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26. ÉVF. 28. SZÁM • SZOMBATHELY, 2016. AUGUSZTUS 6.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

ÉPÜL A SPORTKOMPLEXUM
KARNEVÁL: RÉGISÉGEK ÉS ÚJDONSÁGOK
MI TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HETEKBEN?
TISZTÚJÍTÁS UTÁN A KAMARA
Margaréta Gyógyszertár
Nyitva H–P: 8–18-ig.
Szombathely, Margaréta u. 3.
(300 m-re a Szalézi tértôl,
a Margaréta Óvodával szemben)

ingyenes parkolás

AKCIÓ*:
Minden ALGOFLEX** és
MAGNE B6** gyógyszerre

20% árengedmény!
*Akciónk 2016. augusztus 8–31-ig, ill. a készlet erejéig tart.
**Vény nélkül kapható gyógyszerek, forgalmazza: Sanofi-Aventis Zrt.

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

„KASZÓI HÉTKÖZNAPOK”
A CSOMAG TARTALMA:
• Szállás vadászházunkban, manzárd szobáinkban vagy erdei lakjaink
egyikében (vasárnaptól csütörtök éjszakáig vehetô igénybe!)
• Félpanziós ellátás (reggeli és 3 fogásos ebéd vagy vacsora)
• Kisvasutazás az érintetlen Baláta láp és erdôrezervátum területére
(a menetrend szerinti járaton vehetô igénybe!)
• Feszített víztükrû, kültéri medencénk térítésmentes használata
(májustól szeptemberig)

Már 7.990 Ft/fô/éjtôl

SZÉP kártya
elfogadóhely

További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!
Várjuk szeretettel Kaszóban!

XXX. ROCKFESZTIVÁL
A KÁPOLNÁÉRT
2016. augusztus 26.
17.00 RUDÁN JOE BAND
18.30 DEÁK BILL BLUES BAND
20.00 KÁRPÁTIA
21.30 KORÁL 23.00 ROAD

2016. augusztus 27.
16.00 RADAR 17.00 MOBILMÁNIA
18.30 DEPRESSZIÓ
20.00 LORD 21.40 EDDA
23.10 OSSIAN
Belépôjegyek 14 év felett 1 napos: 3.000 Ft, 2 napos: 5.000 Ft;
6–14 éves korig 1 napos: 1.000 Ft

www.sitkeirockfesztival.hu
FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Mészáros Zsolt
• 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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2016. AUGUSZTUS 6.

FÓRUMBAN

Karnevál újdonságokkal és régiségekkel
Augusztus 25-én, csütörtökön kezdôdik a Savaria Történelmi Karnevál,
amelyrôl dr. Puskás Tivadar polgármester azt mondta a beharangozó sajtótájékoztatón, hogy a karnevál négy
napja alatt, a szombathelyiek érezhetik, hogy olyan városban élnek, amelynek múltja messzire nyúlik, és büszkék
lehetnek erre a múltra.
A 17. Savaria Karneválra Szent Márton
évében kerül sor – mondta dr. Puskás
Tivadar polgármester, aki bele is vágott
a karneváli számok ismertetésébe. Újdonság, hogy a korábbi öt helyett hét színpadon zajlanak a rendezvények, ezekbôl
250 lesz az idén, 540 személy közremûködésével. A fesztiválra ezren öltenek korabeli öltözéket, amelyben az idén nemcsak a város alapítását idézô 1. évszázadi, hanem a Szent Márton korabeli,
4. századi viseletet is megtalálhatjuk
– tudtuk meg.
Utóbbit Pásztókai-Szeôke Judit régész,
viselettörténész rekonstruálta és varrta
meg, így tíz darab, a hajdani palotaôrség öltözékét idézô ruházattal gazdagodott a karnevál gardróbja.
De nem ez az egyetlen újdonság az idei
karneválon. Grünwald Stefániától, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. igazgatójától megtudtuk, hogy fiatalítanak:
a programkínálatban több, a húszas
éveikben járó felnôtteknek szóló, alternatív zenei elôadás lesz, amelyért a Borok utcájába érdemes majd ellátogatni.
A fényfestés is érdekes attrakciónak ígérkezik: augusztus 22-én indul, és a Karnevál egyik leglátványosabb eseménye lesz
a Székesegyház homlokzatára vetített
fényfestés, amely a 2000 éves, ám folyton
megújuló városról mesél – sötétedés
után napi három alkalommal. A látványosság szeptember 20-ig lesz látható a nemrégiben megújult Mindszenty téren.
Egy régi-új program is lesz, ismét láthatunk utcaszínházi produkciókat. Ezúttal
a Gáyer-park változik esténként felnôtt
helyszínné, pénteken, szombaton és vasárnap sötétedés után várják ide a mûfaj felnôtt kedvelôit, laza, humoros darabokkal, rögtönzésekkel.
Szent Mártont több helyszínen és több
eseménnyel idézik majd a négynapos
rendezvénysorozaton. Természetesen
a régi helyszínekkel és megszokott rendezvényelemekkel is találkozhatnak
majd a résztvevôk. A részletekrôl karneváli különszámunkban olvashatnak
majd hamarosan.

M Û S O R V Á LT O Z Á S
Grünwald Stefánia megemlítette, hogy soha ilyen korán nem állt még össze a karnevál programja, mint az idén. Ez egyrészt nagyon jó, másrészt viszont megvannak a hátrányai is, például az, hogy a programban – ami már megjelent – változás történik. A török együttes kénytelen volt lemondani a szereplését, mivel a törökországi helyzet miatt nem kapott kiutazási engedélyt. A vasárnap estére meghirdetett Anna and the Barbies koncert marad el, Anna ezen az estén Hungary's
Got Talent-en lép fel. Helyettük a Vad Fruttik áll a Fórum színpadra.

Szekeres Kriszta, a Szent Márton Év háziasszonya, aki az idén a karnevál sajtómunkatársa is, a szombathelyi történelmi játékok egyik visszatérô vendégétôl, fellépôjétôl, Kassai Lajos lovasíjásztól
a vele a Pesti Mûsor különszámában
megjelent interjúból idézett: „A Karnevál olyan, mint egy nyaklánc, amire szá-

mos színes gyöngyöt felfûznek. Én magam is egy ilyen’ékköve’ vagyok ennek
a sornak, de a lényeg maga a lánc, a zsinórozás, ami mindezeket az egyenként
színvonalas mûsorszámokat vagy látványosságot összetartja. Ebben egyedi a Savaria Karnevál.”
SaFó
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Új lendületet ígér a Kamara
A legnagyobb, egyben az egyetlen alulról szervezôdô, önkéntes tagsággal bíró köztestület, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – négyévenként esedékes – mindhárom választási fordulója lezajlott. Több mint 16 ezer vállalkozás
szavazhatott az elmúlt másfél hónapban
arról, kik legyenek a Kamara, a megye
gazdasági önkormányzatának küldöttei,
tisztségviselôi. Jelentôs változások történtek a küldöttek és az elnökség tagjai körében, ahol az egyéni vállalkozóktól
a legnagyobb multinacionális cégekig
a megye szinte teljes gazdasági spektruma képviseltetve van, a kamarai munka
folyamatosságát pedig az újraválasztott elnök, Kovács Vince és a fôtitkár, Balogh Károly Zsolt is biztosítják. Alelnöki
pozíciójukat megôrizve, abban újra
megerôsítve folytathatják sikeres munkájukat Brumbauer József (BPW Hungária, ipari tagozat), Cseri József (Autófókusz Kft. BMW-Toyota, kereskedelmi
tagozat) és Kopcsándi Ferenc (Gallisz Kft.,
szolgáltatási tagozat). A kézmûipar új
alelnököt választott, így a szakképzés
kérdésének felügyelete is Piri József
(Ferépszer Kft.) irányítása alá kerül. Az
elnökségi tagok névsorban: Dreiszker Levente (Dreiszker és Társai), Galambos Tamás (Galambos Trans), Heckenast István
(Heckenast Ingatlan), Kenyeres Gyula
(OPEL), Kiss Zsoltné (MAM), Mészáros
György (Megoldás), Molnár Miklós
(Excellent Plusz), Pócza Zsolt (Uniriv),
Szûcs Gábor (Vasi Dolomit) és Völler László (Mosoly Borház). Kovács Vince újraválasztott elnök záróbeszédében a politikának, politikai szereplôknek címezve
szavait, a továbbiakra nézve sem ígért
súrlódás- és vitamentes együttmûködést, de megújulást és a gazdaság szereplôinek partnerségét ajánlotta minden
olyan esetben, ahol már a döntések
elôkészítésébe, a stratégiai tervezés folyamatába idôben bevonják a gazdaság
erôs önkormányzatát, a Kamarát – tudtuk meg a Kamara sajtóközleményébôl.

Önkormányzat elnöke, Ferkovics József
képviselô és Vidos László, a Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Sörfesztivál: támogatás felfüggesztve
A héten rendkívüli ülést tartott a Jogi és
társadalmi kapcsolatokért felelôs bizottság. A Szent Márton Emlékév közremûködô szervezeteinek támogatási kérelmét (a már lezajlott rendezvények
után járó összegek kifizetését) bírálták
el. Problémát találtak a Bartók Fesztiválnál, a már megítélt, a Szent Márton-alapból fizetendô 3,5 millió forint mellett
még egy 5 millió forintos kérelem érkezett be az önkormányzathoz, amit a város költségvetésébôl ki is fizettek. A bizottság úgy döntött, hogy amíg nem tisztázódik, miért nyújtottak be pótforrásra igényt, addig nem fizetik ki a Szent
Márton-alapból a 3,5 millió forintot.
Az esetrôl Molnár Miklós gazdasági alpolgármester tájékoztatta a bizottságot.
Ugyancsak felfüggesztették a Szülôföld
Egyesület egyik kérelmét. Az I. Savaria
Sörfesztiválra nem a szervezô egyesület, hanem egy vendéglátós cég szedett
belépôdíjat, és ezzel maga is gazdálkodott. Ezt Horváth Attila bizottsági tag
vetette fel a bizottsági ülésen, és mint
kiderült, a bizottság tagjai sem tudtak
errôl korábban. A rendezvényre 7 millió forintos támogatást szavaztak meg
korábban. A bizottság úgy döntött,
hogy amíg nem tisztázódnak a rendezvény pénzügyei, nem fizetik ki az egyesületnek a támogatást.
Elkészült a parkoló a Derkovitson

A porajmosra emlékeztek
Augusztus másodikán éjjel végeztek ki
Auschwitzban háromezer cigány embert,
a romák által porajmosnak (elpusztítás)
nevezett népirtás áldozatainak számát
hetvenezer fôre teszik. Szerdán a roma
holocaust emlékmûnél dr. Puskás Tivadar
polgármester emlékezô beszédében azt
mondta, az emlékezés szolgál arra, hogy
többé ne uralkodhasson olyan eszme,
amelynek nevében embereket gyilkolnak. Az emlékmûnél koszorút helyezett
el Vajda Orfeusz, a Szombathelyi Roma
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Több beruházás valósul meg idén a 4.
számú választókerületben – tudtuk
meg Horváth Somától, a körzet képviselôjétôl. Egy éppen most készült el,
amit talán a legjobban vártak a lakótelepen élôk: elkészült a Derkovits-lakótelep új, kavicsolt parkolója. – Két éve
a Paragvári u. 79/D–E. és a Szûrcsapó u.
2. közötti korábbi park területéhez
behajtást tiltó táblák kerültek ki. Azóta
számtalanszor kerestek meg az itt élôk,
hogy alakítsunk ki ezen a területen parkolót, mivel ugyanannyi parkolóhely jut

itt tíz lépcsôházra, mint máshol hatra.
Kezdeményezésemre a lakókkal közösen aláírásgyûjtésbe kezdtünk, és csaknem száz család írta alá az íveket. Köszönet azoknak, akik segítettek az
aláírások összegyûjtésében, és köszönet
a Gazdasági és Városstratégiai bizottságnak, hogy támogatták az elképzelést –
mondta Horváth Soma.
Megszûnt a Nyugat Rádió
„11 év után végleg elhallgat a Szombathelyen és közvetlen környezetében szóló Nyugat Rádió. Ez év tavaszán még úgy
tûnt, hogy a hallgatók és vállalkozók segítségével sikerül megmenteni adónkat.
Mára azonban kiderült: mindez nem tudja ellensúlyozni azt a sok hátrányt,
amely például a médiahatóság részérôl
ért minket. Nehéz függetlenként úgy talpon maradni, hogy évek óta nem nyerhettünk pályázatot, illetve hozzánk nem
érkeztek állami és önkormányzati hirdetések. Köszönjük az elmúlt éveket, hogy
minket hallgattak! Nagyon sajnáljuk,
hogy augusztus elsejétôl már hiába tekernek az FM 88.4-re. Jó volt Önöknek
zenélni, jó volt Önökhöz szólni" – tudatta sajtóközleményében a rádió ügyvezetôje, Horváth Zoltán. A Nyugat Rádió
közmûsor-szolgáltatóként indult 11 éve,
ami azt jelenti, hogy adásidejének felét
közszolgálati mûsorral kellett kitöltenie,
és a reklámidô sem lehetett több óránként 6 percnél.
Nemzetközi vízilabdakupa a Tófürdôn
Augusztus 12–14. között rangos nemzetközi tornának ad helyet a Tófürdô, itt
rendezik meg az U18-as korosztály I.
OMV Nemzetközi Kupát. Dr. Puskás Tivadar polgármester szerint óriási rangot
jelent a városnak, hogy a világ legjobb
utánpótlás-válogatottjai jelennek meg az
eseményen. A Tófürdô vendégei ingyen
szurkolhatnak, és ingyenes lesz a belépô azoknak is, akik csak a mérkôzésekre kíváncsiak.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Derûs utazás a Balaton körül
A Nyugati Kis Ujság 1948 szeptemberének elején színes összeállítással
kedveskedett olvasóinak. A szerzô
körutat tett a Magyar Tenger körül,
és némiképp propagandisztikus cikkel számolt be az augusztusi tapasztalatokról. Minden a legnagyobb
rendben volt – természetesen…
„Az idei kezdeti hüvös nyár csak lassan
népesítette be a magyar tenger partjait.
Július közepéig a szállodás és pensiók
üresen álltak. Augusztusra hirtelen
megteltek az összes üdülôhelyek és gyerekkacajtól lett hangos az egész balaton-környék.”
A derék zsurnaliszta aztán tett egy rövidke politikai kitekintést is, miszerint
országunk akkori politikai elitje hol töltötte a nyári szabadságát…
„Pestrôl jövet a legelsô balatoni fürdôhely Aliga. Az árnyas, szépöblü, kies fekvésû fürdôhely most a politikai életben
is szerepet kapott. A kis fürdôhely
északi részén piheni ki fáradalmait Rákosi Mátyás miniszterelenökhelyettes,
Gerô Ernô közlekedésügyi, Rajk László
külügyi és Vas Zoltán gazdasági minisz-

terek, de ugyancsak itt nyaralt Nagy Imre az országgyûlés elnöke és sok más ismert politikus.”
A politizálás után jött a további propaganda-duma.
„Balatonalmádi és Balatonfüred ugyancsak népesek. Mindkét fürdôhelyen
szorgalmas kezek rendbehozták a strandot, az utakat, a parkokat és a sétányokat. A pensio és a szálloda árak alkalmazkodtak a kispénzü dolgozók erszényéhez, azonban az esspressókban és
cukrászdákban nincsenek tekintettel
a nehéz gazdasági viszonyokra. Egy sütemény, vagy fagylalt gyakran ugyanannyiba kerül, mint egy szerény ebéd,
vagy vacsora.”
A képzeletbeli utazás következô állomása „a Balaton legszebb pontja, Tihany.
A Biológiai Intézet mellett fekvô fôhercegi palotából az Intourist pompás
szállodát csinált. A minden igényt és kényelmet kielégítô szállodában a napi ötszöri étkezéssel együtt kiadott szobák
árai feltûnôen alacsonyak”. De, aki
nem szállodában kívánta meghúzni
magát, más lehetôséggel is élhetett.
„A tihanyi félsziget tarkállik a különbözô sátortáboroktól. A sátrakban a gyárak fiatalsága és az uttörôk tanyáznak.
Esténként zene, énekszó és tábortüzek

teszik hangulatossá a földnyelv költôi
szépségét.”
Az augusztus már nagyszerû idôt hozott 1948-ban, így sokan hódolhattak
vízi szenvedélyüknek.
„A tó tükrét ismét benépesítik a fehér
vitorlások. A fûzfôi gyártelep már 1946ban vitorlás-tanfolyamot létesített dolgozói részére.” Lám-lám, milyen figyelmesek voltak az akkori gyárvezetôk…
„Végül tolmácsoljuk a hazai fiatalság kérelmét a kultuszminiszter úrhoz!
Hosszabbítsa meg az iskolai szünetet
szeptember 19-ig, hogy az elkésett
nyarat a diákság teljes egészében kihasználhassa. Közismert tény ugyanis, hogy
mind a Balaton-mentén, mind a hegyekben a legszebb és a legderüsebb hónap
a szeptember.”

Játék

E heti kérdésünk: Hol nyaraltak a politikusok? A helyes megfejtést beküldôk között a Szombathelyi Ércentrum bérleteit sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, augusztus 10-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Aug. 6., szombat

Derült, napos
idô várható

19˚C

28˚C

Aug. 7., vasárnap

Derült, napos
idô várható

15˚C

29˚C

Aug. 8., hétfô

Derült, napos
idô várható

20˚C

31˚C

Aug. 9., kedd

Kánikula várható

19˚C

34˚C

Aug. 10., szerda

Zápor várható

18˚C

32˚C

Aug. 11., csütörtök

Zápor várható

17˚C

29˚C

Aug. 12., péntek

Derült, napos
idô várható

16˚C

29˚C
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UTÁNAJÁRTUNK

Épül a sportkomplexum
A városban történô legnagyobb (talán
az elmúlt fél évszázadban nem volt hasonló mértékû) beruházás, a Haladás
Sportkomplexum építése. A hét elején
ünnepélyes keretek között emelték be
a lelátó elsô elemét.
Hétfôn látványos szakaszába érkezett
a Haladás Sportkomplexum építése.
Beemelték a lelátó elsô betonpillérét.
A munkában a Haladás sportolói és kép-

6

viselôi, valamint Illés Béla sportigazgató
segédkeztek – számol be az eseményrôl
a Nyugat.hu. A most helyére került 11 tonnás elemhez hasonlóból még több mint
kétszáz kerül a helyére jövô nyár végéig.
A sportkomplexum építését fél éve kezdték meg, várhatóan még egy év szükséges
a kivitelezés befejezéséhez. Egy IV. besorolású, 9 ezer fô befogadására alkalmas,
fedett lelátós futballpályának, valamint
egy kézilabdapályát magába foglaló

sportcsarnoknak örülhetnek a sportolók
és a szurkolók jövô ôszre.
A beruházás költsége meghaladja a 15 milliárd forintot, amelyet teljes egészében az
állam vállalt magára. A kivitelezést
a Switelsky Magyarország Kft. és a ZÁÉV
Építôipari Zrt. alkotta konzorcium végzi.
Az építkezésen eddig 48 munkagép, 324
munkavállaló dolgozott, megmozgattak
37 ezer köbméter földet, 14 ezer köbméter betont, és beépítettek 600 ezer kilogramm betonacélt.
Az eseményen beszédet mondott dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselô és dr.
Puskás Tivadar polgármester.
SaFó
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Mi történt az elmúlt három hétben?
Túl sok minden nem, ami a politikát illeti – uborkaszezon van, reméljük, mindenkinek jól sikerült a kovászos csemege – mi viszont visszatértünk háromhetes
leállásunkról, szabinkról. Rövid szünetünk alatt leginkább kulturális és szakrális
események zajlottak, elvégre Szent Márton Év van.
Sárkányhajók a Csónakázótavon
A negyedik sárkányhajó fesztivált rendezték meg a Csónakázótavon. Az idén harmincnál is több csapat nevezett a négyfordulós versenyre. A sárkányfejjel díszített hajók legénysége 18-20 fô, a részt-

a Szombathelyi Egyházmegye szervezett. A városba zarándokló több mint tízezer hívô közül sokan nemcsak a meghirdetett programokon vettek részt, hanem
felkeresték a szombathelyi Szent Mártonemlékhelyeket is. A rendezvénynek
az emlékmû-domb adott helyt, itt tartották az ünnepi szentmisét, amelyet Ferenc
pápa személyes küldötte, Dominik Duka
prágai bíboros-érsek celebrált Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius és
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tagjainak részvételével. A misén Kövér
László, az Országgyûlés elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is jelen
volt. A rendezvény Ákos-koncerttel zárult.
Szent Mártonról szóló rockpassió

vevôk létszáma így az idén meghaladta
a hatszáz fôt. Az Open Kupáért, a Vegyes
Kupáért, a Házisárkányok Kupáért kétszáz méteres távot kellett megtenni.
A Maraton Openért a szigetet megkerülve kétezer métert kellett evezni a látványos hajókon felvonuló csapatoknak
Szent Márton-találkozó
A Szent Márton Emlékév egyik legnagyobb eseménye volt a június 11–12-én
tartott Szent Márton-találkozó, melyet

Szent Márton életérôl szóló szimfonikus
rockpassió bemutatásával indult az idei
Iseumi Játékok június 22-én, ezúttal
a Történelmi Témaparkban. A darab írója Csikós Attila, zenéjét szerezte Berkes
Gábor, a dalszövegeket Valla Attila írta.
A színpadon a Savaria Szimfonikusok és
egy rockzenekar közremûködésével színpadra állított darab rendezôje Bagó
Bertalan volt. Az elôadás fogadtatása vegyes volt, de abban minden kritikus
egyetértett, hogy az elôadók – mások
mellett Zöld Csaba, Szemenyei János és
Vágó Bernadett – kiváló alakításokat
nyújtottak.

Épül az új uszoda
Július 29-én letették az új uszoda alapkövét, a felújítás alatt álló fedett uszoda
mellett egy vízilabdaedzésekre és mérkôzésekre alkalmas létesítményt építenek.
A fedett uszoda felújítása már megkezdôdött, várhatóan ôsszel lesz látogatható ismét. Kicserélik a homlokzati nyílászárókat, a tetôt, és szigeteléssel látják el
az épületet. A beruházás kivitelezését
a ZÁÉV nyerte el, a felújítás és az új uszoda terveit a Gáspár Mérnöki Iroda tervezte. A beruházás 800 millió forint állami
támogatásból és 1,5 milliárd forint TAOforrásból valósul meg. Az alapkövet dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselô
és dr. Puskás Tivadar polgármester helyezték el. Az ünnepségen jelen volt az
Alligátor Vízilabda Utánpótlás Egyesület
elnöke, Juhász Tibor – a TAO pályázati
pénzt az egyesület nyerte. Köszöntôt
mondott Miskolczi Balázs, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.
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FOGADÓÓRA
Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. számú választókerületének képviselôje 2016. augusztus 8-án (hétfôn)
16.00–17.00 óráig a Városháza földszinti tanácskozó termében
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.

KALANDOZZ A KARNEVÁLON SEGÍTÔKÉNT!
Évrôl évre egyre több szorgos kéz tevékenykedik önkéntesként, saját elhatározásából a Savaria Történelmi Karnevál színes forgatagának színvonalas megvalósítása érdekében. 2015-ben közel 100-an, 453 közérdekû önkéntes munkaórával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. A felnôttek
és az idôsebb korosztály képviselôi mellett diákok is dolgoznak a karneválon, akik nem csupán az iskolai közösségi szolgálat 50 órájának megszerzéséért döntenek úgy, hogy feláldozzák nyári szünidejük egy részét. Ôk
is úgy gondolják, hogy a karneváli önkéntesség kalandot és élményeket
jelent. Hisz amellett, hogy segíthetünk, új kapcsolatokra lelhetünk, barátokra találhatunk, kipróbálhatjuk magunkat egy-egy ismeretlen szakterületen, közösségben lehetünk, pályakezdôként munkatapasztalatot szerezhetünk, új dolgokat láthatunk és tapasztalhatunk! A rendezvény önkéntes programját koordináló Vas Megyei Önkéntes Centrum csapata 2016ban is várja mindazok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy önkéntesként vagy
iskolai közösségi szolgálatot vállaló diákként szeretnének tenni a karneválért! A rendezvényen vállalható önkéntes lehetôségek részletes listája
a Vas Megyei Önkéntes Centrum weboldalán és az alábbi oldalon érhetô
el: https://drive.google.com/file/d/0Bzd4ul_w6PgSczg4Y1pRd3hJRnM/view
Jelentkezés: Vas Megyei Önkéntes Centrum – Nagy Krisztina. Email
cím:onkenteskarneval@gmail.com, Telefon:+36-30-5858-322. Jelentkezési határidô: augusztus 15–24. között vállalható tevékenységekre: 2016. augusztus 10. (szerda) 16.00, augusztus 25–28. között vállalható tevékenységekre: 2016. augusztus 17. (szerda) 16.00.

XXX. ROCKFESZTIVÁL
A KÁPOLNÁÉRT – SITKE
2016. 08. 26.
17.00 RUDÁN JOE BAND
18.30 DEÁK BILL
BLUES BAND
20.00 KÁRPÁTIA
21.30 KORÁL
23.00 ROAD
2016. 08. 27.
16.00 RADAR
17.00 MOBILMÁNIA
18.30 DEPRESSZIÓ
20.00 LORD
21.40 EDDA
23.10 OSSIAN
Belépôjegyek:
14 év felett
1 napos: 3.000 Ft,
2 napos: 5.000 Ft;
6–14 éves korig
1 napos: 1.000 Ft

Augusztus 6–12.

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

augusztus 6–7.
(szombat–vasárnap)
Tófürdô
10.00 Összmagyar vízi parádé, VIII.
Nemzeti vízi vágta, „Koko” Kovács
Tibor Emléktorna, strandröplabda
Fô tér
18.00 Miénk itt a tér:
Kaukázus-koncert

•••••••••••••••••••••••
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augusztus 7. (vasárnap)
Fô tér
Miénk itt a tér: 16.00 Magyarucca,
18.00 Pannonia Allstars SKA
Orchestra (Paso)
augusztus 12–14.
(péntek–vasárnap)
Tófürdô
10.00 I. OMV Utánpótlás
Kupa – vízilabdatorna

július 21–december 17.
Szombathelyi Képtár
Rocco Turi (Olaszország)
fotómûvész kiállítása Szombathely
városának ajánlva
július 9–augusztus 28.
Berzsenyi Dániel Könyvtár
Képeslevelezôlap-gyûjtôk
Egyesülete országos kiállítása

Történelmi Témapark
20.30 Rossini: A sevillai
borbély – opera

augusztus 12–14.
(péntek–vasárnap)
XVIII. Joskar-Ola Napok
Részletes program az aktuális
lapszámban
Végállomás
20.00 Ébredô Kutyák & Legend
(Reggae & Rock piknik)

augusztus 25–28.
Savaria Történelmi Karnevál
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A XVIII. JOSKAR-OLA NAPOK PROGRAMJA

ÜNNEPSÉG AUGUSZTUS 20-ÁN

Augusztus 12–14. között rendezik meg Szombathelyen a XVIII. Joskar-Ola
Napok Kulturális és Sport Fesztivált. A város legnagyobb lakótelepi
rendezvénye elsô alkalommal lesz háromnapos. Íme a végleges program:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Államalapító Szent István Király Ünnepe alkalmából 2016. augusztus 20-án a Szent István-szobornál városi megemlékezést
rendez.
Program:
10.00 Országzászló felvonása
katonai tiszteletadással
Ünnepi mûsor:
Közremûködnek:
• Prikazovics Ferenc • Balogh János • Horváth Ákos • Boglya
Népzenei Együttes
• Klapka György Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület 11-es Huszár Tagozata
• MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred Díszalegység
• Szombathely Város Fúvószenekara • Ungaresca Táncegyüttes
Ünnepi beszédet mond: Harangozó Bertalan kormánymegbízott
Kísérô rendezvények:
8.30 Kálvária templom – Ünnepi szentmise
14.00–19.00 Szent Márton kenyere
Családi délután a Vasi Skanzenben
• Szent Márton üzenete kiállítás • Kenyérsütés • Szent Márton családi játszóház

Augusztus 12. (péntek):
Nagyszínpad
13.00–18.00: Amerikai Autós, Motoros és
OldTimer találkozó
(AmCars amerikai autós
bemutató)
18.30–19.30: Arizóna Zenekar –
Szlovákia
20.00–21.30: HoneyBeast Live-koncert
DJ színpad
15.00–16.00: DJ Millero
16.00–17.00: DJ Bori
17.00–18.00: DJ Köry
18.00–19.00: DJ Roland
19.00–20.00: DJ Shaba
Augusztus 13. (szombat):
Nagyszínpad
09.30–14.00: Amerikai Autós, Motoros és
OldTimer találkozó –
AmCars amerikai autós
bemutató
14.00–14.30: Motoros, Autós és
OldTimer felvonulás
a Hunyadi úton
14.30–15.00: Német Nemzetiségi
Önkormányzat mûsora
15.00–15.30: Szlovén Nemzetiségi
Önkormányzat mûsora
15.30–16.30: Ungaresca, Boglya zenekar
mûsora
17.00–19.30: Abracadabra zenekar
19.30–20.30: Oláh Gergô
20.30–22.00: Anima Sound System
Greencom színpad
09.00–10.30: TESCO Gasztro Show –
Gulyásfôzôverseny
10.30–12.30: Tûzoltósági bemutató
13.30–14.00: Kutyaszépségverseny a
Szent Márton-parkban
14.30–15.30: Sombody Call911
16.00–17.00: Flashback
18.00–19.00: Zephyr
19.30–21.00: Mokka Tribute Band

DJ színpad
14.00–15.00: DJ Flash
15.00–16.00: DJ Millero
16.00–17.00: DJ Wolf
17.00–18.00: DJ Bori
18.00–19.00: DJ Köry
19.00–20.30: DJ Roland
20.30–21.30: DJ Shaba
Augusztus 14. (vasárnap):
Nagyszínpad
14.00–14.30: Energy DabasTon
táncbemutató
14.30–15.00: WestSide TSE
táncbemutató
15.00–16.30: Szombathely Város
Fúvószenekara
16.30–17.00: SalsaLaVida táncbemutató
17.00–19.00: Polgármesteri köszöntô,
díjkiosztók és
nyereményjáték
19.00–20.00: Majka Vs Curtis
20.00–21.00: KisGrófó
21.00–22.00: Dr. Alban
22.00–22.30: Tûzijáték
Greencom színpad
09.30–10.30: Vas Megyei Fitt Aerobik
bemutató
10.30–11.30: WestDance gyermekmûsor
11.30–12.30: Frédy Bácsi színháza
13.30–14.30: Baptista Music Band
14.30–15.00: Movement Academy Tánc
Stúdió
15.00–16.00: SmoothArt
16.00–17.00: The Crazy Rouge
19.00–20.00: MemphisBell
20.00–21.30: ZságbaMacska
DJ színpad
14.00–15.00: DJ Metthix
15.00–16.00: Deejay Scott
16.00–17.00: DJ Zsola
17.00–18.00: DJ Joey
18.00–19.00: DJ Wolfy
19.00–20.00: DJ Dominique
20.00–21.30: DJ Sterbinszky

Az elôzô évekhez hasonlóan a fesztiválnak több kísérôprogramja is lesz. Szombaton 9–17
óráig a Bercsényi Miklós Általános Iskola új mûfüves sportpályáján pénzdíjas kispályás
labdarúgótornát rendeznek. Nevezni a helyszínen lehet, a gyôztes a kupa mellett 30.000
Ft díjazásban is részesül, az ezüstérmes 20.000 Ft-ot, a bronzérmes 10.000 Ft-ot, míg a negyedik helyezett 5.000 Ft-ot kap.
Ugyanekkor, vagyis szombaton délelôtt, 9 órától kezdôdik a GreenCom színpadon a Gulyásfôzôverseny
Tesco Gasztroshow. A 3-4 fôs csapatok elôzetesen a joskarola.alapitvany@gmail.com e-mail címen,
vagy a helyszínen is nevezhetnek.
Vasárnap délelôtt 10 órától egy saját testsúlyos edzésekre alkalmas tornapályát adnak
át a Mikes Kelemen utca 3. szám mellett. Ezt követôen street workout és crossfit bemutatók is lesznek. A beruházást teljes egészében – képviselôi keret terhére – egy-egymillió forinttal Kelemen Krisztián és Szuhai Viktor városi képviselôk támogatták.
Lesz nyereményjáték is, melynek fôdíja egy 102 cm átmérôjû, Full HD TV.

A BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR ZÁRVATARTÁSA
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár a nyári szabadságolások miatt
idén két hétig szünetelteti szolgáltatásait. 2016. augusztus 8–20-ig
a könyvtár zárva tart. Az elsô teljes nyitvatartási nap augusztus 22. (hétfô).
A zárvatartás idejére az egyszerre kölcsönözhetô dokumentumok száma
augusztus 1-tôl a következôképpen módosul: Könyvek, bekötött idôszaki
kiadványok: korlátlan, CD-k és hangoskönyvek: 30 db, DVD-k: 20 db.

FORGALOMKORLÁTOZÁS 2016.
augusztus 20-án
Az Államalapító Szent István Király Ünnepe alkalmából augusztus 20-án tartandó rendezvény zavartalan lebonyolítása
érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.
09.50–kb. 11.00-ig SZENT
ISTVÁN-SZOBOR:
Brenner Tóbiás körút – Nárai utca, Artúr utca – Kálvária utca –
Szent László király utca,
Jókai Mór utca – Tompa Mihály
utca keresztezôdések.
A rendôrség ezen idô alatt a helyi járati autóbuszok kivételével
a gépjármûforgalmat eltereli.
Az ünnepségek befejezését követôen visszaáll az eredeti forgalmi rend. A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.
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FELHÍVÁS SPORT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a többször módosított 7/1996.
(II. 29.) számú rendeletében a sport területén kiemelkedô munkát végzettek
részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Szombathely Sportjáért Életmû-díj” – annak a személynek adományozható, aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – a testnevelés és a sport
területén kiemelkedô tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett.
„Unger József-díj” – annak a személynek adományozható, aki a szombathelyi iskolai testnevelés és diáksport területén több éven át tartó kiemelkedô
szakmai tevékenységet végzett.
„Pünkösthy Csaba-díj” – annak a személynek adományozható, aki a szombathelyi utánpótlás, illetve szabadidô sport területén több éven át tartó kiemelkedô tevékenységet végzett.
„Tóth Géza-díj” – annak a személynek adományozható, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedô tevékenységet végzett.
„Sport Támogatásáért-díj” – annak a személynek adományozható, aki a város sportéletének fejlôdése, egyes sportrendezvények, események megrendezése, a sport területén tevékenykedô személyek, sportolók munkájának segítése, lehetôvé tétele érdekében kiemelkedô tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert.
A díjakat évente egy-egy személy kaphatja meg.
A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek,
a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, a sport területén mûködô szakmai szervezetek.
A kitüntetések adományozását a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
útján kell kezdeményezni, kizárólag az erre a célra rendszeresített adatlap
pontos kitöltésével (az adatlap átvehetô a Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodájában, III. emelet 311. szoba).
A felhívás és adatlap olvasható és letölthetô a www.szombathely.hu oldalon
(önkormányzat – felhívások (nem közvetlen link) menüpont alatt).
A kitüntetési javaslatokat az életmûdíjra 2016. augusztus 31-ig, a többi díjra 2016. október 1-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Köznevelési,
Sport és Ifjúsági Irodája részére (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.)
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 7/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletében az oktatás és az ifjúság területén kiemelkedô munkát végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Pedagógus Életmû-díj” – annak a személynek adományozató, aki hosszabb
idôn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedô nevelô-oktató munkájával és életével a szülôk, a diákok és pedagógustársaik körében közmegbecsülést szerzett.
„Ifjúságért-díj” – annak a személynek adományozható, aki kiemelkedô munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását. A díjakat évente egy-egy személy kaphatja. A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, az Oktatási és Szociális Bizottság, a város szervezetei (a vezetô óvónôk munkaközössége), a nevelési-oktatási intézmény vezetôje, pedagógusai,
a szülôk közössége, középiskolákban a diákönkormányzati szerv. A kitüntetés adományozását erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével lehet
kezdeményezni (átvehetô: Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Sport és Ifjúsági Iroda, III. emelet 313. szoba). A felhívás és az adatlap olvasható és letölthetô
a www.szombathely.hu oldalon (önkormányzat – felhívások (nem közvetlen link)
menüpont alatt). A kitüntetési javaslatokat 2016. augusztus 31. napjáig kell elküldeni a Köznevelési, Sport és Ifjúsági Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u.
1–3.), de személyesen is leadható a III. emelet 313. sz. irodában.
Rettegi Attila
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése
Oktatási és Szociális Bizottsága elnöke

SZÚNYOGIRTÁS
S Z O M B AT H E LY E N
A SZEMPAIR Konzorcium
(+36/62-438-239) Szombathely
városban a szúnyogirtást légi
kémiai védekezéssel 2016. augusztus 10-én a polgári napnyugtát megelôzô 1,5 órában
végzi. Tartaléknapok: 2016. augusztus 11–12.

Szombathelyi partnerünk
részére
gépkezelô és gépbeállító
munkakörökbe
keressük munkatársainkat!
Érdeklôdni: 30/516-6403

Adecco Kft.
ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart. Az
ügylet augusztus 6-tól augusztus 12-ig.
6., Szo – Szent Márton, Szent
Márton u 18., 318-438
20.00–8.00; 7., V – Szent Rita,
Vasút u. 3. 318-078 19.00–08.00;
8., H – Árkádia, Dolgozók útja
1/a., 508-008 20.00–8.00; 9., K –
Calendula, Szelestey u. 4–6.,
509-405 20.00–8.00; 10., Sze –
Elefánt, Zanati u. 20., 508-553
20.00–8.00; 11., Cs – Fagyöngy,
Szûrcsapó u.23., 508-110
20.00–8.00; 12., P – Fekete Sas,
Paragvári u.70., 508-242
20.00–8.00

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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K Ö Z É R D E K Û

•

H I R D E T É S

F E L H Í V Á S
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 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

Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

Csomagolási standardok a globális
gyógyszeripar számára.
Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházai
gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökben

4 mûszakos munkarendben:

VIZUÁLIS ELLENÔR

Feladatok:
•
•
•
•

Termékek vizuális ellenôrzése
Minôségi követelmények betartása, hibák jelzése
Mérési minták elôkészítése
Elsôdleges csomagolási feladatok ellátása

Feladatok:
•
•
•
•

GÉPKEZELÔ

Termelôgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Minôségileg kifogástalan termékek gyártása
Gyártási dokumentációk kezelése, vezetése
Gépek és azok környezetének rendben, tisztán tartása

Az Ön képességei:
• 8 általános vagy középfokú végzettség
• Termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat elônyt jelent

A mi ajánlatunk:
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi
mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés (számos településrôl)
• Kedvezményes étkezési lehetôség
• Folyamatos képzési lehetôségek

Rugalmasság, minôség, megbízhatóság
20 éve Magyarországon
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre,
valamint motivált és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben? – Küldje el önéletrajzát
az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
Telefon: 94/568-400
Email: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-400-es
telefonszámon lehet.
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OTTHON
SZOMBATHELY
Király u. 15.

2%

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

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

•

CIVIL

Adja el velem az ingatlanát!
Készpénzes ügyfeleimnek
keresek:
• egyszobás lakást,
garzont
• Joskar-Olán,
KISZ-en kétszobás elsô
emeleti lakást
Horváth Szabina
+36 70 454 1451

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895
hirdetes@savariaforum.hu

Szombathely, Rumi út. 181.

FÜRDÔSZOBA
SZAKÜZLET
(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Zsigrai József és Stubics Katalin Szilvia fia: József
Bálint, Kiricsi László és Péter Piroska Klaudia fia: László, Gáspár
Zoltán és Tóth Bianka Zsuzsanna leánya: Abigél, Dosztán József
és Tóth Judit fia: Balázs, Rónai Péter és Kovács Renáta leánya:
Boglárka, Danka Péter és Kiss Viktória leánya: Olívia, Magyarics
Zsolt és Scheiber Bernadett leánya: Rebeka Diána, Soós Gábor és
Piroska Éva leánya: Adél, Hegedüs Krisztián és Lajos Petra fia: Dávid,
Bogdán Balázs és Varga Alexandra leánya: Dzsesszika Emilia, Tóth
Viktor és Simon Adrienn leánya: Dorka, Finta Péter és Kertész Júlia
Alexandra leánya: Pénelopé Éva, Poócza Bence és Werderics Nóra
fia: Zsombor, Szilvágyi Zoltán és Szijj Katalin leánya: Katica, Nagy
Barnabás és Kámán Orsolya Zsuzsanna fia: Barnabás, Palkó Péter
és Csillag Mónika Erzsébet fia: Teó, Bogdán András és Mester
Patrícia fia: András Marcell, Horváth Roland és Takács Georgina
fia: Roland Dávid, Spaits László és Román Adrienn fia: Kornél, Mátis
András és Dörnyei Diána leánya: Luca Emma, Sipos Zsolt és Fábián
Edit leánya: Flóra, Skultéti Zsolt István és Molnár Judit Katalin fia:
Barnabás, Takács Ádám és Horváth Dzsennifer fia: Bálint,
Klement László Ernô és Szabó Mária Andrea leánya: Mária Hanna,
Tôke László és Szakonyi Ramóna fia: Marcián László, Nagy Gábor
és Boromisza Edit Ágnes leánya: Panna Sára
H Á Z A S S Á G : Kovács Balázs Dániel és Kapitár Petra Anna, Méhes
Tibor János és Molnár Bea, Geröly Gábor és Kondorosi Ágnes,
Varga Szabolcs és Varga Tünde, Tóth András és Benkô Orsolya
H A L Á L E S E T: Horváth Istvánné Halmai Éva Mária, Békei
Lászlóné Nagy Karolin, Bencik István Lajos, Juhász László Ferenc,
Galántai Tibor Pál, Pintér Ferenc Attila, Balázs Andor Lajosné
Siskovits Erzsébet, Szalai László, Novák József, Bokor János, Bajusz
László, Szabó István Antal, Kálovits Ferencné Tislér Rozália, Béres
Sándorné Takács Irén, Kósa Mihály, Orbán Lászlóné Ress Margit,
Borbély György Árpád, Varga Miklós, Pap Sándor, Dorogi László,
Murcsek János, Gergácz Imre Zoltán, Péntek Miklós, Szlávich
Jánosné Dávid Terézia, Somlai Kálmánné Züger Terézia, Katona
István, Czimber Lászlóné Kocsis Anna, Sipos Imréné Horváth
Piroska, Kovács Gyula, Dezsô Antal, Emôdi Gábor, Zsiga Gyuláné
Biró Julianna, Bajzek Károlyné Csuk Margit, Sári György László,
Profeld Vilmosné Németh Ilona, Lohonyai Vince Pál, Magyar János
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HIRDETÉS
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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi
2 szobás
Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177
lakás eladó
Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

A Delphi Hungary Kft. Zanati úti telephelyére
folyamatos kezdéssel

50 új munkatársat keresünk
Operátor munkakörbe,

Tel.: 30/678-1177

valamint nappali tagozatos diákokat termelési kisegítô
feladatokra, ezért

2016. augusztus 10-én 9.00-tól

NYÍLT NAPOT szervezünk,
ahol megismerheted cégünket és részt vehetsz az alábbi
programokon:
• tájékoztató
• gyárlátogatás
• felvételi teszt kitöltése
Várjuk szeretettel leendô munkatársainkat és
a diák érdeklôdôket is!
A fenti álláslehetôségekre a nyílt naptól függetlenül
folyamatosan várjuk a jelentkezéseket:

Vevôink igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából
keresünk munkavállalókat, a Delphi Hungary Kft. Zanati úti
telephelyére, három vagy folyamatos mûszakrendbe:

Gyártósori Összeszerelô
Operátor munkakörbe
Könnyû fizikai, betanított munkára, melyhez nyolc
általános iskolai végzettséget várunk el.
Amit érdemes tudni a Delphirôl:

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
szombathely.cv@delphi.com, 06 94 518-037,
Cím: Zanati út 29/A.

• A város egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, 1900 fô
dolgozik nálunk
• Európa vezetô autógyárai számára gyártunk termékeket
• 1991 óta folyamatos a termelésünk – stabilitást nyújtunk
• Folyamatos technológiai beruházásokkal alapozzuk meg a jövônket

A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa vezetô autógyárainak ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák alkalmazásával.
www.delphi.com

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Modern munkakörnyezet
Bónuszrendszer, plusz egy havi fizetés
Cafeteria –12 különbözô juttatásunk saját igényeidre szabhatod
Helyi buszjáratokkal biztosítjuk a bejárást

Jelentkezés:
Szombathely.CV@delphi.com, 06 94 518-037,
vagy személyesen a Zanati út 29/a portáján

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa vezetô autógyárainak ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák alkalmazásával.
www.delphi.com

Épületszobrászat és
sírkôkészítés

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

www.sirko-epuletszobraszat.hu
Mintakertünk Szombathelyen a Rába
gyár és a Petôfi-telep között található!
Mintakertünk megtekinthetô:
H–P: 16–20 óráig, Szo.–Vas.: telefonos egyeztetés után!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.

Mobil: + 36 70 63 61-609
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SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Szép építési telkek
a nyugati városrészen
6-12 millió Ft között
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Szereti a házi tésztát?

Készítsen Ön is!
Vásároljon tésztavágó gépeinkbôl!

KOVAS Kft.

Tel.: 30/937-0429

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

www.max2.hu

ÉRDEKLÔDJÖN! RENDELJEN!

Béry Attila
értékbecslô

RECEPT

TAHINIS PADLIZSÁNKRÉM

Szereted a szakmád és megújulnál?
NYISS VELÜNK!
Csatlakozz a bükfürdôi CARAMELL PREMIUM
RESORT**** lendületes csapatához!
NYITÁS: 2016. október 1.
KÜLDD EL PÁLYÁZATODAT MOST!
Munkakörök:
Sous chef – Szakács – Reggeliztetô szakács
Pultos – Felszolgáló
Recepciós – Spa recepciós
Kozmetikus – Masszôr
Szobaasszony – Közösségi takarító – Mosodai
dolgozó
Karbantartó (villamos alapképzettséggel)
Udvari segédmunkás
Fényképes önéletrajzodat ide várjuk:
E: info@caramell.hu • T: +36 94/558 030
www.caramell.hu
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Hozzávalók: 2 nagyobb padlizsán, 2–3 ek. tahini (szezámpaszta), 2 gerezd fokhagyma, kis csokor apróra vágott petrezselyem, 1–2 ek. olívaolaj, csipet cayenne-i bors, só, bors,
citromlé, ízlés szerint.
Elkészítés: A padlizsánt süssük meg és húzzuk le a héját.
Várjuk meg, míg kihûl és levet ereszt, majd nyomkodjuk
át alaposan szûrôben. Deszkán, néhány határozott mozdulattal aprítsuk pürévé. Tegyük hozzá a szezámpasztát,
az olajat, a citromlevet, a fûszereket és petrezselymet. Keverjük össze és és tálaljuk.
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•

É L E T M Ó D

Dr. Endrôdy
Katalin

Gyógyító érintés!

bôrgyógyász-kozmetológus
fôorvos

Tapasztalataim által elmondhatom, hogy minél gyengédebb egy kezelés, annál mélyebb szinten lehet hatni a kezelt testi, lelki, szellemi egységére. Ilyen a kranioszakrális terápia is. A leggyengédebb érintés, mely
a gerincvelô folyadék áramlására hat, beindítva a test öngyógyító mechanizmusát. A terápia a test és a koponya mikromozgásán alapul. A gerincvelô folyadék ritmikusan pulzál, ez a pulzálás minden csontban és testszövetben érzékelhetô, és ez a ritmus kihat az egész mûködésünkre. Sok
problémára nyújt megoldást a terápia. Pld. alvászavarra, állandó agyalásra, emésztési problémára, fejfájásra, hátfájásra, magas vérnyomásra,
remegésre, stresszre, szorongásra, stb. Kismamáknak várandóság alatt,
és kisbabáknak is javallott!
(x)

RENDELÉS SZERDÁN: 10.00–12.00
HÉTFÔ, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00

Szhely., Széchenyi u. 4–6.,
(Madentko)
Tel.: 06/94/312-047

Dr. Gerencsér József

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

Madentko – Szombathely, Széchenyi

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

Érdeklôdni és bejelentkezni telefonon: + 36 30 5435 624

Horváth Niki „Bodza”
Kranioszakrális terapeuta, alternatív szellem és lélekgyógyító
Alpok Egészségház Szombathely, Kálvária u. 34.
www.alpokkineziologia.hu facebook: www.facebook.com/alpok.kineziologia

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

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

ACCESS
Consciousness®
kezelések, Bars®
tanfolyamok:

Nyári akció
az Ércentrumban
A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak
zsibbadása, járástávolság csökkenése, fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, magas vérnyomás stb. esetén ajánljuk.
A kezelések száma a beteg állapotától függ, általában 30 kezelést ajánlunk, egy alkalom kb. 40 percet vesz igénybe. A terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják
megtéveszteni az embereket. Bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek
el, a szabadalom biztosítja, hogy más eszközökben ezek az
új technológiák nem találhatóak meg. A készülék „fizikai
érterápiaként” alkalmazható. Nemcsak a fô erekre hat, hanem
a hajszálerekre, a mikrocirkuláció területére is, ami a vérerek
több mint 74%-át teszi ki. A készülékben használt technológia a különbözô méretû vérerek érfalmozgását is összehangolja. Ezáltal tud ilyen hatékony eredményt kifejteni. Aktuális
nyári akciójukról információ a szombathelyi Ércentrumban vagy
a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.
(x)

•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

Önismereti és Párkapcsolati Problémamegoldó Tréneri tanácsadás, Szüléstámogató és Gyermekágyas Professzionális Dúla szolgáltatások:
segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél (ha nem jön
a baba), egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Derékfájdalom?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

25% engedmény minden csomag árából!*

*AKCIÓNK 2016. AUGUSZTUS 8–18-IG TART.

NYÁRI AKCIÓ az

Rossz szokások, félelmek, stressz törlése.
Immunerôsítés, ráncok eltüntetése. Tanulási és látásproblémákra.

Kernné
Mihácsi Melinda
Tel.: 70/3195317
honlap:

megnyilolehetosegek.hu

Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)
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Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

Augusztusi akció!
Mediterrán növények
30% kedvezménnyel!
• Leander
• Tölcsérjázmin

• Sétányrózsa
• Murvafürt
• Citrusfélék

Az akció augusztus 1-31-ig tart.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.
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