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26. ÉVF. 23. SZÁM • SZOMBATHELY, 2016. JÚNIUS 11.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

FELÚJÍTJÁK A BERZSENYI TERET
NYÁRI KÖZGYÛLÉS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS JEGYÉBEN
OMBUDSMAN: VAS NEM PANASZKODÓS MEGYE
KIÁLLÍTÁS: SZENT MÁRTON ÉS PANNÓNIA KINCSEI
Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

• Renault Captur Intens 1,5 dCi 90 LE 2015-ös

4.890.000 Ft

• Renault Scenic Limited 1,5 dCi 110 LE 2016-os

5.646.000 Ft

• Renault Kadjar Zen 1,2 TCe 130 LE 2015-ös

5.490.000 Ft

• Dacia Duster Cool 1,6 16V 115 LE 2016-os

3.350.000 Ft
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HIRDETÉS • CSALÁDI

Tóth-Irimiás Dalma
sminktetováló mester, szakoktató, kozmetikus

Kedves Vendégek!

Óriási Sminktetoválás Akció – Nyárra!!!
Szemöldök tetoválások:
Satír, gépi szálazott technikákkal:
20.000 Ft
25.000 Ft
Microblading, 3D technikákkal:
Szemhéj tetoválások:
Felsô szemhéj vékonyan:
10.000 Ft
Felsô szemhéj vastagon:
15.000 Ft
10.000 Ft
Alsó szemhéj:
Duál technikás szemhéj,
23.000 – 28.000 Ft-ig
füstös technikák:
Szájtetoválások:
Szájkontúr:
19.000 Ft
29.000 Ft
Szájkontúr + lágysatírozás félig:
40.000 Ft
Szájkontúr + teljes szájsatírozás:
MINDEN ELKÉSZÜLT SMINKTETOVÁLÁS MELLÉ
UTÓÁPOLÓT ADOK AJÁNDÉKBA!

Bejelentkezni a +36305389809-es telefonszámon lehet
hétfôtôl szombatig 9–19.00 óráig!

CaliVita Infódélutánra várjuk az érdeklôdôket
2016. június 18-án (szombaton) 15–17 óráig!
• Az egészségmegôrzés és a minôségi élet megteremtése.
• Milyen szerepet töltenek be a táplálék kiegészítôk
napjainkban?
• Hogyan teremthetünk minôségi életet magunknak és
családunknak?
Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ
Szombathely, Szent Imre herceg u. 84/b.
Bôvebb információ: Farsang Zoltán + 36 70 770 6891

AKCIÓ, CSAK NÁLUNK
MILESI HYDROCROM
VÉKONYLAZÚROK
ENGEDMÉNYES ÁRON
JÚLIUS VÉGÉIG
Szibériai vörösfenyô gyalult
anyagok a készlet erejéig
WÉBERKER KFT., SÉ
Nyitvatartás: hétfô–péntek 8–17 óra

Telefon: 94-540-510

RECEPT

ZÖLDSÉGES-SZÓJÁS KACSAMELL

Hozzávalók: 1/2 kg kacsamell belsô filé, 1 csokor újhagyma, 1 cukkini, 2 sárgarépa, 2 zellerszár, 3 gerezd fokhagyma, egy darabka gyömbér, 2–3 ek. szójaszósz, szezámolaj,
szezámmag, chili, 1 lime.
Elkészítés: A kacsamellbelsô-filét vékony csíkokra vágjuk, néhány
kanál szójaszósszal összeforgatjuk, és picit állni hagyjuk. A zöldségeket azonos méretû csíkokra vágjuk. A wokot jól felforrósítjuk, és kevés szezámolajon gyorsan körbepirítjuk a kacsamell csíkokat, nem szabad túlsütni, mert kiszárad. A végén megszórjuk
szezámmaggal, és még egyszer átforgatjuk. A húst kiszedjük.
A wokba még egy kis olajat teszünk, és jöhetnek a zöldségek
„puhulási” sorrendben: répa, zellerszár és hagyma, erre reszeljük a gyömbért, rászórjuk az apróra vágott fokhagymát, és ha
csípôsre akarjuk, akkor az apróra vágott chili paprikát is. Néhány
perc pirítás után hozzáadjuk a cukkinit is. Amint elvesztették a
nyersességüket, visszaöntjük a húst a wokba, ráfacsarjuk a lime
levét, és sózzuk-borsozzuk az egészet. Párolt rizzsel tálaljuk.
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Átépítik, felújítják a Berzsenyi teret
A régészeti feltárással megkezdôdött
a Berzsenyi tér felújítása. Megszûnnek a parkolók, változik a forgalmi
rend, fák, padok és vízfelületek kerülnek a barokk térre.
A Szent Márton-terv I. ütemébôl, 1,2 milliárd forintból újul meg a Berzsenyi tér
és környéke az egyházi beruházásban
készülô Mindszenty tér után – mondta
dr. Puskás Tivadar polgármester hétfôi
sajtótájékoztatóján. A tér az ország
egyik legegységesebb barokk tere, amelyen korábban piac állt, majd a város
közigazgatási, hatalmi központja volt
a Megyeházával, Városházával és a Püspöki Palotával – tudtuk meg Mangliár
László építészmérnöktôl, tervezôtôl.
A felújítás koncepciója a tér történelmi
elôzményeire épít, a cél a másfél évszázaddal ezelôttihez hasonló, nagyvonalú, igényes környezet létrehozása,
a forgalom csillapításával.
A Berzsenyi tér és a Szily-szobor körüli terület gyalogos és zöldfelületi rendszerét
a jövôben nem a közlekedés és parkolás,
hanem az ettôl eltérô használati igények,
a téren álló épületek és mint két súlypont,
a két szobor határozzák meg. Az egyetem „D” épülete elôtt a Berzsenyi-szobor
körül egy nagyobb, a Szily-szobor körül,
a Püspöki Palota és a Megyeháza elôtt
egy-egy kisebb, zöldfelülettel határolt,
padokkal ellátott terület jön létre. A Berzsenyi tér a Szily-szobor körüli területen
keresztül a Mindszenty térrel szerves
egységet alkot.
Az egyetem épületének felújításakor
annak tengelyébe visszahelyezett Berzsenyi Dániel-szobor körül egy új, rendezvénytérként is használható, díszburkolatú területet alakítanak ki, melyet a nyugati oldalon két vízmedence
és zöldfelület határol. A terület nem
csak rendezvények megtartására alkalmas, de a tér leglátogatottabb épülete elôtti pihenôterületként is szolgál.
A fejlesztési terv szerint a Szily János utca egészen a Petôfi Sándor utcáig
megújul. A meglévô alapokon új térkô
járda és új aszfalt útburkolat készül.
A nyolc méter széles úttesten a forgalmi sáv 5,5 méterre szûkítésével a nyugati oldalon a kapubejárók között
hosszanti parkolók jelölhetôk ki. A szûkítésnek forgalomlassító hatása van, és
megszûnik a járdán történô parkolás.
Az utca déli végén – a szeminárium épülete elôtt – a meglévô úttesten hasonló módon kialakítható egy parkolásra

nem használható megállóhely két turistabusz számára. A Petôfi Sándor utcai
jelzôlámpás csomópontban a két külön
– jobbra és balra – kikanyarodó sáv megszûnik, mivel a Berzsenyi téren az átmenô forgalom ebben az irányban megszûnik, így a forgalom csökken.
A terv szerint a Széchenyi utca lényegében a jelenlegi formájában kerül felújításra a burkolatok cseréjével. A Kiskar utcára kivezetô Hollán Ernô utca északi oldalán jelentôs a gyalogos forgalom,
ezért a meglévô járda szélesítését tervezik a meglévô fák megtartása mellett. Valamennyi felület gépjármû-közlekedésre méretezett. A járdákon és a gyalogos
felületeken általánosan a Fô téren is alkalmazott, külön Szombathely számára
a szürke három árnyalatában legyártott,
gránit ôrleményes kopóréteggel ellátott,
prémium minôségû, 10-40 centiméter vegyes méretû négyzet és téglány beton
térkôbôl lerakott burkolat készül.
A Fô téren alkalmazott és ott jól bevált
bútorok használatával erôsítik a belváros egységes megjelenését. A klasszikus
formavilágú bútorok jól illenek ebbe

a környezetbe. A bútorok színe és a közvilágítási berendezések színe egységesen
galambszürke. A munkálatok a tér régészeti feltárásával kezdôdtek meg hétfôn.
Csapláros Andrea szerint a római korban
itt a helytartói palota és a fórum közötti területen jelentôs épületek állhattak,
ezt igazolják a nemrégiben a Mindszenty
tér alatt talált maradványok is.
SaFó

PA R K O L Á S A S Z I LY É S A K Ô S Z E G I U T C Á K B A N
Illés Károly alpolgármester a parkolásról szólva elmondta, hogy bár
a Berzsenyi téren megszûnik a parkolási lehetôség, a környezô utcákban, így a Szily János utcában és a Kôszegi utcában több parkolóhelyet alakítanak ki. A Szilyben az úttest szélessége leszûkül, itt lehet
majd parkolni, a Kôszegi utcában pedig a tömbbelsôkben lévô parkolók számát bôvítik.
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VISSZAPILLANTÓ

Találkoznak a települések
A hét végén, június 10–12. között találkoznak a Szent Márton nevét viselô települések Szombathelyen, ez már a második
alkalom, hogy megrendezi a város a Szent
Márton Fesztivált. Tavaly tizenegy, az
idén már huszonegy településrôl érkeznek
vendégek – tudtuk meg dr. Puskás Tivadar
polgármestertôl keddi sajtótájékoztatóján.
A háromnapos programra hat határon kívüli településrôl is jönnek, egy-egy szlové-

•

KULTÚRA

Kedden délután Sárvár térségében,
a 84-es úton balesetet szenvedett a polgármestert és két munkatársát szállító személygépkocsi. Egy kisáruszállító autó az
úton megpördült és frontálisan ütközött
a polgármesteri hivatal autójával, melyet
a szolgálati gépkocsi vezetôje vezetett.
Az ütközés következtében a kisáruszállító
autó vezetôje a helyszínen életét vesztette. A mentôk Szombathely polgármesterét, munkatársait és a gépkocsivezetôt kivizsgálásra a Markusovszky kórházba
szállították. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a balesetben mindannyian
könnyû sérülést szenvedtek. Szombathely
Megyei Jogú Város önkormányzata részvétét fejezi ki a balesetben elhunyt áldozat hozzátartozóinak.

Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!–MSZP–
DK–Szolidaritás frakció) városi képviselô
tartott sajtótájékoztatót, a gazdasági és
városfejlesztési bizottság ülése után,
mert felháborítónak és igazságtalannak
tartják az út-, járda- és csapadékelvezetés felújítására tervezett költségvetési
forrás felhasználását a választókerületek
között. Tóth Kálmán elmondta, hogy
a 231 millió forintos keret mindössze 3 százaléka jut olyan körzetbe, ahol ellenzéki a képviselô. „Az áprilisi közgyûlésen
a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
elnöke, Lendvai Ferenc ígéretet tett arra,
hogy az út- és járda-felújítási programról
rendkívüli bizottsági ülést hív össze, amelyen minden egyéni képviselô kifejtheti álláspontját, a saját körzetével kapcsolatban javaslatokat tehet” – mondta a képviselô, ám ez az egyeztetés nem történt
meg, a bizottsági ülésen szembesültek

Trianon üzenete
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja.
Szombathelyen a trianoni békeszerzôdés
aláírásának évfordulóján az elsô világháborús emlékmûnél dr. Puskás Tivadar polgármester, Illés Károly és Koczka Tibor alpolgármester jelenlétében emlékeztek
arra a napra, amikor a vesztes világháború után elcsatolták az ország kétharmadát.
Szabó Tibor színmûvész és a Boglya zenekar mûsora után Koczka Tibor alpolgármester mondott beszédet. Felidézte, hogy
akkor az ország feje felett döntöttek az
ország sorsáról. Balassa Péter képviselô,
a Jobbik városi elnöke is ugyanitt tartott
megemlékezô beszédet.
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IFJÚSÁG

Ütközött a polgármestert szállító autó

Fideszes körzetekben lesz felújítás?
niai és horvátországi, valamint két szlovákiai és romániai csoport látogat Szent Márton szülôvárosába. A programok pénteken kezdôdtek, szombaton folytatódnak.
Délelôtt a Fô téren a magyarországi kolostorok, kézmûvesek termékeibôl vásár
kezdôdik, a programban szerepel képmutogató játék, délután háromtól óriásbábos játék Szent Márton életérôl. Öt órától a Cimbaliband koncertezik, nyolctól
a Bohemian Betyars. Séta indul a város
ókeresztény emlékeinek bemutatására, indulás 14 órakor és 15.30-kor a Szent
Márton-templom elôl. Vasárnap folytatódik a vásár, 13 órától a Fô téren mutatkoznak be a települések kulturális csoportjai.
Szalóki Ági koncertezik 15 órakor, a Muzsikás és Herczku Ágnes pedig 20 órakor
lépnek fel. 9.30-kor kezdôdik az ereklyés
szentmise a Szent Márton-templomban,
majd utána, 23 órakor ünnepi felvonulás
indul a Székesegyházhoz, ahol közös ima
következik Szent Márton hermájánál.

•

ték szerdán a színházban. A Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek elôadása után a diákokat köszöntötte dr. Puskás Tivadar polgármester és
Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi Pedagógiai
Oktatási Központ fôosztályvezetôje. A díjakat Takács Roxána versmondó és
a Paragvári Utcai Általános Iskola Gerlice Énekegyüttesének elôadása után vették át a diákok.
Emlékezés Szent Kvirinre
Quiriniusra, a mártírhalált halt püspökre
emlékeztek a múlt hétvégén. Emléktáblájánál P. Csány Péter, a Szent Kvirin

Szalézi Plébánia és Rendház házigazgatója, plébános szólt a megemlékezôkhöz,
majd a város részérôl dr. Puskás Tivadar
polgármester, Koczka Tibor alpolgármester és dr. Takátsné dr. Tenki Mária bizottsági elnök helyezett el koszorút.
Könyvhét sok programmal

a számokkal. Tóth Kálmán a SZOVA
munkatársaival mérte fel a terepet, körzetében hat felújításra kért összesen kilencmillió forintot, de ebbôl egy fillér nem
jutott Gyöngyöshermánra, Szentkirályra.
Elismerés a diákoknak
A tanulmányi versenyeken legeredményesebben szereplô diákokat ünnepel-

A Berzsenyi Dániel Könyvtár ebben az évben is csatlakozott rendezvényeivel az országos könyvheti programhoz, a Libri
Könyvesbolttal szervezôje volt a helyi eseményeknek, a gyermek és felnôtt programoknak. A héten zajlott rendezvény keretében Mechler Anna mesélt óvodásoknak, találkozhattak Tóth Krisztina költôvel,
a Mesebolt Bábszínház mûvészei a 80 éves
Csukás István mûveibôl meséltek. Bemutatták Göncz László Határ-szél címû kötetét,
és író-olvasó találkozót tartottak Turbuly Lillával, ifjúsági regények szerzôjével.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Ha beköszön a kánikula…
A Vasmegye 1948. augusztus 1-jei számában kánikula-riportot közöltek.
Az újságíró a nyakába vette a várost, és
körbejárta a hôségben érintett munkahelyeket…
„A vízmûvek meteorológiai állomás tegnap 31 fok meleget jelentett. Persze ôk
árnyékban, csendes helyen mérik a hômérsékletet, bent a városban öt-hat
fokkal többet érez a ’kutyagoló’ szombathelyi. Ezt az érzést némikép enyhíteni a feladata a ’kánikulát kellemesebbé
tevô intézményeknek.’”
A zsurnaliszta elsô állomáshelye a jéggyár volt…
„A városi jéggyár a ’medárdos’ idôkben
jóformán alig szállított néhány mázsa jeget. A jég hûsítô munkáját akkoriban az
’elôzékeny’ Medárd látta el, most viszont
a jéggyár dolgozik teljes üzemben… Mikor meglátogattuk a gyárat, gondoltuk:
itt aztán öröm az élet a kánikulában. Késôbb kiderült, hogy kissé tulzott ’örömben’ van részük a jégkiszedô munkásoknak. Ôk ugyanis hét és fél fokos hidegben dolgoznak pulóverben és gumicsizmában. ’Itt mindig tél van, különösen

ilyenkor kánikulában. Megy itt a munka, akár be is fagyaszthatnánk az egész
várost’ – mondják.”
A cukrászdákban is zajlik az élet, „az esti órákban alig lehet beférni”. „A fagylaltfogyasztóknak jóformán sorba kell állniuk, ha egy kis hûsítô édességhez akarnak jutni. A különlegességekben bô választékuk van: ananász, mogyoró és
még egy hosszú lista utánuk.” Kiderül,
hogy vannak válogatós népségek, ám
a nagy többség beéri azzal, ami van,
mindegy milyen ízû, csak hideg legyen.
A kocsmák forgalma is fellendült a forróságban, ugyanakkor a Széll Kálmán utcai Dreher sörlerakat vezetôje arról panaszkodott, hogy az olcsó nedût viszik inkább a szombathelyiek, a minôségi Bak
és Sötét János alig fogynak.
A strandokon is zajlik az élet, „a városi
strandfürdô szombaton és vasárnap rekordforgalmat bonyolított le. Ekkor 800
ember lubickolt a medencében, hétköznap rendszerint 400-500-an keresik
fel. Itt mindjárt pechhel kezdôdött a szezon. A Gyöngyösön ugyanis elszakadt
a gát és aznap nem tudtak vizet szi-

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

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

vattyúzni a medencébe, így fürödni sem
lehetett”. Helyre állt aztán a rend, viszont
enyhe kritikát kapott azért a létesítmény,
mondván nagyon kicsi a terület, egymás
hegyén-hátán napoznak az emberek.

Játék
E heti kérdésünk: Melyik sörök
nem fogytak? A helyes megfejtést beküldôk között az Alterába
fesztiválra szóló belépôket sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,
Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, június 15-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
június 11-tôl június 17-ig.
11., Szo – Rókus, Gábor Á. u. 12.,
510-312 20.00–8.00; 12., V – Isis,
Rákóczi F. u. 1., 322-123 19.00–
08.00; 13., H – Calendula, Szelestey L. u. 4–6., 509-405
20.00–8.00; 14., K – Elefánt,
Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00;
15., Sze – Fagyöngy, Szûrcsapó u.
23., 508-110 20.00–8.00; 16., Cs –
Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508242 20.00–8.00; 17., P – Benu Fô
tér, Fô tér 12., 312-466 20.00–8.00

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

Közgyûlés: kis nyári konstruktív
A júniusi közgyûlésen egyebek mellett
döntöttek szoborpályázatról, a költségvetés húzós módosításáról, településrendezésrôl. Ezekrôl következô számunkban olvashatnak, most azokról
a témákról, amelyeket délelôtt tárgyalt a testület.
A közgyûlés megemlékezett a nemrégiben elhunyt Takács József sportvezetôrôl, akinek munkáját Koczka Tibor alpolgármester méltatta.
Lendvai Ferenc köszönetet mondott Filó
Lászlónak, a polgármesteri hivatal gépkocsivezetôjének, aki mindent megtett,
hogy megvédje utasait a héten a 84-esen
történt balesetben. Dr. Czeglédy Csaba,
a baloldal frakcióvezetôje kijelentette: támogatják, hogy mint korábban, most is
az utasok biztonságát szolgáló gépkocsit
szerezzen be a hivatal.
Nem tárgyalták a buszmenetrendet
Nemény András (MSZP) javasolta, hogy
vegyék napirendre a buszmenetrendet,
úgy látja, hogy semmi nem történt a februári lakossági aláírásgyûjtés után sem.
Puskás Tivadar (Fidesz–KDNP) emlékeztetett arra, hogy az MSZP javaslatára változott meg a menetrend januárban,
a közlekedési társaság vezetôje szerint
még egyeztetni kell a lakossággal, ezért
nem javasolta az ügy tárgyalását a közgyûlésnek.
Tóth Kálmán (Éljen Szombathely) szerint
vissza kell adni a közgyûlésnek a városfejlesztési alap felosztásának kérdését,
a bizottsági ülésen nincs minden képviselônek szavazati joga. Horváth Attila
(MSZP) arra az ígéretére emlékeztette
a polgármestert, hogy a parkolók építése lesz a prioritás, Oladon mégsem épül
meg a már megtervezett parkoló. Több
mint nyolcszáz ember aláírását adta át
a polgármesternek. Puskás Tivadar átvette, és megköszönte, hogy ennyi ember
összefogott egy ügyért, és hozzátette,
hogy elô kell készíteni a kivitelezést.
Balassa Péter (Jobbik) a Szompark ügyvezetôjének visszahívását kezdeményezte, mert „ô árt a legtöbbet a városvezetésnek”.
Czeglédy arról értesült, hogy a Falco elindította a gyár környéki lakóházak felvásárlását. Errôl kért tájékoztatást a Falcomunkacsoporttól. A Vasivíz egyes díjtételeinek emelésére is rákérdezett. Illés Károly (Fidesz–KDNP) alpolgármester azt
ígérte, bekéri a Vasivíztôl a listát.
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Dr. Ipkovich György (MSZP) javasolta,
hogy vegyék fel napirendre a Brennervilla ügyét. Az ellenzéki napirendi javaslatokat nem fogadta el a közgyûlés.
Betiltani a dohányzást a Fô téren?
Tavaly volt az elmúlt öt évben a legalacsonyabb a bûncselekmények száma,
majdnem minden mutató szerint javult
a város közbiztonsága és a felderítés eredményessége is – mondta dr. Gulyás Ferenc
ezredes, városi rendôrkapitány a város
közbiztonsági helyzetérôl. A képviselôk
azt kérték, hogy közterületek nyugalmára figyeljen oda jobban a rendôrség.
A közterület-felügyelet munkájáról is
hallgattak meg beszámolót, e szerint a szabálysértések száma csökkent tavaly óta. Dr.
Takátsné dr. Tenki Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy sokkal többet kellene tenni a belváros tisztaságáért. Úgy gondolja,
hogy meg kellene tiltani a dohányzást a Fô
téren. Horváth Soma azt vetette fel, hogy
a körzetében lévô két szolgáltatóháznál
a kamerarendszer ellenére továbbra is vannak problémák. A rendbontók megtalálják azokat a helyeket, ahol épp nem látja ôket a kamera.
Balassa Péter bezáratná a közterületfelügyeletet, inkább a rendôrségre és
parkôrre, mezôôrre bíznák a szolgálatot.
A lakosság nem szereti a közterületfelügyelet, jelentette ki. Ágh Ernô azt
mondta, nem kívánják más formában
a közterület-felügyeletet másképp ellátni. Varsányi Péter személyeskedve vágott
vissza Balassának, amit Lendvai Ferenc
frakcióvezetôként az egész képviselô-testület nevében visszautasított: egy képviselônek a közgyûlésben joga van a véleményét elmondani – jelentette ki. Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármesterrel is vitába keveredett Varsányi Péter, aki
szerint Molnár járt közben, hogy a Deck
presszó vendégei használhassák a Tófürdônél lévô parkolót. Molnár elmondta,
hogy a Deck a SZOVÁ-tól bérelte havi 100
ezer forintért a parkolót, és csak a fürdôszezon kezdetéig.
A beszámolót elutasította a képviselô-testület a baloldali frakció tartózkodásával,
Molnár Miklós és Balassa Péter nem
szavazatával.
Beruházások ismét
Elfogadták az egészségügyi alapellátó
beruházási tervét. Jóváhagyták a sportliget fejlesztésérôl szóló tanulmányter-

vet. Dr. Kecskés József (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy kerékpártárolót mindenképpen tervezzenek be, és
gondoljanak az akadálymentesítésre is. Litkei Tamás mérnök elmondta, hogy a mozgássérültek számára lesznek szilárd burkolatú utak. Balassa Péter az önerôre
figyelmeztetett, hogy a beruházást ne más
feladat rovására kelljen finanszírozni.
Illés Károly azt válaszolta, arra törekszenek, hogy minél kisebb legyen az önerô.
Egy szó nélkül ment át – Balassa Péter tartózkodásával – egy több mint egymilliárd
forint értékû fejlesztésrôl szóló elôterjesztés: a Területi Operatív Program keretében pályáznak a Sárdi ér úti és az északi iparterület fejlesztésére.
A város leromlott területeinek fejlesztésérôl szóló pályázatról viszont volt vita.
Nemény András szerint van leromlottabb
terület az Alsóhegyi út környékénél,
például a lakótelepek.
Szakály Szabolcs osztályvezetô elmondta, hogy nem a környezet, hanem a lakók összetétele (alacsony iskolai végzettség és munkanélküliség) alapján jelölhetnek ki területet rehabilitációra.
SaFó
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iQor: Nem csak munkahely, közösség is
Szombaton családi napot tartott az
iQor, ez az egyik a három nagyrendezvényük közül. Mert nem csak
munkával él az ember.
Már reggel kilenckor gyülekeztek az
iQor dolgozói a szombathelyi nagyvállalat Vásártér utcai telephelyén, a dolgozók – ahogy a rendezvény neve is
mondja – családostul érkeztek…
Az udvaron kisebb-nagyobb gyerekeknek jócskán akad játék, amelyet ki is használnak. A programban szerepel még
zumba bemutató, Blues Faces-koncert,
egészségügyi felmérés és persze közös
ebéd. Ebéd elôtt azonban sorok állnak
a gyár bejáratánál, ezúttal azért, hogy
megnézzék az üzemcsarnokokat, hol dolgozik anyu, apu, vagy éppen a gyerek,
hol javítják a meghibásodott, és a gyártónak visszaküldött mobilokat, laptopokat, konferenciabeszélgetésre alkalmas
csúcstechnológiás berendezéseket, de

nemrégóta orvosi mûszereket is tudnak
fogadni. A rendezvényekre mindig meghívnak más üzemeikbôl is vendégeket,
most három lengyel család érkezett
Szombathelyre – tudom meg. Pajor Attila az iQor ügyvezetôje lapunknak azt
mondja, három nagyrendezvényt tartanak évente az 1300 fôt foglalkoztató cégnél: a családi nap az egyik, a farsang és
az ôszi sportnap mellett: „Úgy érezzük,
nem elég az, hogy munkát adunk, közösséget is kell adnunk” – mondja Pajor Attila igazgató.
Nemcsak a nagy, hanem a kisebb közösségek is fontosak az iQornál,
Grünwald Imre személyzeti osztályvezetô sorolja a klubokat, szakköröket
és sportköröket, tizenhármat a fotótól
a horgászon keresztül a kártyaklubig
és pingpongig. Sportolásra a gyár
edzôtermében is van lehetôség. Megtudom azt is, hogy tanmûhelyüket –
ahol a Puskás szakközép diákjai szerez-

nek gyakorlati ismereteket – nemsokára megnyitják azon szombathelyiek, fôleg fiatalok számára, akik „bütykölési attitûddel” rendelkeznek.
Az iQor Global Services Hungary Kft.
nyitott a szélesebb közösség felé is,
a Savaria moziban filmklubjuk mûködik, amelynek elôadásait bárki féláron látogathatja, és szponzorálnak
más kulturális eseményeket is.
A fotószakkör kiállítása Kontraszt
Anyag címmel június 16-án nyílik a Savaria mozi aulájában.

Lamantin fesztivál adománygyûjtéssel
Június 19–25. között ismét szól
a Lamantin, az idei jazzfesztivál
már a tizenhetedik. Az idén helyszín marad a színház Krúdy klubja
is, de visszaköltözik a Fô térre
a jazzsátor is.
A nyitónapon, vasárnap 19 órakor
az Evangélikus Templomban Szent
Márton Gospel nap: a Bolyki Brothers
énekel. Június 20-án, hétfôn 20 órá-

tól Lamantin Klub (színház) lesz a tábornyitó koncert a Lamantin Improvizációs Tábor tanári karának részvételével. Kedden 18.30-tól a Bartók Teremben játszik a Loop Doctors –
Szentpáli Roland, az Equinox Jazzgroup és a Csík Gusztáv Trio. Másnap,
szerdán 21 órától a színházban a Szabó Dániel Quintet. Csütörtökön, 23-án
18 órától kezdôdnek a koncertek
a Lamantin Jazzsátorban. A blues

koncertek sorozatát fiatal tehetségekbôl összeállt zenekar nyitja, majd
a Muddy Shoes, a Luca Sestak Boogie
Duo (D) és a Lurrie Bell’s Chicago Blues
Explosion (USA) játszik. Ugyanezen
a helyszínen pénteken fél héttôl az
Urbán Orsi Trió, a Piotr Baron Quintet
(PL) Stephane Belmondo Trio (FR)
koncertjét hallhatjuk. Szombaton
a Zsinagóga Udvarban 13.30-tól a tábor diákjai muzsikálnak.

Ombudsman: Vas nem panaszkodós megye
A múlt héten Vas megyébe látogatott
dr. Székely László, az alapvetô jogok
biztosa és két helyettese. Az ombudsman a Markusovszky kórház és
a Szombathelyi börtön meglátogatása után tartott sajtótájékoztatót a megyeházán. Vendéglátója, Harangozó
Bertalan kormánymegbízott kijelentette: – Elkötelezettek vagyunk, hogy
mindenben törvényesen járjunk el,
tiszta a lelkiismeretünk, de nem árt, ha
idônként külsô hivatalok, mint az
Alapvetô Jogok biztosának hivatala
rajta tartja figyelô tekintetét az államigazgatáson.

Dr. Székely László kedvezô tapasztalatokat szerzett a börtönlátogatás
során, és dicsérte a kórház sürgôsségi osztályát is. Utóbbival kapcsolatban
megjegyezte, hogy a kórházigazgató
nôvérhiányról számolt be.
Vas megyei tapasztalatairól szólva elmondta, hogy a második legkevésbé
„panaszkodó” megye vagyunk általában is, és a látogatása elôtt kihelyezett
gyûjtôládájába is csak 21 panasz érkezett, hét a Falcóval kapcsolatban. A céget már korábban is vizsgálta az ombudsman, állásfoglalást is adott ki.
(Errôl késôbb bôvebben számolunk

be.) Szabó Marcell, a jövô nemzedékének érdekeinek védelméért felelôs
ombudsman helyettes leszögezte, hogy
ha a Falco bôvíteni akar, akkor vállalnia kell a környezetvédelmi beruházást.
Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségi jogok védelmének biztosa
horvát, szlovén, német és cigány kisebbségekkel találkozott. Alapvetôen pozitív benyomásokat szerzett,
egyetlen dolgot tett szóvá: a nemzetiségek jelezték, hogy jó lenne, ha
a miséket is hallgathatnák anyanyelvükön, erre most csak két templomban van lehetôségük.
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Beruházások jönnek, iskolák mennek
A múlt héten tartotta találkozóját
Szombathelyen a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Szita Károly elnök,
Kaposvár polgármestere az évszázad
legnagyobb beruházásának nevezte
a Modern városok programját.
Szita Károly a rendezvény sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 2000 milliárd forint értékû fejlesztés indul a megyei jogú városokban, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) uniós pénzbôl, valamint
a Modern városok programban uniós és
hazai források felhasználásával valósítanak meg. Hozzátette, hogy olyan
fejlesztések történnek, amelyek nemcsak a városokat, hanem a környezô településeket is szolgálják.
Az állami költségvetésben 2017-ben
a Modern városok programra 452 milliárd forintot fordítanak.
Cser-Palkovics András, az MJVSZ társelnöke, szerint a megyei jogú városok az ország gazdasági fejlôdésének a motorjai,
fejlôdés elképzelhetetlen bármelyik is
e városok fejlesztése és fejlôdése nélkül.
A programok már az idén elindulhatnak,
az idei költségvetés-módosításban 50 milliárd forintot jelöltek meg erre a célja.
Szemereyné Pataki Klaudia az önkor-

mányzatok és az állam partnerségét dicsérte. Banai Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államháztartásért felelôs
államtitkára a jövô évi költségvetést
a beruházások költségvetésének nevezte, 2017-ben útépítésekre 280 milliárd
forintot költenek majd. Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium
munkaerôpiacért és képzésért felelôs államtitkára a szakképzés átalakításán kívül a felnôttképzés fontossága mellett
szólt, ezzel gyorsabban lehet reagálni
a munkaerôhiányra.

Lapunk kérdésére Szita Károly elmondta, hogy a fejlesztéseken kívül más kérdések is szóba kerültek a közgyûlésen.
Az oktatás kérdését (az iskolák üzemeltetésének is állami kézbe vonását, azaz
a teljes államosítást) emelte ki. Megjegyezte, hogy ezt szeretik, azt már kevésbé, hogy az önkormányzatoknak ez
pénzbe kerül. Puskás Tivadar polgármestere örömét fejezte ki, hogy a Szent Márton jubileum évben is Szombathely láthatta vendégül a szövetséget.
SaFó

Szent Márton és Pannónia kincsei

Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán – ezzel
a hosszú címmel nyílt kiállítás az
Iseumban. Nemcsak a cím hosszú, hanem a kor is, amelyen átvezet a tárlat
a kereszténység pannóniai meggyökeresedéséig. A kora kereszténység
legértékesebb, legérdekesebb pannóniai régészeti leleteit láthatjuk.
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A múlt pénteki megnyitón dr. Veres
András, a Magyar Püspöki Kar elnöke arról beszélt, hogy sok hasonlóság van
Szent Márton kora és a mai közt: a kereszténységet sok helyen ugyanúgy
elutasítják, mint ma. A püspök kitért arra is, hogy Szent Márton volt az, aki megbékítette az ellenfeleket.
Dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntôjében elmondta, hogy ahogy
Szent Márton megosztotta köpenyét,
úgy osztozik Szent Márton emlékén
Pannonhalma és Szombathely, amit egy
olyan kiállítással is reprezentálnak,
amelynek egyik fele Pannonhalmán,
a másik Szombathelyen van. Ilyen csoportosításban, tematikával és ilyen
gazdagságban együtt még soha nem
mutatták be azokat a régészeti leleteket, amelyeket most Pannonhalmán és
Szombathelyen láthatunk – ajánlotta
a kiállítást a polgármester. Várszegi
Asztrik pannonhalmi fôapát úgy emlékezett Szent Mártonra, mint aki egy

széthulló világban élt, amelyben sokan
keresték fel bizonyosságért, útmutatásért. Szent Márton élete példa ma élô
ember számára is a szeretetrôl, de a változásért társadalmi szinten szükséges
cselekedni.
A kiállítást Carlos Azevedo, a Kultúra Pápai Tanácsának delegátusa nyitotta meg,
aki hosszan beszélt nem csak a szentrôl,
de arról is, milyen nyomot hagyott a mûvészettörténetben. A leggyakrabban
megjelenített momentum a köpenyét
kettévágó és a koldussal megosztó Márton alakja. Ezt a cselekedetet Azevedo
a krisztusi kenyérszaporításhoz hasonlította. Márton az osztozás logikáját követi, és ugyancsak szolidaritás logikájára van szükség ma is a társadalmi problémák megoldására.
Takács Imre a kiállítás fôkurátora szólt
a kiállításról, amely Pannónia legértékesebb régészeti leleteit mutatja be, különös hangsúllyal a szakrális tárgyakra.
SaFó
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Elismerések az oktatásban dolgozóknak
A városi pedagógusnapi ünnepségen
adták át a területen kiváló munkát
végzett szakemberek elismeréseit.
A díjakat dr. Puskás Tivadar polgármester, Koczka Tibor alpolgármester
és Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke adták át.
Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díjat kaptak: Péntek Ottóné,
a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda
dajkája, Varga Árpádné, a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodatitkára, Palkóné
Karakó Judit Emese, a Szombathelyi
Gazdag Erzsi Óvoda dajkája, Szijártó Imre, a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképzô Iskolája és Kollégiuma karbantartója, Kovács Tibor, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ karbantartója.
A „Kiemelkedô pedagógusmunkáértdíj” II. fokozatát kapták: Kálmán Ferencné, a Szombathelyi Kôrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda óvodapedagógusa, Bocsi
Tiborné, a Szombathelyi Szivárvány
Óvoda óvodapedagógusa, Kovács Gáborné, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda
óvodapedagógusa, Kovács Klára,
a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára, Cseriné Kiss Judit,
a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára, Bokor Róbert, a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Hefele
Menyhért Szakképzô Iskolájának általános és közismereti igazgatóhelyettese,
Szijjártó László, a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakközépiskolája
tanára, Vargáné Pulay Andrea, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakképzô Iskolájának tanára, szakmai munkaközösség-vezetô.
A „Kiemelkedô pedagógusmunkáértdíj” I. fokozatát kapták: Joó Lajosné,
a Szombathelyi Szûrcsapó Óvoda óvodavezetô-helyettese, Somogyiné Németh Zsuzsanna, a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodapedagógusa, Horváthné Kapiller Izabella, az Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ
csoportvezetô gyógypedagógiai tanára, Zielbauerné Szabó Zsuzsanna,
a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Koncz Tiborné, a Szombathelyi Váci Mihály Általános iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola szaktanára,
osztályfônök, munkaközösség-vezetô,
Szakály Szilvia, a Premontrei Rendi
Szent Norbert Gimnázium tanára,

Bognár László, a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar
Fém- és Villamosipari Szakképzô Iskolája és Kollégiuma tagintézményvezetôhelyettese, Fehér Levente, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô iskolája és Kollégiuma nevelôtanára, ifjúságvédelmi felelôs.
SZOMBATHELY OKTATÁSÜGYÉÉRTDÍJAT KAPOTT:
Mándl Józsefné, a Gothard Jenô Általános Iskola igazgatója.
Mándl Józsefné 1979-ben szerzett tanítói diplomát a Szombathelyi Tanárképzô Fôiskolán. Pedagógiai pályafutását
a táplánszentkereszti általános iskolában
kezdte napközis nevelôként, majd tanítóként dolgozott. 1996-tól az iskola
igazgatóhelyetteseként, 2001-tôl pedig
az intézmény igazgatójaként végezte
munkáját. 2011-ben sikeresen pályázott a Szombathelyi Gothard Jenô Általános Iskola vezetôi posztjára, és az elmúlt 5 évben irányította az intézményt.
Hodvogner Csaba Károly, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium igazgatója.
Hodvogner Csaba 1987 óta dolgozik
a Herman Ottó Szakképzô Iskolában. Matematika-testnevelés szakos szaktanárként kezdte pályáját, mellette 3 vadász
osztályt kísért végig osztályfônökként.
2000-tôl kezdve 11 éven keresztül okta-

tási igazgatóhelyettesként és kollégiumvezetôként szervezte az iskola és kollégium mûködését. 2011-tôl az intézmény
igazgatója. Intézményvezetôként folytatta elôdei munkásságát, ôrizte a hagyományokat, ugyanakkor innovatív szemléletû vezetôként készen állt az újítások
bevezetésére is.
Kovács Rezsôné, az Oladi Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Kovács Rezsôné pedagóguspályáját
40 évvel ezelôtt az Egyházasrádóci Általános Iskolában kezdte, de dolgozott
Olaszfán, Horvátzsidányban, Gyöngyösfaluban. 1988-ban napközis nevelôként
került az Oladi Általános Iskolába, ahol
azonnal kitûnt szervezôkészségével,
gyermekcentrikus szemléletével. 1994-tôl
a mai napig igazgatóhelyettesi feladatot lát el. Az intézményben sokoldalú tevékenységet folytat, számos területen alkotott maradandót.
Kondics Judit, a Szombathelyi Weöres
Sándor Óvoda óvodavezetôje.
Kondics Judit 1985-ben kezdte pedagógusi pályafutását a Margaréta Óvodában.
1987-ben került mai munkahelyére,
a Weöres Sándor Óvodába. 1993-ban diplomázott a soproni Benedek Elek Óvóképzô Fôiskolán. 2001-tôl óvodai közoktatási szakértô. 1993-tól óvodavezetô-helyettesként tevékenykedett az intézményben, 2005 óta pedig a Weöres
Sándor Óvoda vezetôje.
SaFó

9

Safo_2016_06_11

16/6/10

10:49 AM

Page 10

K Ö Z É R D E K Ú

•

S P O RT

FOGADÓÓRA

•

Ö N K O R M Á N Y Z AT

EMLÉKEZÉS A MÁRTÍROKRA

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. számú
választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. június 13-án
(hétfôn) 16.00–17.00 óráig a Bokréta Bölcsôdében (Szombathely,
Barátság u. 22.) fogadóórát tart.

A SZOMBATHELY TEGYESZ CSAPATA
A FOCIKUPA DÖNTÔJÉBEN
Tíz–tizenkét éves, állami gondoskodásban élô
gyerekek vettek részt a Danone Focikupa
a Gyermekekért egészségnappal egybekötött
szombathelyi fordulóján, amelyet pénteken
tartottak az Illés Akadémián. A vállalat társadalmi támogató programja keretében hat
városban tart elôválogatót állami gondoskodásban élô, labdarúgó-gyerekcsapatok körében, amelyek gyôztesei jövô héten a kupa országos döntôjén vehetnek részt. A Szombathely TEGYESZ csapatának is esélye van arra,
hogy Magyarországot képviselheti majd Pá-

rizsban, a világ legnagyobb, tíz–tizenkét
éves gyermekeknek szóló labdarúgótornáján,
ahol a program nemzetközi fôvédnökével,
Zinedine Zidane-nal is találkozhatnak. A Danone programját az Emberi Erôforrások Minisztériuma és Szombathely önkormányzata
is elvi támogatásban részesítette.

Bajnok
kézislányok
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Megyei Jogú Városok szivacskézilabda-versenyét, amelynek ezúttal
Szombathely adott otthont. A lányok
fölényes gyôzelmeket arattak, három
mérkôzést is tíz gólnál nagyobb különbséggel nyertek. Egyedül a Nemesvámos csapata volt egy súlycsoportban
a kiváló játékerôt képviselô szombathelyiekkel. Ôket „csak” 20–16 arányban
gyôzték le. Természetesen a gólkirály-

nôi címet is szombathelyi játékos kapta, Czenki Petra volt a legeredményesebb. Az éremátadási ceremónián ott
volt Molnár Miklós, városunk alpolgármestere is.

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Nagy Imre néhai
miniszterelnök és mártírtársai
halálának 58. évfordulója alkalmából 2016. június 15-én 20.00
órai kezdettel a Szombathelyi
Nemzetôrök Emléktáblájánál
(56-osok tere) városi megemlékezést szervez. Forgalomkorlátozás 2016. június 15-én a megemlékezés zavartalan lebonyolítása
érdekében az alábbi idôpontban és helyen lesz: 19.50–kb.
20.20-ig Nemzetôrök Emléktáblája (56-osok tere): Széll Kálmán utca – Wesselényi Miklós utca, Vörösmarty Mihály utca – Szelestey
László utca, Kisfaludy Sándor utca – Vörösmarty Mihály utca keresztezôdései. A rendôrség ezen
idô alatt mindennemû gépjármûforgalmat elterel. A fenti helyszíneken az ünnepség befejezését
követôen áll vissza az eredeti
forgalmi rend.
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja
az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2016.
június 15-i ünnepi rendezvénye
miatt az érintett helyi és regionális autóbuszjáratok az alábbiak
szerint közlekednek. 2016. június 15-én (szerdán) 19.50–20.20
óra között a Vasútállomásról induló és a Vasútállomásra érkezô
autóbuszok nem érintik a Savaria
Nagyszálló, az 56-osok tere (Széll
Kálmán utca), és az 56-osok tere
(Vörösmarty Mihály utca) elnevezésû megállóhelyeket. Az ünnepségek befejezése után áll
vissza az eredeti forgalmi rend.
Kérjük tisztelt Utasaink szíves türelmét és megértését.
ÉNYKK Zrt. Szombathely

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Június 11., szombat

Derült, napos
idô várható

12˚C

24˚C

Június 12., vasárnap

Derült, napos
idô várható

14˚C

23˚C

Június 13., hétfô

Derült, napos
idô várható

14˚C

23˚C

Június 14., kedd

Zápor várható

15˚C

23˚C

Június 15., szerda

Zivatar várható

14˚C

25˚C

Június 16., csütörtök

Zápor várható

15˚C

24˚C

Június 17., péntek

Derült, napos
idô várható

15˚C

24˚C

10

• Klímaberendezés
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• Tolatóradar
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P R O G R A M A J Á N L Ó

2016. JÚNIUS 11.

•

C I V I L

június 11–18.

KIÁLLÍTÁS
június 11. (szombat)
Weöres Sándor
Színház
19.00 Foglyul ejtett
lélek – Zergi Borbála
és Timár Gergely
fotográfusok kiállításmegnyitója
június 16. (csütörtök)
Agora – Savaria
Filmszínház (aula)
18.00 Kontraszt
Anyag – az iQor
Fotószakkörének kiállítás-megnyitója

Irokéz Galéria
(Szombathelyi
Képtár)
18.00 Gerhes Gábor
kiállítás-megnyitó
a Bloomsday 2016
keretében
•••••••••••••••••
június 11. (szombat)
Agora – MSH
13.00 51. Savaria
Nemzetközi
Táncverseny
Tófürdô
14.00 Giga
Strand party
– nyitó buli

június 14. (kedd)
Agora – MSH
18.00 Epcos Szurkolói
Ház: Magyarország
– Ausztria, Futball
Európa-bajnokság
meccsnézô helyszín
június 16. (csütörtök)
Olad Városrészért
Egyesület
(Olad rk. plébánia
közösségi háza)
18.00 Hit – Nemzet
– Közjó közéleti klub:
Magyarország és
Európa sorsfordító
kérdéseirôl

– dr. Hende Csaba
országgyûlési
képviselô elôadása
Camerata Pro Musica
Kamarazenekar
(Bartók Terem)
19.00 Bach-est
június 11–12.
(szombat–vasárnap)
Weöres Sándor
Színház
június 11. (szombat)
15.00 Mandragóra
15.00 A falu rossza
június 12. (vasárnap)

19.00 A 42. hét –
Pintér Béla és
Társulata
vendégjátéka
június 18. (szombat)
Agora – MSH
18.00 Epcos
Szurkolói Ház:
Magyarország–Izland,
Futball Európabajnokság meccsnézô
helyszín
Pistons Pub
(Uránia udvar)
20.30 Sulizáró Nyár
esti Rockbuli

BLOOMSDAY 2016 – FÔ TÉR, ZSINAGÓGA UDVAR, IROKÉZ GALÉRIA, ZSIDÓ KULTÚRA HÁZA
2016. június 16., csütörtök
15.00 Megnyitó Helyszín: Fô tér – Joyceszobor. Köszöntô beszédet mond:
Pat Kelly, Írország nagykövete
és dr. Puskás Tivadar polgármester. Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar – ír dalok.
15.30 NYME-SEK Mûvészeti Intézete
tanárainak és hallgatóinak kiállításai Helyszín: Fô tér
15.30 Komfortzóna – Nagy Csaba térinstallációja.
19.00 – 22.00 A Bloom-ház elôtt akció
festészet, a regény felidézése.
15.45 22. Pecsételés A megnyitó után következik a hagyományos pecsételés. Az elsô nyomatokat Polgármester Úr és Nagykövet Úr helyezi el. Egy Bloomsday és egy Szent
Márton Év 2016 felirat kerül por-

cukor formájában a térre és az útvonalra.
16.15 Bloomsday 22. – Fogadás, kiállításmegnyitók: Martyn Ferenc: Ulysses
grafikák (Bartók Terem – Kamaraterem) NYME-SEK Mûvészeti Intézete hallgatóinak kiállítása: „Az Ulysses
folytatása” – Képregény-kiállítás –
Készman József története a regényt folytatja, a Mûvészeti Intézet
másodéves hallgatói ezt részekre
bontva, külön-külön dolgozzák fel
képregényben. Az elkészült képek
állnak újra össze egy fonallá. (Zsinagóga Udvar – Szabadtér). Közremûködik: The Crazy Rogues. Helyszín:
Zsinagóga Udvar, Bartók Terem – kamaraterem.
17.00 Takács Ferenc: Útjaink Bloomhoz
(elôadás) Helyszín: Zsidó Kultúra
Háza – Zrínyi I. u. 17. A Joyce Tár-

saság legendás vezetôjének, Takács Ferencnek személyes vallomása a regényrôl, Joyce-ról, és minden egyébrôl, ami idetartozhat.
18.00 Az öt legyôzi a hatot – Gerhes Gábor kiállítása. Helyszín: Új Irokéz
Galéria, Szombathely, Rákóczi F. u.
12. (Szombathelyi Képtár, bejárat
a Rákóczi F. utca felôli vaskapun).
19.00 The Crazy Rogues-koncert „Ír bulizene” Helyszín: Zsinagóga Udvar.
A The Crazy Rogues egy igazi
irish-country folk-punk zenekar
Veszprémbôl.
20.30 Karak-koncert, helyszín: Zsinagóga
udvar. Az ír népzene után, lendületet adnak a magyar népzenének is,
az indies-beates-gitározós zenékbe
népzenei elemeket is csempésznek.
22.00 Szabad Próba. Házipróba zenével
és sörcsappal a Chen zenekarnál!

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Mesics Attila és Mezei Nikolett leánya: Nóra Fanni, Kovács Szilveszter és Tóth Nóra Lilla fia: Barnabás, Rigler Zsolt és
Gradwohl Mária Nárcisz leánya: Dalma, Gerecs Tibor Zoltán és Vaskó Georgina Réka fia: Benedek, Németh Szilveszter Péter és Tajti
Dóra leánya: Nadin, Horváth Péter és Pajor Vanda leánya: Anna, Markovits Roland és Takács Ilona fia: Márton, Éger Csaba és Pünkösty
Mária Emese leánya: Boróka Johanna, Milisits Balázs és Kapitár Gyöngyi fia: Márkó és leánya: Rozina (ikrek), Gergácz Tibor és Németh
Zsuzsanna leánya: Anna, Németh László Péter és Simon Kinga leánya: Léna, Horváth Zoltán Rómeó és Szemetke Vivien leánya: Mercédesz,
Sömenek Péter és Bouti Livia fia: Dominik, Kovács Gábor és Smíro Lilla leánya: Lilla Róza, dr. Holtai Zoltán és dr. Vágási Andrea fia:
Milán, Somogyi Árpád és Gyabronka Viktória leánya: Bella, Tóth László és Herényi Beáta leánya: Boróka, Bozzay Ferenc és Durda Fruzsina
fia: Bulcsú Pió, Horeczki József és dr. Kirch Nikoletta leánya: Petra, Simon Attila és Módli Eszter leánya: Hanna, Takács Balázs és Juhász
Ildikó fia: Ádám, Horváth Richárd István és Gulyás Adrienn leánya: Anna Valéria, Ható Tamás János és Joó Anita leánya: Dorka, Lengyák
Gergô és Farkas Anikó leánya: Leila, Simon András és Sashalmi Nikoletta Margit fia: Hunor, Horváth Sándor és Takács Katalin fia: Bercel
H Á Z A S S Á G : Horváth László Endre és Vámos Andrea, Szombath Attila Szabolcs és Szijártó Mónika, Tiborcz Gábor és Tóth Franciska,
Bohurád Jenô és Ilon Judit, Hanti Márk és Udvardy Mónika, Szabó Balázs és Márkus Erika, Illés Bálint és Horváth Zsófia, Bonti Tamás
István és Császár Katalin, Batyi Árpád és Füzfai Bernadett
H A L Á L E S E T: Déri Ferencné Horváth Piroska, Singer Zoltán János, Szabó Lajos, Pásti Lajosné Horváth Bernadett, Légárdi Zoltán, Ambrus
Tivadar, Pajor István, Horváth János, Bogyai Jánosné Horváth Rozália, Molnár Béla Gyula, Kovács János Károly, Sebestyén Zoltánné Lintner
Anna Juliánna,Takács József György, Németh Gyuláné Gelesits Ilona, Harasztovics István, Borsos Kálmánné Tóth Irén Franciska, Kónya
Terézia, Lakatos Béla Hubert, Müller László, Gál Endre Imre, Máthé János, Reichardt Imréné Horváth Klára, Fekete Jánosné Jáger Piroska,
Ódor Éva, Németh Pálné Geosics Erzsébet, Baján Imre, Csiszár László, Páti Gyula, Simon Lajosné Berta Elvira, Székely János Károly, Szorger
József, Nagy Miklósné Szabó Erzsébet Edit
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KÉPGALÉRIA • OTTHON
HAGYOMÁNYTEREMTÔ SÖRFESZTIVÁL
A múlt hétvégén rendezték meg az I. Savaria Sörfesztivált.
A háromnapos programsorozatra sokan voltak kíváncsiak.
Fotós kollégáink is ellátogattak a Ferences kertbe…

SZOMBATHELY
Király u. 15.

Keresek!

VASI SEPRÛ

2%

jutalékért

Eladó LAKÁSOKAT

és házakat
Szombathelyen és
vonzáskörzetében!

Hegyiné H. Hajnalka

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

Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu
EGY JÓ
LÉPÉS.

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

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

Illés Metál Kft.

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

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

KOVÁCSOLTVAS KAPUK

alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok készítése

KAZÁNGYÁRTÁS
HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895
hirdetes@savariaforum.hu
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5 ÉV GARANCIÁVAL, 110.000 Ft-tól!
Úszókapu-készítés, lépcsô, csigalépcsô készítése, ipari kapuk, sorompók,
vasszerkezetek gyártása, szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák.
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OTTHON

2016. JÚNIUS 11.

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!
www.fuggonyozon.hu

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

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

A kitûnô referenciákkal rendelkezô
beruházó praktikus, élhetô, 5 lakásos
társasházat álmodott meg!
Nappali + 1 szobás kertkapcsolattal 13,9 M Ft
Nappali + 2 szobás kertkapcsolattal 19,7 M Ft
Nappali + 3 szobás erkéllyel
25,9 M Ft
Nappali + 1 szobás erkéllyel
16,4 M Ft
Várható átadás 2017. tavasz

SZOMBATHELY
Zrínyi I. u. 1.
Tel./fax: 94/331-317
nivo.konyha@jankovicsbutorhaz.hu
Nyitvatartás: H–P: 9–17, Szo.: 9–12

Szombathely, Körmendi út 92. • Tel./fax: 331-085, 30/2046-402
megoldas@mail.datanet.hu • www.megoldaskft.hu

Egyedi méretû, MINÔSÉGI, magyar konyhabútorok,
belsôépítészeti munkák tervezése, igényes kivitelezése.

Háztartási készülékek forgalmazása, különleges ajánlatok!
2016. június 30-ig megrendelt konyhabútor-összeállításokból 15% kedvezmény!

Az akció június 13-tól június 30-ig tart!
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H I R D E T É S

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

Gyártósori Összeszerelô
Operátor munkakörbe

SZÉP
ÁLLAPOTÚ,
Neczpál Kati 1+2 SZOBÁS
Tel.: 30/678-1177
LAKÁS
Ingatlanértékesítés,
ELADÓ
hiteltanácsadás

Könnyû fizikai, betanított munkára, melyhez nyolc
általános iskolai végzettséget várunk el.
Amit érdemes tudni a Delphirôl:
• 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

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

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

Raktáros munkakörbe
Feladatok:

• Gyártási folyamatok kiszolgálása
• Alapanyagok, félkész termékek, csomagoló anyagok
eljuttatása a felhasználás helyére
• Gyártósorról üres göngyölegek, visszaforgó csomagolások, félkész termékek, készáruk kivonása
• Beérkezett alapanyag autóról lepakolása
• Készáru, félkész áru autóra pakolása
• A készlet kezelése a FIFO elv betartásával

Elvárások:

• Nyolc általános iskolai végzettség
• Targonca jogosítvány – elônyt jelent
• Raktári tapasztalat – elônyt jelent

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

Versenyképes jövedelem
Cafeteria
Bónusz
Modern munkakörnyezet
Hosszú távú, stabil munkalehetôség
Ingyenes sportolási lehetôség
Céges buszjáratokkal segítjük a munkába járást

Jelentkezés:
Szombathely.cv@delphi.com, 06 94 518-037
Cím: Szombathely, Zanati út 29/A.

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
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T Á M O G A T O T T

O L D A L

Multifokális lencse és minden
szemüveglencse most féláron!

Országos multifokális szemüvegkampány a Trend Optikákban
A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma közös szervezésében már
több alkalommal megrendezésre került az országos „MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG
KAMPÁNY”. A nagy sikerre való tekintettel a Trend Optikákban idén is elindult a
kampány, melynek középpontjában a multifokális szemüveg áll. A kampány
szombathelyi állomása a Trend Optika és a Belvárosi Szemészet. A Trend Optikákban, a Semmelweis Egyetem által alapított Semmelweis Kft. országos vizsgáló
pontjain a nagy érdeklôdésre való tekintettel a szervezôk úgy döntöttek, hogy
június 20-ig meghosszabbítják a „MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG KAMPÁNY”-t.
Most érdemes kipróbálni a technika
legújabb vívmányának köszönhetôen
a személyre szabott legszélesebb csatornájú multifokális szemüvegeket, melyek tökéletes látást biztosítanak minden
távolságra. A multifokális szemüveg kipróbálása a „100%-os ELÉGEDETTSÉGI
GARANCIÁNAK” köszönhetôen kockázatmentes! Amennyiben a vásárló egy
hónap viselés után elégedetlen – a kampány ideje alatt, a kampányban résztvevô Trend Optika üzletekben vásárolt
– multifokális/progresszív/többfókuszú
lencséjével, akkor azt 100% elégedettségi garanciával kicserélheti, az eredetivel

A Trend Optikák
szolgáltatásaira és akciójára
jelentkezzen be most!
Szombathely, Savaria tér 1/G
Tel.: 94/312-105
Szombathely, Fô tér 16.
Tel.: 94/320-898

megegyezô minôségben és korrekciós értékben, a vásárlást követô 3 hónapon belül. Az évek múlásával – ahogyan minden
szövetünk – szemünk is elveszíti természetes alkalmazkodó képességét, veszít
rugalmasságából. Ilyenkor tapasztaljuk,

Tökéletes látásélmény
egy szemüveggel
hogy kezünk nem elég hosszú, az apróbb
betûk összemosódnak, az olvasnivalót
egyre távolabb kell tartani szemünktôl,
hogy élesen lássunk. Ez a teljesen természetes folyamat, mely elôbb-utóbb minden embernél bekövetkezik, a „presbyópia” vagy öregszemûség. Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni nem
tudjuk, modern világunkban a technológia vívmányainak köszönhetôen az ezzel járó kellemetlenségek, már hatékonyan enyhíthetôek. A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem – idô múlása során elvesztett – munkavégzô
képességét, és viselôjük visszanyerheti
a természetes éleslátás élményét. A progresszív vagy más néven multifokális lencse mindig a látási távolságnak megfelelô törôértékkel segíti a szemet, a lencse
dioptriája a nézési távolsággal összhangban változik. Rendelkezik a hosszabb nézés célját szolgáló távoli és közeli látómezôvel, a két dioptria közötti átmenet egy
úgynevezett látócsatornában kerül kiala-

EGYEDÜLÁLLÓ AKCIÓ!

-50%

kításra, így alkalmas a közbensô távolságra lévô tárgyak nézésére. A folyamatos
fejlesztésnek köszönhetôen ez a folyosó egyre szélesebb és a széli részek torzítása pedig egyre kisebb. A kiszélesedett
látómezô nagy könnyebbséget jelent pl.
autóvezetés közben, mert nemcsak az
utat, hanem a mûszerfalat is tisztán láthatjuk vele. Kaphatóak speciális célra
ajánlott multifokális szemüveg típusok is
pl. számítógépnél a képernyô elôtti
munkához. A gyártók gondoltak a fényre érzékeny szemû emberekre is, létezik
fényre sötétedô változata is a lencséknek.
Fényviszonyoktól függôen UV fényre
sötétedik a lencse így a dioptriás napszemüveget is helyettesíti. A progresszív
lencsék viseléséhez hozzá kell szoknunk, meg kell tanulni a használatukhoz szükséges fej- és szemmozgásokat.
A legmodernebb lencsék esetében rövid a megszokási idô, mert ezeket a természetes szemmozgás és fejtartás figyelembevételével alakították ki. A progresszív lencse által nyújtott elônyök bôven kárpótolnak bennünket a kezdeti
nehézségekért.
Jelenleg a Trend Optikákban országosan
elérhetô „MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG
KAMPÁNY” ideje alatt az üzlethálózat
belvárosi üzleteiben egy most futó akció keretében nagyszerû lehetôség nyílik a probléma ideális megoldására.
A Trend Optika üzleteiben modern,
korszerû vizsgálóberendezésekkel állapítják meg pácienseiknek a legmegfelelôbb korrekciót. Most egy szemüveglencsét fizet kettôt kap, ha multifokális vagy
fényre sötétedô szemüveget készíttet náluk bármelyik kedves vásárló. A legszélesebb csatornájú progresszív szemüveg
viselôk és a dioptriás napszemüvegre vágyók most féláron jutnak a tökéletes látás élményéhez.
(x)
A kampány ideje alatt a TREND
Optika szaküzleteiben térítésmentesen vizsgálják meg
szemét, akár a legkorszerûbb
4D-s technológiával is!
Üzleteinkben rendelnek:
Dr. Csák Adrienn, Dr. Gáti Éva,
Dr. Nagy Zoltán
szemész szakorvosok

15

Safo_2016_06_11

16/6/10

10:49 AM

Page 16

FESTMÉNYVÁSÁR
SZOMBATHELY, Oladi Általános Iskola
és Szakiskola, Simon I. u. 2–6.
június 18. szombat 11–18 óráig
június 19. vasárnap 9–16 óráig
Több, mint 250 db festménybôl
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30–40% engedmény!

A + B Galéria Pécs
Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu
UTAZÁSSZERVEZÔ: www.szekelyerno.hu

Hortenziák
(Hydrangea Serrata 50–70 cm)

50% kedvezménnyel
3.990 Ft helyett csak 1.995 Ft-ért.*
*Az akció június 20-ig tart.

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

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

Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

AUTÓ BAUMGARTNER KFT. • 9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7.
TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU

