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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

FALRA FESTETT TÖRTÉNELEM
KARNEVÁLOS HÉTVÉGE
KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ A TÓFÜRDÔNEK
FOLYTASSA, HALADÁS!
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HIRDETÉS

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Gencsapátiban 100 m2
ház, 2900 m2 telekkel
eladó. Ir.ár: 14,5 M Ft
Érd.: 30/361-1115

A jót kibôvíteni, újat teremteni
Ez a 46. Inform Oberwart mottója, amelyet augusztus
31-tôl szeptember 4-ig, 300 kiállító részvételével tartanak meg. Ausztria legnagyobb mezôgazdaságigép-bemutatója mellett a legnagyobb érdeklôdésre tarthat számot a már augusztus 26-án megnyíló fesztiválpark és
a discopark. A vidámpark is megújul: „Már örömmel várom azt a pillanatot, amikor a parkban minden beindul”
– mondja Markus Tuider vásárigazgató.
Az ínyenc-sátorban a prime steaktôl a lafnitztaleri
marhahúsig, az eredeti burgenlandi káposztás rétestôl
a marhahúsos sajtos sültkolbászig minden megkóstolható. A borkóstoláson 30 különbözô borból választhatunk. Lovakkal, szarvasmarhákkal, sertésekkel, szárnyasokkal és kecskékkel vár a vásáristálló, láthatunk birkanyírást, az akváriumokban pedig a hazai halfajtákat. Lovaglásra is lesz lehetôség.
Ismét nagy területen kap helyet az építôipar. Jó helyen
jár az, aki információt gyûjt házépítéssel, felújítással vagy
lakberendezéssel kapcsolatban. A kiállítók egyedi
megoldásokat dolgoznak ki az érdeklôdôk számára,
legyen szó szigetelésrôl, passzívházról, fûtésrôl, de a kertészkedôk is kapnak ötleteket és tanácsokat. Az egészség idén kiemelt téma. Európa legnagyobb, bejárható
vastagbél-modelljével szeretnék a figyelmet felhívni
a vastagbélrákra és felvilágosítást adni. A vadászok és
horgászok is megismerkedhetenek az újdonságokkal,
valamint virtuális lövész-stand és trófeakiállítás kerekíti a programot. Az osztrák fényképész, Josef Wittmann
fotóin egy rét élôvilágát láthatjuk egyedi beállításban.
Nyitvatartás
Vásár: augusztus 31–szeptember 4., naponta 9.00–18.00
óráig. Fesztiválpark: augusztus 26–szeptember 4.
Belépôjegyek: napijegy 6 EUR, kedvezményes jegy: diákoknak, Alpha kártyával, nyudíjasoknak 4,5 EUR, hetijegy: 15 EUR, esti jegy: 17.00 órától 3 EUR, gyermekeknek 12 éves korig ingyenes. Kerekesszékes mozgássérülteknek és egy kísérôszemélynek a belépés ingyenes. Vidámpark, ínyenc sátor, disco és minden koncert ingyenes.
www.inform-oberwart.at/magyar
(x)

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115
E-mail: vasisepru@t-online.hu
Fax: 94/321-252 • www.vasisepru.hu

www.max2.hu

Fapelletet,
fabrikettet
a gyártótól,
Zsiráról.
Nagy választék,
kiváló ár-érték arány!
Tel.: 06304541564

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

KOSARAZZ VELÜNK!
A Szombathelyi Ifjú
Sólymok KSE felvételt hirdet
labdás foglalkozásaira.
Szeretsz játszani?
Szeretnél ügyes lenni?
Szeretnél kosárlabdázni?

Jelentkezz most induló labdás
ügyességfejlesztô foglalkozásainkra!
Több éve nagy sikerrel mûködô csoportjainkban már sokan boldogan labdázunk. Több játékos kezdte itt a pályafutását, és jutott el a korosztályos válogatottakba, az NB/Ibe, sôt olyan is van, aki a felnôtt válogatott mezét már többször is felölthette!

Érdeklôdni a 06/30/400-3952-es telefonszámon lehet.

Szeretettel várunk minden
általános iskolás leányt és fiút!
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UTÁNAJÁRTUNK

Környezetvédelmi díj a Tófürdônek
Ha közel az ôsz, akkor értékeljük
a nyarat. Ezt tettük családi körben,
megállapítva, hogy korántsem jártunk
annyit a Tófürdôn az idén, mint tavaly,
és hogy miért is nem, arra kizárólag az
idôjárást tudtuk felhozni indokként.
Mert egyébként nagyon szeretjük
a szombathelyi strandot, és ezzel nem
vagyunk egyedül.
2016-ban június 11-én nyitotta meg kapuit a Tófürdô a strandolók elôtt. A szeszélyes idôjárás már a nyitónapon közbeszólt és az egész nyarat végigkísérte,
ezért az idei látogatottság messze mögötte maradt a tavalyi 55 ezres csúcsnak.
De jó idôben a népszerûség töretlen.
A meleg, fôképp hétvégi napok hozzák
az elvárt statisztikát, és továbbra is népszerûek a hétvégi programok – tudtuk
meg Potyondi Nikolettától, a SZOVA
kommunikációs munkatársától. Az idén
eddig több mint 32 ezren strandoltak
a Tófürdôn.
A korábbinál is élénkebb volt azonban
a sporttevékenység: az úszók és a vízilabdázók ugyanis a Tófürdôn edzenek, mivel a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdô felújítás miatt zárva van.
Az üzemeltetô ezúton is köszöni a vendégek türelmét, akik az úszómedencét
az idén az edzések miatt kevéssé tudták
használni.
A Tófürdô azon ritka strandok közé
tartozik, amelyekbe nemcsak a medencék élményelemei, meg a lángos és
a bambi miatt érdemes kilátogatni, ha-

nem mert a környezet is üdítô. Mondhatni ez is egy élményelem, azok számára,
akik élvezik a hatalmas fák árnyékát, látványát, a mindig frissen csillogó gyepet,
az igényesen kialakított növénydíszeket,
és nem utolsósorban a Tófürdôre jellemzô tisztaságot és a Tófürdô munkatársainak – a pénztárostól a takarítókig – vendégszeretetét.
Nagyjából ezen szempontokat vette
figyelembe a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány, amely nemrég Környezetvédelmi
díjjal jutalmazta a szombathelyi Tófürdôt.
Az elismerést azon vállalkozások, létesítmények számára ítéli meg a szervezet,
melyek a környezetvédelmi szempontok
messzemenô figyelembevételével mûködnek, fokozottan ügyelnek telephelyük rendezettségére, jó állapotára, továbbá aktívan tevékenykednek a környezet védelme érdekében.
Mészáros György, az alapítvány kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott:
„A ligetes környezetben található fürdô
hatalmas, szépen gondozott, ápolt
zöldterületével a nemrég felújított Csónakázótó környezetébôl is kiemelkedik.” Érdemként emelte ki, hogy a régi
fürdô felújításakor a növényzet nagy része megmaradt, nem esett az átalakítás
áldozatául, és hogy az egykor volt medencébôl jött létre a bejárat közelében
található látványtó, megôrizve ezzel a régi Tófürdô emlékét. Mészáros György
említést tett a létesítmény kiváló vízminôségérôl is, amely folyamatosan meg-

felel a hatósági elôírásoknak. Nem utolsósorban példaértékûnek nevezte a
munkatársak erôfeszítéseit, melyet azért
tesznek, hogy a szombathelyiek tiszta,
szépen gondozott környezetben tudjanak kikapcsolódni a Tófürdôn.
– Társaságunk számára különösen nagy
örömet jelent a létesítmény elismerése.
Az alapítvány Környezetvédelmi díja
egy rendkívül pozitív megerôsítés, mely
bizonyítja, hogy eleget téve a SZOVA Zrt.
egyik alapelvének, a Tófürdô munkatársai a környezeti elvárásokkal összhangban végzik munkájukat, vendégeink
szemében pedig tovább növeli létesítményünk megbízhatóságát és pozitív
megítélését – írja a SZOVA Zrt. a díjról
kiadott közleményében.

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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M86: októberre kész

•

KISTÉRSÉG

Emlékezés Almásyra

Varázslatos libikóka

Október végén nyílik meg a forgalom
elôtt az M86 gyorsforgalmi út utolsó,
Hegyfalu és Csorna közötti szakasza.
A kivitelezés jelenlegi állásáról sajtóbejárást tartott Hende Csaba, a térség
országgyûlési képviselôje, Ágh Péter,

Almásy László, a híres Afrika-kutató, felfedezô, pilóta Szombathelyen élt 1926–1931 között. Születésének 121. évfordulója alkalmából
a Gagarin utcai emléktáblájánál
emlékeztek meg személyérôl, ame-

Hétfô délután különleges ajándékot
kaptak a Joskar-Ola-lakótelepen élô
gyerekek. A Mikes Kelemen utcai
játszótéren dr. Puskás Tivadar polgármester és Kelemen Krisztián adták át azt a játszószert, amelyet

Vas megye fejlesztési biztosa, dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere és Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója. Az M86 befejezô 40,9 km hosszú gyorsforgalmi
útjának építése két ütemben valósul
meg Szeleste és Csorna között. A 2x2
sávos út elsô szakasza Szeleste–Hegyfalu között 2015 szeptemberében elkészült, a hiányzó, Hegyfalu–Csorna
közötti új nyomvonalú gyorsforgalmi
útszakasz az M86–84. sz. fôúti csomóponttól indul, és az M85–M86 Csorna
elkerülô szakaszának déli csomópontjához kapcsolódik. Az ôszi átadásig
a 33,4 km hosszú szakaszon összesen
31 mûtárgy, 3 különszintû csomópont
épül. Ágh Péter kiemelte: „Vasegerszeg, Vámoscsalád és Répcelak lakóinak jelentôsen megváltozik az életminôsége, csendes, nyugodt környezetben élhetnek.” Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely polgármestere aláhúzta:
„Szombathely régi álma teljesül azzal,
hogy ôsztôl megnyílik számunkra a 2x2
sávos közlekedés lehetôsége. A fejlôdést nagymértékben elôsegíti a magas
színvonalú közlekedési hálózat, ami
elengedhetetlen alappillére a jövôépítésnek. Mint mentôorvos fontosnak
tartom azt is, hogy ezzel a fejlesztéssel nemcsak könnyebbé, hanem biztonságosabbá is válhat a közlekedés,
csökkenhet a balesetek száma.” Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs
vezetôje elmondta, hogy a következô
két hónapban elvégzik a vezetôkorlát
szerelését az elválasztó sávban és
a padkán, valamint a rézsûrendezési és
a padkarendezési munkákat.

lyet a világon leginkább ismertté
a róla készült „Az angol beteg” címû film tett. A megjelenteket köszöntötte dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, megemlékezô beszédet
mondott dr. Vig Károly, az MTA
VATT elnöke.

mozgássérült és ép gyerekek együtt
használhatnak. A MagikMe egy úgynevezett integráló libikóka, amely
nem csak azt teszi lehetôvé, hogy
a mozgássérült gyerekek is találjanak maguknak elfoglaltságot, mókát egy játszótéren, hanem azt is,
hogy az ép és fogyatékkal élô gyerekek egymásra találjanak, közös tevékenységet tudjanak végezni. Ilyen
játékból még csak néhány városba
telepítettek az országban, Szombathelyen ez az elsô. A játszószer jó
helyre került, a speciális fejlesztésre szoruló gyerekek óvodája, a Micimackó óvoda mellé, és az egyik,
fogyatékkal élô gyerekeket fogadó
általános iskola, a Bercsényi közelébe. Az integráló libikókát a JoskarOla Lakótelepért Alapítvány állíttatta, Puskás Tivadar, Ipkovich György,
Czeglédy Csaba, Szuhai Viktor és Kelemen Krisztián képviselôi felajánlásaiból, valamint az alapítvány
hozzájárulásával.
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Bizottsági döntések
Ülésezett a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság. Döntöttek arról, hogy
91 millió forinttal támogatják a SEK
gépészmérnöki karának eszközbeszerzését, egy pásztázó elektronmikroszkóp megvásárlását. A foglalkoztatási paktum konzorciumi tagságában változást szavaztak meg, a Pannon Térségfejlesztô Egyesület helyébe
lépett Vas megye és Szombathely
Vállalkozásfejlesztési Alapítványa.
A több mint egymilliárd forintos projekt a Területi Operatív Program elsô
megvalósuló projektje, a támogatási
szerzôdés aláírás elôtt áll. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kötelezô partnerként vesz rész a programban, az ô kérésük volt, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kerüljön
be konzorciumi tagként az önkormányzat, a Szombathelyi Képzô Központ és a kormányhivatal mellé. Döntöttek a szombathelyi közösségi közlekedés mûködtetésére kiírt pályázatról. Bérbe adták a volt Epcos-telephely
öt helyiségét a Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolának öt évre,
mivel az iskola létszáma bôvült.

A zöld városokról a SEK-en
Megkezdôdött a Nemzetközi Nyári
Egyetem a NymE Savaria Egyetemi
Központban. Az augusztus 28-áig
tartó rendezvény témája: a „zöld városok”. Az egyhetes programot dr.
Puskás Tivadar polgármester nyitotta meg azzal a mottóval, hogy
„a földet nem örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön”. Kifejtette: a szombathelyi városvezetés
elkötelezett abban, hogy „élhetô városban” lakjunk.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Biciklis leányok karambolja
nak sem jutott eszébe, hogy valami baj
is megzavarhatná az esti sportolást.
A szôke szépség pláne annyira biztosra
vette a dolgot, hogy szabálytalanul
a jobb oldalon hajtott. A Kossuth Lajosutcából érkezô leány viszont szabályos
ívvel akart betérni a Kereszt-utcába,
hogy a püspöki iskola felé folytassa a kerekezést.”
Kész szerencse, hogy autómobil épp
nem járt a belvárosban, ki tudja, akkor
mi történt volna!
„A Kereszt-utca közepén éppen abban
a pillanatban, amikor a kormányt jobbra akarta fordítani, a szôke szépség teljes erôvel belehajtott hátsó kerekébe.
Az összeütközés vehemens volt, ugy

hogy mind a két lány elterült, még pedig igen kellemetlen helyzetben az aszfalton. Szerencsére egyik sem ütötte
meg magát nagyon, mert a másik pillanatban már talpon volt ugy a szôke,
mint a barna. Fölkapták a gépjüket, egymást kölcsönösen végigmérték haragos
szemekkel, majd pedig felpattantak
a biciklire és egyik jobbra, a másik balra elhajtott.”
Nagyobb baj végül is – szerencsére –
nem történt, „mire a rendôr a helyszínre érkezett, már csak hült helye volt
a sportamazonok összecsapásának.
A rendôr mit tehetett egyebet, megkezdte a nyomozást a második biciklikarambol ügyében is”.

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 50 pengô. A Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit Jónás Martin és Godányi László nyerte. E heti kérdésünk: Melyik utca közepén történt az ütközés? A helyes megfejtést beküldôk között
a Weöres Sándor Színház belépôjegyeit sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, augusztus 31-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Érdekes hír jelent meg az 1929. július
14-ei Hir címû újságban „Kerékpáros hölgyek karambolja a Kossuth Lajos-utcában” címmel. Ütközés történt, de szerencsére nem kellett mentôt hívni…
„Két elegáns fiatal leánynak különös biciklikarambolja volt tegnap az esti órákban a Kossuth Lajos- és a Kereszt-utca sarkán. Míg a rendôrôrszem egy néhány
perccel elôbb történt kerékpáros összeütközés ügyében nyomozott és valahol
a szomszédságban kihallgatásokat eszközölt, a posta felöl kecsesen karikázott
egy bájos sport hölgyike lefelé, a Kossuth
Lajos-utcai lejtôn. A lágy esti szellô megfodrozta a kis sportoló nô creppdesin selyem szoknyáját, bubijának barna fürtjei hátra libbentek, apró formás lábai pedig fürgén taposták a pedált.”
Igen ám, de ezen a kellemes nyári estén
nem csak a barna hölgy gondolta úgy,
hogy bringázik egyet…
„Ugyanakkor az Óperint-utcából a Kereszt-utcába kanyarodott be kerékpáron
egy szôke szépség. A két kerékpár egyforma tempóban közeledett a Kossuth
Lajos-utca torkolatához. Egyik leány-
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Romkert: fehér folt a szombathelyiek szellemi térképén
A romkert mozaikja végveszélyben
vagy már azon is túl van. Ez a nagyon
egyszerû és tragikus megállapítás
a summázata annak a fórumnak, amit
a romkertrôl tartottak kedden a szakma és városvédô civil szervezetek részvételével.

tethetô, „lakható”, a közösség számára használható terekben kell gondolkodni, különben a romokból elôbb-utóbb
megint csak romok lesznek. Jó példának
az Iseumot hozta fel.
Rossz példának pedig ott van maga
a romkert, amelyrôl az egyik résztvevô
azt mondta, ha bemegy a turista, nem
is tudja, mit lát a pénzéért, hacsak nem
kér idegenvezetést. Ma már ez nem elég
egy látogatónak.
Vasáros Zsolt, a Budapesti Mûszaki Egyetem
docense, régész-építész pedig azt jegyezte meg, hogy a romkert ma egy „fehér folt
a szombathelyiek szellemi térképén”.
A mozaikból csak
a fényképek maradnak?

Persze ezt már rég tudjuk, ezért nem
kellett volna egy fórumot meghirdetni
a szakma és a városvédô civil szervezetek számára. A rendezvény célja az volt,
hogy elkezdôdjön egy közös gondolkodás arról, hogyan és mit mutassanak
be a romkertbôl, amelynek jelenleg
csak a romjai látszanak.
„Lakható” térben kell gondolkodni
A fórumot a Szombathely Jövôjéért Helyi Akciócsoport szervezte. Az akciócsoport az önkormányzat vezetésével alakult
meg, tagjai civil szervezetek, intézmények, gazdaság-, település- és területfejlesztésben érdekelt gazdasági társaságok.
Az akciócsoport célja – nagyon leegyszerûsítve –, hogy segítse megvalósítani azokat a fejlesztési ötleteket, amelyek közösségi terek létrejöttét segítik elô – tudtuk meg Polgár Tibortól, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési
Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatójától.
A találkozó célja az volt, „találjuk ki, mi
legyen a romkerttel”. A koncepció része
lehet egy beruházás is.
Arra, hogy hogyan jön ez a cél a Járdányi Paulovics István Romkerthez,
Sosztarics Ottó régész, a Savaria Megyei
Hatókörú Városi Múzeum munkatársa
adott választ, akinek meggyôzôdése,
hogy érdemi, tartalom nélküli helyreállításról nincs értelme beszélni, mûköd-
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Pedig lenne ott mit nézni. Errôl Vasáros
Zsolt, beszélt, aki azt mondta, hogy a politikusok is azt kérdezik tôle (amikor felmerül, hogy pénzt kellene szerezni
a romkert rendbe hozására), hogy mi az,
ami a szombathelyi romkertben unikális,
egyedi, szenzációs. Vasáros Zsolt többet
is sorolt: a helytartói palota az aulával,
amely az 17 méterszer 50 méteres területével az egyik legjelentôsebb római kori emlék Pannóniában, a padlóját és falait borító díszítéssel, a mozaikkal. A római romokon épült Karoling-kori kör alakú várának maradványai, amelyre
részben ráépült a barokk Székesegyház.
És ez a történelmi együttállás, komplexitás már önmagában is érdekes, és bemutatásra érdemes. (Korábban írtunk is
arról a koncepcióról, amely ezt követve
rekonstruálná a romkertet.)
Vasáros Zsolt felhívta a figyelmet arra is,
hogy Szombathely nem oly szerencsés,
mint Trier, ahol megmaradt a helytartói
fogadóterem, és az évszázadok alatt
a maga épségében és szépségében
szervesült a város szövetébe, vagy mint
Split, ahol Dioclaitanus sírhelyét a keresztények újrahasznosították, így meg is ôrizték, körbeépítették. Szombathelyen el
kell dönteni, hogy mit és hogyan rekonstruáljanak a jelentôs római és koraközépkori emlékekbôl. Ez utóbbiakról,
a Karoling-kori várról hangzott el az egyik
résztvevô részérôl, hogy ha ez a vár
nem épült volna meg a 9. században, akkor nem lenne itt város, hanem még mindig a pusztában ücsörögnénk. A szombathelyiek közül viszont sokan azt sem tudják, hogy a városnak középkora is volt.
A hely értéke a püspökvár angolparkjának maradványa is, amelyre ugyancsak

ráférne a megújítás, mert a fák sem élnek
örökké. (Gond van velük, elöregedtek –
tudtuk meg.)
A mozaik az elsô
A helyzet több mint bonyolult. Egyrészt mert a terület nagyobb részben
egyházi, kisebb részben állami tulajdon, amelynek a múzeum csak a kezelôje. Másrészt, mint arra Csapláros Andrea, a múzeum igazgatója rámutatott, az
aula két méterre van a székesegyház falától, így bármilyen épület felhúzása nagyon alapos megfontolást és konszenzust
igényel a romkertben érdekelt felektôl.
(Azt már én teszem hozzá, hogy talán
egyszer érkezik Szombathelyre olyan
egyházi vezetô, aki a romkertet feltáró
eleinek – így Géfin Gyulának – a példája alapján értékelni tudja azokat az emlékeket, amelyekbôl székhelye építkezett. Legyen szó akár konkrétan a kövekrôl, amelyek kifaragását a rómaiak megspórolták a város késôbbi lakóinak, akár
a szellemiségrôl, Quirinusról, Szent Mártonról vagy utóbbi szentünk kultuszát
megteremtô és Szombathelyen várat
építô Nagy Károlyról.)
Azokat, akik távlatos ötleteket vetettek
fel, a gyakorlatias igazgató arra intette,
hogy elôször a legsürgetôbb problémára kell koncentrálni: a málló mozaik
megmentésére. Efölé kellene valamit kitalálni, ami funkciójában túltesz egy
védôépületen, közösségi térként is használható, fenntartható. A gazdasági élet
szereplôinek ötleteire is számítanak.
A fórumon szóba került a romkert fölé
tervezett gyalogos sétány ötlete is. Errôl
senki nem tudja, hogy valójában miért
is van rá égetô szükség, ráadásul a középkori vár maradványait eltakarná
a szemlélôdôk elôtt.
A szervezôk reményei szerin ez a rendezvény csak az elsô volt a romkert sorsának
újragondolásáról. A rendezvényt a döntéshozók részérôl mérsékelt érdeklôdés övezte, két ellenzéki képviselô volt
csak jelen.

SZEPTEMBER 6-ÁTÓL NYITVA
A Járdányi Paulovics István Romkert egy felújítási munka miatt jelenleg zárva van. Szeptember 6a után látogatható ismét, egészen
a szezon végéig, október 30-áig.
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Az államalapítót és az új kenyeret ünnepelték
Augusztus 20-án a Kálvária templom elôtti téren tartották az államalapítás ünnepét. Az ünnepi szentmise után a katonai tiszteletadás mellett felvonták az országzászlót. Az ünnepi mûsor után Harangozó Bertalan (képünkön) mondott
beszédet. A kormánymegbízott államalapító Szent István király emlékét méltatta, mondván, hogy életmûve ma is iránymutató. A legnagyobb államférfiként
tarthatjuk számon elsô királyunkat, aki a kereszténységhez való csatlakozással
bekötötte Magyarországot Európa vérkeringésébe. A kormánymegbízott utalt
arra is, hogy mára Európa kezd letérni az értékek útjáról, Magyarország viszont
más utat választhat – utalt a kormánymegbízott az október 2-i népszavazásra.
A megye és a város elöljárói megkoszorúzták Szent István szobrát, majd dr. Puskás Tivadar polgármester és Harangozó
Bertalan megszegte és az ünneplôk között szétosztotta az új kenyeret.
Délután a múzeumfaluban folytatódott
az ünnepi program, ahol hagyományôrzô mesterségekkel, zenés mûsorral és

Devecsery László Szent Mártonról szóló mesekönyvének bemutatójával várták az érdeklôdôket, akik megtekinthették a Szent Márton üzenetei és
napjának jelentései kiállítást. Itt az új
kenyeret köszöntötte a polgármester,
majd dr. Hende Csaba országgyûlési
képviselôvel és Csapláros Andrea

múzeumigazgatóval szétosztották
Szent Márton kenyerét és kiflijét.
SaFó

Történelem a falra festve
Látványos, klassz, szuper… körülbelül ezekkel a szavakkal tudnám leírni
azt az utcai produkciót, amellyel
kiegészül a karnevál és a Szent Márton Emlékév programja. A székesegyházat festik át fénnyel szeptember 20-áig sötétedés után, a fényjáték pedig egy játékfilm Szombathely
kétezer éves történetérôl.
Az idô kerekei csikorogva forognak
vissza 2016-tól 43-ig, a városalapításig,
majd onnét elôre, látványos fény- és
hangeffektusokkal felidézve a múlt legfontosabb momentumait.
A fényfestés-animáció viszonylag új
mûvészeti ág, amit most látunk belôle, az nagyon vagány és attraktív,
bár a téma archaikus. Érdemes beugrani érte a Mindszenty térre. A kifejezetten a székesegyházra – mint vetítôvászonra – komponált darab hatásos hangeffektusokkal, általában
ütôs zenékkel kísért. Ez alól talán
a középkort idézô aláfestés a kivétel,
amely erôteljesen tereli a kukoricaderce szóösszetételt tartalmazó népdal felé a gondolatot, ezt viszont nehéz összefüggésbe hozni Szombathely történelmével. (A szerzôk Vedres Csaba karneválra írt zenéjét
tudták felhasználni, de egy ilyen
friss, modern alkotásnál nélkülözhetô lett volna ez a nyekergôs népdalutánérzés.)

A történelemrôl szólva, merthogy ez
a produkció apropója, a vetítés elején
jelennek meg a város történetében
legjelentôsebb évszámok, gyorsan lepergetve, és aki nem jártas Szombathely históriájában, az az animációt látva nem biztos, hogy tudja azonosítani a képet a konkrét historikus tartalommal. Érdemes lett volna feliratozni
az eseményeket, ha az a cél, hogy a város lakói és az idelátogatók ne csak
átélni tudják egy nagyon élményszerû, nagyon befogadható és rendkívül
látványos formában a város két évezredét, hanem megismerni, kicsit megtanulni is azt.
A székesegyház többször összeomlik,
felépül a kisfilm alatt, így az az üzenet mindenképp átjön, hogy jöhetnek
barbárok, földrengés, tûzvész és pestis, valamint egyéb sorscsapások,
Szombathely képes mindig újjáteremteni önmagát.
Az épületre vetített látványosság tervezését és programozását a Full Screen
Studio készítette, szerkesztô: Szekeres
Kriszta, kivitelezô: Visualpower Kft.
három nagy teljesítményû 3D-s
projectorral.
Mi pedig abban segítünk a program
sajtóanyagából tallózva, hogy tudjuk,
mit is látunk:
2016. Szent Márton Emlékév, 1991. II.
János Pál pápa szombathelyi látogatásának éve, 1945. Szombathely és a Szé-

kesegyház bombázása, 1938. A Szent
Márton-templom elôtti kútra felállítják
Rumi Rajki István szobrászmûvész alkotását (Márton megkereszteli édesanyját), 1913. A Szent Márton-ereklye hazahozatala, 1777. A Szombathelyi Egyházmegye megalapítása Mária Terézia
rendelete nyomán, 1674. Megépül
a Szent Márton-templom mai barokk
épületegyüttese, 1407. A Gyôri Püspökség kiváltságlevelében Szombathely
Szent Márton szülôvárosaként szerepel,
791. Nagy Károly látogatása (Szent
Márton elôtti fôhajtása), 397. Szent
Márton halála, 316. Szent Márton
Martinus néven megszületik a pannoniai Savariában. 43.Városalapítás
(Colonia Claudia Savaria).
Vetítés: szeptember 20-ig minden este 20.20, 20.40 és 21 órakor.
SaFó
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Folytassa, Haladás!

Parádés sorozatot fut a Szombathelyi
Swietelky–Haladás. A zöld-fehérek sorozatban négyszer nyertek, veretlenségüket pedig immár hat meccs óta ôrzik. Mészöly Géza, a gárda vezetôedzôje örül a sikereknek, s mint fogalmazott: a háromhetes szünet után is
ott folytatnák, ahol abbahagyták.
Nem indult ideálisan a 2016/2017-es bajnokság a zöld-fehérek számára. Az elsô
játéknapon a Groupama Arénába látogattak Iszlaiék: a bajnok jobban futballozott
a Halinál, így a 3–1-es ferencvárosi diadal
megfelelt a játék képének. Ezt követôen
jött két „hazai”, azaz soproni összecsapás,
de a Mezôkövesdnek és a Kispestnek is sikerült ponttal távozni a hûség városából.
A 4. játéknapon a mieink az MTK átmeneti otthonába, Dunaújvárosba utaztak.
Wilsék taktikusan meccseltek, és arattak
2–0-ás gyôzelmet. A múlt hét eseménydúsra sikeredett: a DVTK-val kezdôdött a sorozat, Németh Márióék magabiztosan
nyertek 3–1-re. Utána szerdán a Hajdúságban remek második félidôt produkálva
0–1 lett a végeredmény, majd szombaton
a Paks is megadta magát Bosnjakéknak.
Négymeccses gyôzelmi sorozatot fut tehát a Haladás, a veretlenségét pedig immáron hat találkozó óta ôrzi. Mészöly Géza érthetô módon elismerôen szólt tanítványairól, kollégáiról.
– Büszke vagyok az egész társaságra,
a játékosok és a szakmai stáb fantasztikus munkát végzett. Az eredmények
nagyszerûek, ezzel visszaigazolást nyer,
amit korábban mondtam több alkalommal, hogy jól sikerült a felkészülésünk. Ideális körülményeket garantált
a tulajdonosi kör, mi pedig tettük a dolgunkat. Valóban team-munka folyt, folyik nálunk, mindenki hozzáteszi a szakértelmét, és így áll össze a sok részecske
egy komplett egésszé. A rajtunk lehetett
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volna jobb is, való igaz, három mérkôzést
követôen nem nyertünk, ám ekkor sem
kezdtünk pánikolni. Az okokat persze kerestük, és igyekeztünk jó megoldásokat
adni a felvetôdô problémákra. A holland
légiósok akklimatizációja, sérülések, és
még sorolhatnám, hogy mi mindennel
kellett foglalkoznunk. A Mezôkövesd és
a Kispest ellen is éreztem, hogy jó úton
járunk, ám akkor még nem volt meg az
a szükséges plusz a játékunkban. Az MTK
ellen jött az áttörés, és végre gólokat szereztünk. Az elôzô kiírásban a nyertes
mérkôzéseinken csak egy góllal lôttünk
többet, mint az ellenfeleink. Szerencsére ebben is változás történt, hiszen
Williams vezérletével szépen termeljük
a találatokat. Kiemelném a fiataljainkat,
Hegedûs, Rácz, Tóth Martin és Polgár
egyaránt nagyszerûen teljesít hetek óta.
De Rózsa Dániel vagy éppen Gaál Bálint
elôtt is le a kalappal, hiszen egyikük sem
számított alapembernek a bajnokság
kezdetén, ám ôk nem duzzogtak, hanem
edzettek becsülettel, aztán amikor megkapták a bizalmat, éltek vele. Tavaly is
egységesnek éreztem a társaságot, de az
idén ez még hatványozottabban igaz. Ha
a futballisták igazi csapatot alkotnak, akkor képesek a lehetetlenre is. Meggyôzôdésem, hogy a Debrecen és a Paks ellen jónéhányan a határaik felett teljesítettek. Elfáradtak a srácok, ilyen szempontból mindenképpen jól jön a szünet,
ugyanakkor lendületben vagyunk, azon
dolgozunk, hogy a hosszú leállás ideje
alatt is sikerüljön megôrizni a formát.
A héten felméréseket végeztünk el a játékosokon, ezek eredményeit feldolgozzuk, és ennek tükrében kapják meg
majd a fiúk az egyéni edzésprogramot

David Joel Williams nagyszerû
formát mutat. A szombathelyiek ausztrál légiósa sorozatban
négy mérkôzésen volt eredményes. A gólok termelését az
MTK ellen kezdte meg a hosszú
hajú támadó, majd a DVTK,
a Debrecen és a Paks kapuját is
bevette a támadó. A legszebb találatát az utolsó, tolnaiak elleni
mérkôzésen szerezte Williams:
egy állítás után 25 méterrôl
bombázott a bal felsô sarokba.
A 28 esztendôs futballista nemcsak a gólszerzésben, hanem
az asszisztokban is kiveszi a részét: a diósgyôriek ellen mindhárom találatban benne volt.

– vélekedett Mészöly Géza, majd hozzátette: nem „szállnak el” az eddigi eredményektôl, pontosan tudják, hogy az út
elején járnak.
– Tisztában vagyunk azzal, hogy mire vagyunk, lehetünk képesek. Örömmel nézünk rá a tabellára, de a célunk továbbra is az: legyünk igazán stabil tagja az élvonalnak. Mindig igyekszünk elôre lépni. Az elôzô szezonban nem sikerült
sorozatban három bajnokit behúzni,
most négy is összejött. Építkezünk, de két
lábban a földön maradunk – szögezte le
a Haladás vezetôedzôje.
SaFó

JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS
Miközben a futballisták Sopronban teszik a dolgukat, addig itthon gôzerôvel folyik a munka a Rohonci úton. Az új sportkomplexum lelátótartói közül már több áll, az építkezés eddig a tervek szerint folyik.
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Tizenöt érem Rióból
A mieink a nyolc arany-, a három ezüst- és a négy bronzérem mellett négy negyedik, öt ötödik és egy hatodik helyet szereztek, ami azt jelenti, hogy összesen 110 pontot gyûjtöttek. Az éremtáblázaton a 12., a ponttáblázaton a 16.
helyen zárt a magyar olimpiai csapat. A két szombathelyi induló, Pars Krisztián és Ligeti Dániel egyaránt a 7. helyen végzett.

zô helyrôl – a 7. helyen zárt. Ligeti Dániel szabadfogású birkózónk a nyolcaddöntôt még sikerrel vette, de a legjobb nyolc között már kikapott, és a vigaszágon sem folytathatta a verseny-

Eredményes megmérettetésen van túl
a magyar olimpiai küldöttség. A riói
rendezvény jól indult, hiszen már az elsô héten szép számmal jöttek az aranyérmek. Hosszú Katinka három elsô
helyezése mellett Szász Emese és Szilágyi Áron tiszteletére is szólt a magyar
himnusz. A folytatásban Kozák Danutáé lett a fôszerep, a kajakos hölgy

zést. A Haladás sportolója a 7. helyet
szerezte meg.
A XXXI. nyári olimpia záróünnepségét
vasárnap éjszaka rendezték Rióban,
a magyar zászlót a három arany- és egy
ezüstérmet szerzô Hosszú Katinka vitte. A következô nyári olimpiát 2020ban Tokióban rendezik.
SaFó

egyéniben, párosban Szabó Gabriellával és négyesben Szabó Gabriellával,
Csipes Tamarával és Fazekas-Zur Krisztinával szerzett aranyérmet.
A vasi sportolók a második héten
versenyeztek. Pars Krisztián olimpiai
bajnok kalapácsvetô az 5. eredménnyel bejutott a döntôbe, de ott
végül épphogy lemaradt a pontszer-

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Aug. 27., szombat

Kánikula várható

18˚C

32˚C

Aug. 28., vasárnap

Kánikula várható

18˚C

33˚C

Aug. 29., hétfô

Kánikula várható

19˚C

32˚C

Aug. 30., kedd

Kánikula várható

20˚C

32˚C

Aug. 31., szerda

Kánikula várható

19˚C

30˚C

Szept. 1., csütörtök

Zápor várható

19˚C

30˚C

Szept. 2., péntek

Esô várható

18˚C

28˚C

Egyes motoros kiegészítôk 10-15% kedvezménnyel!
MAGYAR AUTÓS ÉS MOTORKERESKEDÉS
SZOMBATHELY, ZANATI ÚT 27/A
Tel.: 94/522-880 • www.bonuskft.com
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KARNEVÁL

É J J E L - N A P PA L K A R N E V Á L
Csütörtökön megkezdôdött az idei Savaria Karnevál. A Zsidó udvarban délután köszöntötték Spiegler Elemért, 104 születésnapja alkalmából, az ünnepségen megjelent Heiszler András, a MAZSHISZ elnöke, dr. Kunos Péter,
a szervezet ügyvezetôje és Fröhlich Róbert fôrabbi, valamint Szombathely
elöljárói. Délután a Borok utcájában adta át a polgármester a Karnevál Bora és Karnevál Tortája díjakat. A hivatalos megnyitó ceremónián dr. Puskás
Tivadar gyújtotta meg a karnevál lángját a Fórum Színpad elôtt, emlékeztetve arra, hogy Szombathely kétezer éves történelmét is ünnepli a város
a történelmi játékokon. Felidézte a Savaria Karnevál történetét is. A fáklyát egy Szent Mártont megszemélyesítô lovas kezébôl kapta a polgármester, majd átadta a teret az Anna and the Barbies zenekarnak és rajongóiknak. A borok utcáján este már lépni nem lehetett, és a sörkertben is beüzemelték a csapokat. Az idei Tüzes Játékok a Ferences-kertben Szent Mártont
idézték, és emlékeztek a nemrég elhunyt Farkas Linda tûztáncosra.
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2016. AUGUSZTUS 27.

PROGRAMAJÁNLÓ

•

CIVIL

Augusztus 27–szeptember 3.

KIÁLLÍTÁS
június 3–november 30.
Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
Szent Márton és Pannónia
július 7–augusztus 31.
Szombathelyi Képtár
Színek és panorámák – Wigner
Judit és Révész Antal kiállítása
július 9–augusztus 28.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
Képeslevelezôlap-gyûjtôk
Egyesülete országos kiállítása
július 21–december 17.
Szombathelyi Képtár
Rocco Turi (Olaszország)
fotómûvész kiállítása Szombathely
városának ajánlva
augusztus 23–szeptember 18.
Szombathelyi Képtár
100 éves a Ma folyóirat
augusztus 23–szeptember 20.
Szombathelyi Székesegyház

Fényévezredek – a Székesegyház
fényfestése (a vetítések kezdete
naponta: 20.20, 20.40, 21.00 óra)
szeptember 1. (csütörtök)
Szombathelyi Képtár
17.00 Válogatás a Rózsa Annagyûjteménybôl – Rózsa Anna
Emlékkiállítás és a Rózsa Annadíjjal jutalmazott mûvészek
csoportos kiállítása – megnyitó
••••••••••••••••••••
augusztus 25–28.
(csütörtök–vasárnap)
Savaria Történelmi Karnevál
Részletes program az augusztus
13-án megjelent lapszámunkban
augusztus 27. (szombat)
Cabana Garden
23.00 Cabana Karnevál: a belépés
jelmezben ingyenes
augusztus 27–28.
(szombat–vasárnap)
Tófürdô
14.00 Legek versenye a strand

Elhunyt Fekete Lajos
Fekete Lajos 1944-ben született. Erôsáramú villamosmérnökként diplomázott
a BME Villamos Mérnöki Karán. Pályáját a Mátrai Hôerômûnél kezdte.
1971-ben a Falco jogelôdjénél, a Nyugat-magyarországi Fûrészeknél vállalta
el az akkor épülô automatizált forgácslapgyár üzembe helyezését, majd üze-

meltetési, fejlesztési, tervezési feladatokat látott el. 1980-ban lett a vállalat fômérnöke. 1990-tôl ügyvezetô igazgató,
1991-tôl vezérigazgató. Irányításával
történt a Falco gazdasági társasággá
átalakítása, a termékszerkezet racionalizálása, a gazdaságos mûködés feltételeinek biztosítása, a privatizáció, majd

„Kékacélja” cím elnyeréséért
(„Tófürdô 3 próba”)
augusztus 29. (hétfô)
Ôrvidék Ház
(11-es huszár út 40.)
17.30 Szombathelyi Polgári Esték,
vendég: dr. Széll Kálmán
orvosprofesszor
augusztus 30. (kedd)
Tófürdô
14.00 50. Szülinapi party
szeptember 3. (szombat)
Fô tér
17.00 Miénk itt a tér: Isis Kvartett,
Kelemen Zoltán – Völgyi Attila Duó
augusztus 27–szeptember 3.
(szombat–szombat)
Weöres Sándor Színház
augusztus 27. (szombat)
16.30 Nem fizetek! –
Karneválszínház
a Megyeháza udvarán
(esônap: aug. 28. 11 óra)
szeptember 3. (szombat)
15.00 A padlás

a 2000-es évekre már nyereséges gazdálkodás elôkészítése. 2007-ben ment
nyugdíjba. Ugyanebben az évben Magyar Gazdaságért Díjjal tüntették ki.
A térség gazdaságfejlesztéséért
dolgozott a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaránál alelnökként, elnöke
volt a Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetségének.
Fekete Lajostól pénteken vettek búcsút
a Jáki úti temetôben.

Olimpiai játék
a Savaria Fórummal
A 2016. július 9-én megjelent lapszámunkban olimpiai tipp-játékra invitáltuk Olvasóinkat, a kérdés a következô volt: Hány aranyérmet szerez Magyarország Rióban?
Tippjátékunk helyes megfejtést beküldôi közül ezúttal Horváthné Fogl Beátának kedvezett a szerencse, nyereménye a Szombathelyi Ércentrum 10 kezelésre szóló bérlete.
Nyertesünknek – aki már át is vette a bérletet – gratulálunk!
Köszönjük a beküldött tippeket, kérjük, játsszanak velünk ezután is!
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ÖNKORMÁNYZAT

•

FOGADÓÓRA
Ágh Ernô, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. szeptember 5-én (hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Jáki úti fiókkönyvtárban (Szombathely,
Jáki út 33/A.) fogadóórát tart.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügylet augusztus 27-t_l szeptember 2-ig.
27., Szo – Árkádia, Dolgozók útja 1/a., 508-008 20.00–8.00; 28., V –
Calendula, Szelestey L. u. 4–6., 509-405 19.00–08.00; 29., H – Elefánt, Zanati
u. 20., 508-553 20.00–8.00; 30., K – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., 508-110
20.00–8.00; 31., Sze – Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242 20.00–8.00; 1.,
Cs – Benu Interspar, Újvilág u.1., 313-300 20.00–8.00; 2., P – Gondviselés,
Nádasdy F.u. 43., 368-722 20.00–8.00

FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a 7/2016. (III.1.) rendeletében
a kultúra területén kiemelkedô munkát végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Szombathely Kultúrájáért életmûdíj” – adományozható annak a személynek, aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – a kultúra területén végzett kiemelkedô munkájával és életével a város polgárai körében
közmegbecsülést szerzett.
„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.
„Az Év Civil Szervezete díj” – adományozható annak a szombathelyi székhelyû egyesületnek vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül
aktívan, eredményesen mûködött Szombathely városában, és Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttmûködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedô. A díjat évente két civil szervezet kaphatja.
„Weöres Sándor-díj” – adományozható annak a mûvészeti tevékenységet folytató személynek, csoportnak vagy alkotó közösségnek, aki vagy amely Szombathely város mûvészeti életében végzett kiemelkedô munkájával környezetében megbecsülést szerzett, vagy Szombathely város hírnevét gyarapítja.
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 Osztályán, 1. em. 112/C sz. iroda; illetve letölthetô a www.szombathely.hu honlapról).
A kitüntetési javaslatokat az életmûdíjra, továbbá az Év Civil Szervezete
díjra 2016. augusztus 31. napjáig, a többi díjra 2016. október 1. napjáig kell
megküldeni az Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda címére
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. I. emelet 112/c.).
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
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KÖZÉRDEKÛ

•

CIVIL

NEUMANNÉ LETT A VÁNDORDÍJ
„Együtt a környezetünkért” – sikeres az iskolai program
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány 2007-ben indította útjára az
„EGYÜTT A KÖRNYEZETÜNKÉRT”
vándordíj pályázati lehetôséget.
A pályázatban adott tanév környezeti nevelését, a környezetvédelmi programokat, a környezeti tudat- és szemléletformálás érdekében végzett tevékenységét
kell bemutatni a pályázónak.
A díj elismerô oklevéllel, vándordíjjal – amely egy üvegtrófea – és
100.000 forint pénzjutalommal
jár. Az összeget környezeti nevelés céljára lehet felhasználni.
A vándordíjat egy évig birtokolja az intézmény. Aki háromszor
nyeri el, annak véglegesen a birtokában marad. Szinte minden évben átadásra kerül egy-két különdíj is, mely elismerô oklevéllel és
50.000 forint pénzjutalommal jár.
Az idén beérkezett pályázatok
a 2015/2016-os tanév környezeti
munkáját mutatták be. A pályázatok azt igazolják, hogy az iskolák környezeti nevelése beépült,
szerves részévé vált az oktatási
munkájuknak.
A Nemzeti Alaptanterv bevezetése óta a közoktatás egyik kötelezô alapfeladata lett a környezeti nevelés, de látható a pályázatokból, hogy a programok, az elvégzett munka jóval túl nô
a kötelezô kereteken.
A pedagógusok nagyon sokat
tehetnek és tesznek is annak érdekében, hogy már egészen
kiskorban beépüljön a gyermekek
életébe a környezettudatos magatartás.
Az alapítvány a pályázati lehetôségek biztosításán túl szakmailag
is segíti az oktatási intézmények
környezeti nevelô munkáját.
Az alapítvány kuratóriuma a Vándordíjat ebben az évben a Szombathelyi Neumann János Általános Iskolának ítélte oda.
A kuratórium különdíjban részesítette a Kardos László Általános
Iskolát Vasváron.
A díjak átadására a tanévnyitók
keretében kerül sor, a díjakat
Mészáros György, a kuratórium elnöke adja át.
Kránitz Tiborné
alapítványi titkár
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HIRDETÉS

2016. JÚLIUS 9.

F Ó R U M B A N

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2016. szeptember 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szônyeg- és kárpittisztítás
Társasházak, irodák,
házak takarítása
Festés, átalakítás utáni
nagytakarítás
Galambriasztó
rendszerek telepítése

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

EGY JÓ
LÉPÉS.

Érd.: 06/30/411-3790
HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895

Támogathat minket adója 1%-ával!

hirdetes@savariaforum.hu

ADÓSZÁMUNK: 18887000-1-18 Köszönjük eddigi támogatását!

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A KRESZ-park
közelében
2 generációs
Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177
családi ház eladó.
Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

Akrobatikus rock and roll tanfolyam
indul a Galaxy RRC szervezésében
folyamatos tagfelvétellel.

Tel.: 30/678-1177

Nátha? Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280

Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu

A FALCO Zrt. mintegy 8 milliárd forintot fektet a legmodernebb
szûrôberendezésekbe és a kibocsátások folyamatos mérésébe
A nagy múltú FALCO Zrt. Szombathelyen a nemzetközi falemez ipar és a hazai ipar fontos résztvevôjeként mindig is elkötelezett volt székhelye és a szombathelyi lakosság felé is.
Legutóbb azonban feszültség alakult ki a vállalat, a lakosság egy része, valamint a helyi politika között. Az elmúlt idôszak eseményei, mint a dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô által kezdeményezett petíció, melyhez
a város közgyûlése is csatlakozott, a FALCO Zrt.-nél is egy
új gondolkodásmódhoz vezettek. A FALCO Zrt. célja,
hogy biztosítsa a vállalat jövôjét és ezzel egy fenntartható telephelyet alakíthasson ki. Ehhez a legmodernebb
termelési egységek mellett természetesen elengedhetetlen a legmagasabb környezetvédelmi normáknak való megfelelés és a lakosság általi elfogadása, ebben mindenki egyetért a sikeres faipari lemezgyártónál.
A FALCO Zrt. ezért úgy döntött, hogy visszavonja a jelenlegi IPPC engedély elleni fellebbezését és, az engedélyek
rendelkezésre állása esetén haladéktalanul megkezdi a je-

lenlegi mûszaki normák szerinti legmodernebb, teljesen
új szárító és szûrôberendezés (UTWS) megvalósítását, továbbá eleget tesz a folyamatos mérés iránti követelésnek, és ez utóbbit 2016. szeptember 30-ig megvalósítja.
Ez az egészség- és környezetvédelmi beruházás eléri
a 8 milliárd forint értéket. Amennyiben tehát haladék
nélkül kiadják az építési engedélyt, a vállalat abból indul ki, hogy a szûrôberendezés üzembe helyezésére legkésôbb 2017. szeptember 30-ig sor kerül.
Mindehhez azonban elengedhetetlen a jogerôs IPPC engedély. A FALCO Zrt. ezért visszavonja az engedély elleni fellebbezését, és reméli, hogy mind Szombathely városa, mind pedig azon szervezetek és személyek, akik
szintén fellebbeztek az elsôfokú IPPC határozat ellen,
követik a vállalat példáját, és mihamarabb visszavonják
fellebbezésüket. Ezáltal megteremtik a jogi feltételét annak, hogy mielôbb felépülhessen az új szárító és szûrôberendezés, valamint a folyamatos mérôállomás.
(x)
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K Ö Z É R D E K Û

Illés Metál Kft.

•

H I R D E T É S

Telephely: 9756 Ikervár
Mobil: +36/20/9205-591
gaborilles@pannonmail.hu.; www.illesmatal.hu

KOVÁCSOLTVAS KAPUK

alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok készítése

KAZÁNGYÁRTÁS
5 ÉV GARANCIÁVAL, 110.000 Ft-tól!
Úszókapu-készítés, lépcsô, csigalépcsô készítése, ipari kapuk, sorompók,
vasszerkezetek gyártása, szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák.

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Szép építési telkek
a nyugati városrészen
6-12 millió Ft között

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
ingatlan pályázat útján történô

Béry Attila

eladására:

értékbecslô

szombathelyi 1518/2 hrsz.-ú, 11-es Huszár út 147.

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Kalandtúrák a Rábán!
Tel.: +3630/333-5054

www.weking.hu

A pályázatok beadási határideje:
2016. szeptember 7. 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.: 94/520-290
S Z O M B AT H E LY M E G Y E I J O G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K K Ö Z L E M É N Y E

RECEPT

BURGONYÁS BLINI

Hozzávalók: 1 nagy sárga Agria vagy Ella burgonya, 2 tojás, 3 ek. liszt, 1 ek. tejszín, csipet sütôpor, só, bors. A díszítéshez: Cottage friss sajt, kék penészes sajt, koktélparadicsom, petrezselyem.
Elkészítés: A burgonyát sós vízben puhára fôzzük,
majd burgonyanyomón áttörjük. Hozzáadjuk a tojásokat,
a tejszínt, a sütôport és a fûszereket. Krémesre keverjük a masszát. Serpenyôt forrósítunk, olajjal vékonyan
átkenjük, majd evôkanállal adagolva, kis kerek lepényeket sütünk ki a masszából. Félidôben, 1–2 perc után
megfordítjuk a bliniket, majd a másik oldalát is pirosra sütjük. Sütés után, a sajtokkal, a paradicsommal és
petrezselyemmel feldíszítve, tálra rendezzük.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Kovács Attila és Komlenecz Ildikó fia: Bálint,
Szemes Zoltán és Kovács Szabina leánya: Boglárka, Németh
Róbert és Vastag Helga Isabela leánya: Gréta, Khaldi
Yamen és Nagy Nóra fia: Amir Denisz, Horváth István és
Punicsár Alexandra fia: Noel, Auer Zsolt és László Veronika
leánya: Anna, Borsos Gábor és Hullmann Szilvia leánya: Dóra,
Papp Attila és Jakab Katalin fia: Milán, Kelemen Attila
György és Hideg Kitti leánya: Ramóna, Bogdán Tamás és
Nagy Dorina Timea fia: Tamás, Brányi Norbert és Balázs
Erzsébet fia: Norbert, Lendvai József és Illés Bernadett
leánya: Boglárka, Pfeifer János Attila és Ágics Viktória fia:
Botond, Márton László és Németh Rita fia: Barnabás,
Tóth Patrik László és Szendi Eszter Hajnalka fia: Kilián Márk,
Málovits Martin Dániel és Berki Alexandra leánya: Zoé,
Csillag Krisztián és Szabó Nikolett Mária leánya: Maja,
Stránczli Attila és Csizmazia Beáta leánya: Boróka
H Á Z A S S Á G : Winkler Attila és Lendvai Edit, Koszti Szabolcs
Gergô és Bakó Katalin
H A L Á L E S E T: Nahaj János Jenô, Nemény Ferenc, Kis
György Jánosné Dankovics Karolina, Kiss Árpád Gyôzô,
Farkas Kálmán, Vörös Imréné Dobos Mária, Egressi Gyula,
Döme Jenô, Oláh Sándor, Zsámár Miklós, Pálfy Ferencné
Horváth Vilma, Tóth Gyuláné Horváth Julianna, Magyarics
Gyula, Horváth Imre, Róka József Tibor, Nika László Antal,
Fazekas Árpád, dr. Pankotay József Ernô, Fehér Sándor,
Kovács Jánosné Németh Mária, Vastag Sándor, dr. Halmai
Tiborné Tar Gizella Teréz, Fekete Lajos, Kalydi Tibor
Zsigmond, Fábián László, Fekete Sándor, Prejczer Józsefné
Schwiegelhofer Lujza Gizella, Kovácsné Nagy Katalin
Mária, dr. Tóth Sándorné Komjáthy Karolina, Lôdör
Istvánné Tóth Erzsébet, Pásztor Tibor István, Nagy Gyuláné
Sali Anna, Kontics Lajos, Szôlôsi Antalné Virág Ilona.
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Elérkezett a korlátlan szabadság kora a UPC-nél
A szupergyors hálózaton elérhetô
internetes és televíziós szolgáltatások
mellett, a UPC mobilszolgáltatása nem
csupán a hang, de az adatforgalom és
a szórakozás korlátlanságát is elhozza,
mely már a vezetékes elôfizetéssel nem
rendelkezôk számára is elérhetô. A UPC
Magyarország megújult szombathelyi
üzlete aktuális akciókkal, egyedi díjcsomag- és készülékkínálattal várja a látoga-

tókat. „Az ôsszel megnövekvô mobiligényeket kiszolgálva három mobil készülékünk kapható csupán 10.000 forintos
áron Freedom tarifacsomagokkal.” –
mondta el Csiky Hajnalka, a Fô tér 43. szám
alatt található bolt vezetôje, aki kiemelte: a UPC Mobil ügyfelek olyan extra díjak nélküli szolgáltatásokat is élvezhetnek,
mint a UPC Wi-Free, amivel országszerte
több mint 360 000 ponton csatlakozhat-

nak a UPC vezeték nélküli hálózatához,
így gyorsítva akár tízszeresére mobil
adatsebességüket. A vezetékes újdonságok közül a szupererôs wifi jelet biztosító Connect Boxot, és a Mûsorvisszanézô
funkciót is ajánlják a Szombathelyen és
környékén élôknek, amellyel felvétel
beállítása nélkül, 7 napig lehet visszanézni a tévémûsorokat.
(x)

Csiky Hajnalka, a UPC szombathelyi üzletének vezetôje
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Szombathely, 2016. szeptember 6. (kedd), 9–13 óra Claudius Hotel; Bartók Béla krt. 39.
Tel.: 061/209-4245, 0620/200-6084 • E-mail: dinasztiagaleria11@gmail.com
Minden érkezô érdeklôdô egy kávéra, pogácsára és üdítôre vendégem!

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlegébe
betanított munkára,
munkavállalókat keres.
Érdeklôdni a 94 513 951-es
telefonszámon lehet.

A STYL FASHION Kft.
ÁLLANDÓ DÉLELÔTTÖS munkarendbe keres

VARRÓNÔKET, VASALÓKAT,
SZABÁSZATI DOLGOZÓKAT
Amit kínálunk

• állandó délelôttös munkarend
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!
Keresünk továbbá SZAKKÉPZETT

MINÔSÉGELLENÔR és
RUHÁZATI ELADÓ
LEXAN POLIKARBONÁT ÉS PLEXI LAPOK
TÉLIKERTEK, TERASZOK LEFEDÉSE, ÍVES ÉS SÍK ELÔTETÔK, FELÜLVILÁGÍTÓK,
AUTÓBEÁLLÓK KÉSZÍTÉSE FORGALMAZÁS – HELYSZÍNI FELMÉRÉS – KIVITELEZÉS

REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MÛANYAGOK:
POLISZTIROL, POLIÉSZTER, PVC, FÓLIÁK, STB...

munkatársakat is
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
30/440-4037 • styl@styl.hu

