
23-tól a Rumi út 292. szám alatti bemutatókertünkbe.

Köszönöm azoknak az embereknek, akik segítettek ennek a megvalósulásában:
Polgár Istvánnak
Vidos Róbertnek
Baranyai Istvánnak
Szemes Lászlónak
Soós Attilának
Csiszár Józsefnek
és külön köszönettel tartozom, Iván
Gábornak, aki felajánlotta nekem
ezt a lehetôséget.
Petkovics Attila

• Régi sírkövek felújítása • Új, gránit sírkô készítése
• Az árak tartalmazzák a gyöngykavics 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
Bemutatókertünk megtekinthetô a Rumi u. 292. szám alatt. Szombaton és vasárnap telefonos egyeztetés után.

FERGETEGES PROGRAMOKKAL IS VÁRJÁK
A HÉVÍZRE ÉRKEZÔ VENDÉGEKET!
Válogasson kedvére az aktuális hévízi programok közül! Legyen az fesztivál, komoly-, könnyûzenei koncert, gyermekprogram, színházi elôadás, mozimûsor, aktív szabadidôs
program, itt mindent megtalál! Hévíz hétrôl hétre meghív
népszerû mûvészeket, akik mûfajokban gazdag koncertekkel szórakoztatják az üdülô, gyógyuló vendégeket. A koncertek nagy része ingyenes, és kötôdik városi rendezvénysorozathoz.
Néhány programtipp ízelítôül: Július 8–9.: Ízek, táncok, jó
szomszédok – Folklór Fesztivál, Július 22–23.: Flaviusnapok – Egregyi búcsú, Augusztus 5–6.: Nosztalgiafesztivál,
Augusztus 18–24.: VI. Hévízi Borünnep. Továbbá rendszeres programok a nyári hónapokban: Hévízi Termelôi Piac
(kedd, csütörtök, szombat), Egregyi táncház, Folklór est, zenés nyári esték, operett esték. Számos program a finom ételek, jó borok és a jó hangulat jegyében! A városban mûvelôdési ház, mozi, könyvtár és muzeális gyûjtemény várja a kedves látogatókat.
Hévíz amúgy is önmaga a program a világhíres tavával és
tófürdôjével, ahol egész évben várják a vendégeket gyógyfürdôzésre vagy élményfürdôzésre, hiszen a tóban télennyáron élmény a fürdés a gyönyörû tündérrózsák között.
Ha pihenése, nyaralása minden percét szeretné kihasználni, akkor keresse a Hotel Aquamarint***, ahol kényelmesen pihenhet csendes környezetben mégis közel a rendezvényekhez. A szálloda saját gyógyvizes forrással rendelkezik, így vízminôsége szinte azonos a tóéval. Két beltéri
gyógyfürdômedencével és egy szabadtéri wellness/úszómedencével rendelkezik, az árak félpanziós ellátást tartalmaznak, a szobák többsége erkélyes.
Érdemes kihasználni a hotel által nyújtott elôfoglalási kedvezményeket és közvetlenül foglalni náluk, mivel számos
plusz szolgáltatást tudnak így biztosítani: Aquamarin
Plusz, közvetlenül mindig jobban megéri!
Elérhetôségek:
Tel.: 83/545-960, web: www.hotelaquamarin.hu,
e-mail: sales@hotelaquamarin.hu
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Urnasírok már
180.000 Ft-tól!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.

Mobil: + 36 70 63 61-609
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2017. JÚNIUS 24.

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Kaczmarski Béla Szabolcs és Papp Ágnes fia: Péter
Szabolcs és leánya: Liliána (ikrek), Varga Máté és dr. Fülöp Adrienn
leánya: Boglárka, Soós Géza Zsolt és Flór Anita fia: Nimród, Molnár
Zoltán és Zámbó Boglárka fia: Dániel Márió, Wittinger Balázs és
Drinóczi Mónika leánya: Bianka, Tóth Dániel és Pergel Anett fia:
Marcell, Csizmazia Róbert László és Koczka Nikoletta fia: Huba Róbert,
Bogyai Dániel Renátó és Lakatos Erika leánya: Tifani, Zubrits Ádám
és Varga Katalin fia: Milán, Szalai Csaba János és Artner Éva Zsófia
fia: Barnabás, Szalay Tamás és Szalai Orsolya leánya: Laura, Petre Mircea
Antonio és Kecskés Andrea leánya: Abigél, Holdosi Tamás és Kányási
Helga leánya: Hanna, Iszak Gábor és Szabó Izabel Erzsébet fia: Fülöp,
Horváth Richárd és Horváth Nikoletta leánya: Melissza, Králler
Róbert és Horváth Szonja fia: Balázs, Kajáry Henrik és Vida Eszter
leánya: Viktória, Tóth Gábor és Steier Diána Kitti fia: Benjámin György,
Bársony Zoltán és Doma Viktória leányai: Réka és Laura (ikrek),
Levenda András és Horváth Hajnalka leánya: Viktória, Horváth
Ferenc és Markovits Ágnes fia: Kristóf, Horváth Sándor és Vajda
Adrienn fia: Sándor, Poropatich Ádám és Sebestyén Anita leánya:
Norina, Zeller Zoltán és Horváth Mónika leánya: Elizabet, Marasztó
Zoltán és dr. Magyar Viktória leánya: Sára Eszter, Baráth Gábor és
Monek Mónika fia: Arisztid, Czifra Ákos és Dominek Ágnes leánya:
Eliza, Molnár Gergô és Galántai Mónika leánya: Bogi
H Á Z A S S Á G : Balogh Barnabás és Németh Szandra, Kocsis Ádám
és Békés Ildikó, Rábai László és Gombás Adrienn, Meskó Roland és
Sarang Eszter, Jaczenkó Balázs és Wellner Gabriella, Pék Martin és
Horváth Nóra, Családi Barnabás és Gáspár Laura, Kulcsár András László
és Varga Viktória, Horváth György István és Nagy Zsuzsanna Katalin
H A L Á L E S E T: Földi Árpádné Sulyok Éva, Kopácsi Zoltán Miklósné
Tóth Judit, Márkus József Károlyné Doma Magdolna, Baranyai
Gyula, Lökkös Józsefné Kenesei Magdolna, Kreznerits Balázs,
Stummer László, Bartalek József, Nagy Lajos, Horváth Sándorné Tancsics
Erzsébet, Plájer Jánosné Lendvai Ilona Mária, Varga Istvánné Szakály
Anna, Takács Józsefné Bécs Anna, Martonicz Ferenc, Szakács Dénesné
Kováts Rozália, Turbicza Ferencné Prépost Irma Zsuzsánna, Tóth Vilmos
Péter, Jóna Tibor László, Hodács Gyuláné Cseresznyák Erzsébet

H I R D E T É S

•

FCÓI V
R U
I LM B A N

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

A zeneiskola
közelében 60 m2-es
felújításra szoruló,
elsô emeleti
téglalakás eladó,
irányár: 12,9 M Ft.
Tel.: 30/678-1177

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

Társat keres? Én is, az ügyfeleimnek.
Keressen Ön is a Classic Társkeresônél!
PÁRT KERESEK:
• Egy 61 éves, magas, sportos értelmiségi,
özvegy úrnak,
• egy 43 éves, kedves, szolid, érettségizett
özvegy úrnak,
• egy 63 éves, természetet és barkácsolást
kedvelô elvált úrnak,
• egy 38 éves, magas, kedves, családcentrikus
vidéki legényembernek,
• egy 54 éves, kerékpározni szeretô, állatbarát
vidéki értelmiségi úrnak
• egy 78 éves, fitt, vidám, filigrán hölgynek,
• egy 70 éves, sportos, csinos hölgynek,
• egy 53 éves, arányosan telt, érettségizett,
csinos, csupaszív hölgynek,
• egy 46 éves, csinos, vidám értelmiségi
hölgynek,
• egy 55 éves, telt, csinos intelligens, széles
érdeklôdési körû hölgynek.

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.

Ügyfeleim nem dohányoznak, rendezett egzisztenciával
rendelkeznek. Bôvebb információ a megismerkedés
lehetôségérôl telefonon: 06/70/655-3404.
Ugyanitt várom szeretettel azokat,
akik párt keresnek, vagy
kellemes társaságot sétához,
futáshoz, mozihoz,
színházhoz,
kiránduláshoz.

9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511
WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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A Sabina Zrt.
szabászati és kárpitos
üzemrészlege betanított munkára
várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

VASI SEPRÛ

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2017 szeptemberében induló tanfolyamunk:

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

(E-000531/2014/A025)

Kineziológiai tanácsadás
Indokolatlanul fáradt és kimerült?
Alig tud néha kiszállni az ágyból?
Nem tud úgy teljesíteni, ahogy szeretne?

A Sabina Zrt.
szabászati üzemrészlege betanított
munkára gépkarbantartót keres.

Akár testileg, akár lelkileg kimerült, a kineziológia tud segíteni
Önnek! Elôfordulhat, hogy mások terheit cipeli, de ha saját
képességeiben nem bízik, akkor is fáradt lehet.
Kapjon lendületet újra! Segítek!

• Elvárások: felhasználói PC ismeretek, angol nyelvtudás
• Elôny: mûszaki, gépipari végzettség
Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

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

Jelentkezni a sabina.job@sabinart.hu email címen lehet.

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

Élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás
szombathelyi raktárába

KOMISSIÓZÓKAT
és
RAKTÁROSOKAT
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.

