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Brenner János utcában 670 m -es,
összközmûves, rendezett építési telek jó adottságokkal eladó!
Torockó utcában 3 szobás, felújítandó ház új nyílászárókkal 454 m -es
saját telken eladó!
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Kiszállítás megoldható.

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

SZOMBATHELY
Király u. 15.

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

jutalékért

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

NYÁRI AKCIÓ!
RAGASZTOTT GERENDÁK RAKTÁRRÓL,
TERASZBURKOLAT, LAMBÉRIA,
HAJÓPADLÓ, HYDROCROM VÉKONYLAZÚR
Wéberker Kft. Sé • Tel.: 30 4001 863, 94 540 510
E-mail: info@weberker.hu

Keresek! 2%
Szombathelyen eladó
lakásokat, házakat,
lehet bontásra, felújításra
szoruló állapotú is.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

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

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

Idôpont-egyeztetés:

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

www.soszoba.hu
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UTÁNAJÁRTUNK

A béke szigete
S Z O M B AT H E LY M É G M I N D I G A Z E G Y I K L E G N Y U G O D T A B B H E LY
A közgyûlésen hallgatta meg dr. Gulyás
Ferenc rendôr ezredest, a Szombathelyi Rendôrkapitányság vezetôjét az
elmúlt évi közbiztonsági helyzetrôl és
a kapitányság munkájáról a közgyûlés.
Röviden idézünk a jelentésbôl, a képviselôk reakcióit közgyûlési tudósításunkban (6. oldal) olvashatják.
Továbbra is Szombathely a megye
bûnügyileg legfertôzöttebb városa, a
megyeszékhelyek közül viszont az
egyik legbiztonságosabb – áll a rendôrség jelentésében. Tavalyelôtt az ismertté vált bûncselekmények száma
2302 volt, ez 2016-ra 30 százalékkal,
1608-ra csökkent. A kapitányság illetékességi területén a százezer lakosra vetített bûncselekmények száma 2016ban 1665 darab volt.
A bûnözés súlypontja a megyeszékhelyre esik, a jogsértések 87,11 százalékát
követték el Szombathelyen. A kiemelt
bûncselekmények száma jelentôs csökkenést mutat, 28,9 százalékkal kevesebb
volt 2016-ban, mint az azt megelôzô évben, 855 eset történt. A közterületen elkövetett kiemelt bûncselekmények száma pedig 239, ez is csökkenést mutat.
A bûnüldözés hatékonysága tovább javult, a nyomozáseredményességi mutatók átlagos eredménye alapján. A testi sértések elkövetôinek 82,2 százalékát, a súlyos testi sértések elkövetôinek
70 százalékát elkapták. A kiskorú veszélyeztetésének nyomozási eredményessége 45 százalékos. Az embercsempészeké százszázalékos. A kábítószerrel való visszaélés esetében viszont csökkent az eredményességi
mutató a tavalyi 21 százalékról a bûncselekmények 50 százalékára.
A közlekedésbiztonsági helyzetrôl is beszámolt a kapitány. Tavaly 156 baleset
történt a város területén, ezek közül
egy volt halálos kimenetelû. Héttel kevesebb, azaz 43 súlyos sérüléssel járó
baleset történt, nôtt viszont a könnyû

sérüléssel járó karambolok száma,
2016-ban ebbôl 112 történt a városban.
Összesen 182 ember sérült meg.
A baleseti okokban strukturális változások történtek, állapítja meg a beszámoló. A gyorshajtás miatt történt
balesetek száma nôtt, és csak eggyel
csökkent a szabálytalan kanyarodás
miatt bekövetezett baleset. Jelentôsen
emelkedett viszont a szabálytalan elôzés miatt történt balesetek száma.
A családon belüli erôszak fogalomkörébe tartozó bûncselekmény kategóriák közül több nyomozást rendeltek
el. Magas számban fordult elô testi sértés, zaklatás, kiskorú veszélyeztetése és
garázdaság. A kapitányság tapasztalatai szerint a családon belüli erôszak kiváltó oka jellemzôen az alkohol vagy
más bódulatkeltô szer fogyasztása, a
hosszabb-rövidebb ideje fennálló konfliktushelyzet, a rossz anyagi körülmények és a munkanélküliség. Kilencvenhét esetben a személygépkocsivezetô, harminckét esetben a kerékpáros, tizenegy esetben tehergépkocsivezetô, tíz esetben segédmotor-kerékpáros, egy esetben pedig autóbuszvezetô volt a felelôs a balesetért.
A sérüléssel járó balesetet okozó 156
ember közül kilenc volt ittas.
A bûnmegelôzés egyik fontos momentuma az Iskola rendôre program, amelynek keretén belül fokozott rendôri jelenlétet biztosított a kapitányság azon
iskolák környékén, ahol azt a közleke-

Összes
bûncselekmény
az ENyÜBS 2010–2016. évi
adatai alapján
Szombathelyi Rendôrkapitányság

dési helyzet indokolta. A bûnmegelôzési tanácsadók rendszeresen részt vettek tanórákon, iskolai rendezvényeken
az intézmények meghívására.
A fogadóórákon 177 diák kereste meg
a tanácsadókat különbözô problémákkal, jellemzôen a Facebook internetes
közösségi oldalon történô zaklatások
miatt az oktatók, tanárok 84 esetben
fordultak a tanácsadókhoz, a kapott
jelzések alapján megtörténtek a szükséges intézkedések, tizenkét esetben
készítettek
jelentést
zömmel
vagyonelleni bûncselekmények gyanúja miatt, de voltak kábítószerrel és
garázdasággal kapcsolatos esetek is.
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Nagy Imrére emlékeztek

haladóknak címû munkájáról dr.
Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat
Könyvkiadó vezetôje kérdezte a szerzôt.
Tûz a kórházban

Városi megemlékezést tartottak Nagy
Imre miniszterelnök és mártírtársai
halának 59. évfordulóján az ’56-osok
terén. Az önkormányzatot a rendezvényen dr. Puskás Tivadar polgármester,
Illés Károly és Koczka Tibor alpolgármesterek képviselték.
Könyvhét sok eseménnyel
Közkeletû és kissé elcsépelt fordulat, de
esetünkben most nagyon is helytálló,
hogy eseményekben bôvelkedô volt az
idei könyvhét, köszönhetôen a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársainak,
a szervezô intézménynek. Még a múlt
héten mutatta be Rozán Eszter Golgotavirág címû új könyvét Csuti Borbála
középiskolai magyartanár Kelemen
Zoltán színmûvész közremûködésével. Az elsôsorban a kutyások körében
ismert Magos Judit Demény kalandjait
hozta közelebb blogjának olvasótáborához. Horváth Nikoletta beszélgetett
vele. A Croatica Kiadó két új kötetével,
Iszak Péter Lét-tér-kép címû könyvével
és Devecsery László A manóvár lakói címû könyvvel volt jelen a könyvbemutatók sorával. Fûzfa Balázs irodalomtörténész is két új könyvvel jelentkezett.
Kaisinger András egyetemi hallgatóval
beszélgetett a Kifelé a ködbôl és a Szavak és szóközök címû kötetérôl Lutor
Katalin és Rozmán Kristóf közremûködésével. Markó Péter könyvbemutatójával zárult a rendezvénysorozat szerdán, a szociológus Társadalomismeret
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Kisebb tûz keletkezett Szombathelyen, a Markusovszky Kórház területén.
A tûzoltók rövid idô alatt elfojtották
a lángokat – értesült a Nyugat.hu.
Szerdán délelôtt vonultak a tûzoltók
a szombathelyi kórház onkológiai
tömbjéhez, mivel a tetôszerkezetbôl
füst szivárgott. A tetôt borító bádoglemez alatt található faszerkezet kapott lángra. A tûzeset során senki sem
sérült meg, a tûz a kórtermeket nem
érintette, az épületbôl kimenekíteni
sem kellett senkit. Az esethez a sárvári, körmendi és szombathelyi tûzoltókat riasztották, de csak a szombathelyi rajoknak kellett kivonulni az esethez. Senki nem sérült meg, és költöztetni sem kellett a betegeket.
Díjazzák a Szemtôl szembent
Kelbert Krisztina Képek a szombathelyi
zsidóság történetébôl címû könyve nyerte az idén a Szép Magyar Könyv 2016.
bibliofil és speciális kategória díját.
A kiadvány a hasonló nevû – most már
a Bernstein Béla Kulturális Központban
látható – kiállítás anyagából készült, és
annak katalógusaként is mûködik.
A szombathelyi zsidóság holocaust
elôtti életét – és az ezt bemutató hajdani fotográfiát – elénk táró kötet tipográfiai munkáit a Yellow Design
készítette. A kötet képszerkesztôje, tervezôje Kassai Ferenc (a YD vezetôje)
márciusban elnyerte a MÚOSZ „legjobb
fotóhasználatért” adható István-díját is.
Pontyok kerültek a tóba
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége az elmúlt hetekben megkezdte a nyári pontytelepítéseit. Reményeik szerint az idén is sikerül elérni
a horgászok bizalmának és a dinamikusan emelkedô jegyváltásoknak köszönhetôen, hogy a tavalyihoz hasonlóan az év hátralévô idôszakában akár
tízezer kilogrammnyi ponttyal is több
kerüljön a szövetség kezelésében lévô
horgászvizekbe, mint az eredetileg
tervezett mennyiség. A megnövelt
mennyiségû ponty kihelyezése több
ütemben zajlik az idén is a következô
hónapokban. A szövetség célja, hogy
a nyár folyamán szinte mindig legyen
olyan vízterület a megyében, ahol jó
eséllyel tudunk pontyot horogra csalni. Az elsô nagyobb telepítésre június

15-én (csütörtökön) került sor, 8100 kg
fogható méretû ponty került a vasi vizekbe. A további terven felüli halasítások pontos idôpontjáról a szövetség
honlapján számolnak be. A szombathelyi Csónakázótóba 700, a horgásztóba 500, az Újperint 1. számú tóba pedig 400 kilogramm 1,5-2 kilogrammos háromnyaras ponty került.
Roncsderbi a szabadidôközpontban

Vasárnap tartották az országos roncsderbi szombathelyi fordulóját. A szabadidôközpontba rengetegen kilátogattak egy kis benzingôzt szagolni a remek idôben. A versenyen két vasi induló is volt, a házigazda Auto- Crash
Szombathely SE és az Autó Sport Klub
Rum versenyzôi.

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Kulcskeresés rombolásokkal
Kulcskeresés rombolásokkal – 1933. december 8-án a Hír címû újságban jelent
meg írás.
„Az Est kiadóhivatala ugyancsak nagy
toborzót rendez országszerte egy különleges nyiltszini rejtvénnyel. Hol itt,
hol amott helyez el egy-egy kulcsot, a
lapban rejtvényszerüen megjelent helyen s ez a kulcs azután felnyitja egy
kincses láda zárját, amelyben hol
arany, hol ezüst, hol néhány száz pengô készpénz rejtôzik.”

többen azt feltételezték róla, hogy ô
az újság megbízottja, aki a kulcsot jött
eldugni a parkba. Sokan követték, néhányan finomabban inzultálták is a fôvárosi ügynököt, aki tréfásan megjegyezte: „Annyian vannak, hogy nem
tudom eldobni a kulcsot!” Olaj volt a
tûzre a férfi mondata, mert miután
elárulta, hogy csak viccelt, „az összegyûlt tömeg majdnem megverte”.
Persze, azért volt valaki, aki sikerrel
járt…
„Nagy csalódást keltett ma délben a
keresô közönség körében, hogy a kulcsot megtalálták. A szerencsés megtaláló Dancs János hivatalszolga, lapkihordó, aki délben beszolgáltatta a kulcsot a Deutsch Nôvérek Hirlapirodájába. A ládában 300 pengô készpénz
volt.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Perint patak mellettit. Az Alterába
fesztivál belépôit Lillik Zoltán és Jakab József, a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait pedig Kajcsosné H. Ildikó és Baloghné Kántor Ildikó nyerte. E heti kérdésünk: Ki találta meg a kulcsot? A helyes megfejtést beküldôk között az Alterába fesztivál belépôit, valamint a sárvári Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I.
emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, június 21-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Ezen a hûvös, decemberi napon alaposan elszabadultak az indulatok a városban. Ne feledjük, 1933-at írtunk, a gazdasávi világválság még javában éreztette hatását… Az Estben megjelentek
szerint a rejtélyes kulcsot valahol a mai
Savaria Múzeum környéként lehetett
megtalálni…
„Tegnap este Szombathelyre került egy
ilyen kulcs és csak természetes, hogy
az ötlet itt is nagy tömegeket mozgósított, hiszen a mai pénztelen világban
nem megvetendô egy jogosan megtalált ajándék, különösen mikor kará-

csony közeledik. A Kulturház elötti
Muzeumkertben már kora este sok
száz fônyi tömeg kereste a kulcsot és
a keresést sokan még az éjszakai órákban is folytatták, mert a kulcs tegnap
este nem került elô. Még ma délelött
is feketéllett a Muzeumkert, tizenöthuszan felmásztak Horváth Boldizsár
szobrára is és a szobor fülében is kutattak a kulcs után. Közben a Muzeum
két levezetô csatornáját összetörték.
A keresôk lementek a Gyöngyös patak
partjára is, ahol a hattyuk házát összetörték.”
Egy szerencsétlen budapesti kereskedô is majdnem bajba került, miután

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.
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Júniusi közgyûlés: délelôtt zárt ajtók mögött
A nyári szünet elôtti utolsó közgyûlés
elejét a dr. Czeglédy Csaba elôzetes letartóztatásba helyezése tematizálta,
majd zárt ülésen a Styl ügyével folytatódott a közgyûlés. Utóbbiról a jövô heti számunkban tudósítunk, számos más témával együtt, amelyek
a zárt ülés miatt a lapzártánk utánra
csúsztak. Dr. Puskás Tivadar (KDNP) közölte a közgyûlés elején, hogy dr.
Czeglédy Csabát (MSZP) ôrizetbe vették, de ôt is megilleti az ártatlanság vélelme.
Czeglédy – ügy
Dr. Ipkovich György (MSZP) napirend
elôtti felszólalásában elmondta, három
éve tart az ügyben egy közigazgatási
eljárás, de nem született egyetlen elmarasztalás sem. Az, hogy ebbôl hirtelen büntetôeljárás lett, a frakció véleménye szerint azt jelzi, hogy megindult
a kampány, egy olyan üggyel, ami
rendkívül nagy figyelmet kap, aztán ha
nem is lesz belôle semmi, akkor ez már
senkit nem fog érdekelni. Dr. Hende
Csabát látja az ügy mögött. Az ülésen
jelen lévô országgyûlési képviselôhöz
intézve szavait hozzátette: „Önök bármit megtehetnek. Az etikai vizsgálatot
az alapszervezet lefolytatja. Attól, hogy
Csabát kivették a frakcióból, meg fogjuk találni a módját, hogy számon kérhessük, mi történik a nagyberuházásoknál” – mondta a képviselô.
Dr. Nemény András (MSZP) szerint
nem korrekt Hendének a témához
hozzászólni, mert perben áll, és arra is
emlékszik, amikor Hende azt ígérte,
hogy ilyen „kicsire” fogja összenyomni. „Mi nem vádolunk senkit se. Azt viszont látjuk, hogy óriási különbség
van a hatóságok intézkedésében attól
függôen, hogy ellenzéki vagy kormánypárti politikusról van szó, se
Mengyi Rolandot, se Farkas Flóriánt
nem tartóztatták le, Czeglédy esetében
viszont egy közigazgatási ügybôl lehetett egy pillanat alatt büntetôügyet
kreálni” – mondta a képviselô.
Balassa Péter megjegyezte: a Jobbik
dolgozni fog azon, hogy Rogán Antal
és Habony Árpád is a „helyükre” kerüljenek.
Dr. Ipkovich György azt kérdezte,
hogy igaz-e, hogy csúszásban van a stadion átadása, és ha igen, az ügyvezetô engedélyezett-e saját hatáskörben
50 nap halasztást. Kopcsándi József az
út- és járdafelújítást szerette volna na-

6

pirendre vetetni. Kelemen Krisztián
(DK) viszont arról érdeklôdött, hogy áll
az idei évre elhatározott útfelújítás,
úgy tudja, hogy még egy kapavágás
nem történt. Nemény András viszont
azt javasolta, hogy a Styl ügyét nyílt
ülésen tárgyalják, hiszen a sajtóban
már úgyis jelent meg errôl bôven információ. Ezt nem támogatták, Lendvai Ferenc (Fidesz) frakcióvezetô javaslatát, hogy a zárt ülést tegyék a napirend elejére, igen.
Dr. Hende Csaba, Szombathely fideszes
országgyûlési képviselôje válaszolt a személyes megszólíttatás okán. Megjegyezte, hogy nem mehet el amellett szó
nélkül, hogy Ipkovich György hivatali
visszaéléssel vádolta meg az ügyben eljáró hivatalokat. A Haladás-stadionra
vonatkozóan elmondta, hogy ô (Hende)
volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy
a feb elnökét az ellenzéki frakció állíthassa ki. A feb pedig az elmúlt három
évben nem jelzett szabálytalanságot, ha
ilyenrôl tud Ipkovich, akkor haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz, különben ô követ el bûncselekményt.

szakai nyitvatartásával kapcsolatos lakossági panaszokkal. Ágh Ernô (Fidesz) a bûnmegelôzési bizottság elnöke megjegyezte, a koncepció végrehajtásához több pénzre van szükség,
mint amennyi jelenleg a költségvetésben van. (A rendôrség beszámolójából
a 3. oldalon idéztünk.)

Hende Csaba bejelentette, hogy a
kormány százmillió forintot ad három
utca felújítására. A napirend a zárt
üléssel folytatódott, amely el is tartott
délig.

amelynek nem biztos, hogy eleget
tud tenni.

Közbiztonság, közrend: csendet a
kocsmák környékén
A nyílt ülésen elfogadták a rendôrség
és a közterület-felügyelet beszámolóját, és döntöttek a Közbiztonsági Koncepció Cselekvési Programjáról. A képviselôk egyetértettek abban, hogy
foglalkozni kell a vendéglátóhelyek éj-

Családbarát welnessfürdô és új piac
A fedett uszoda bôvítésének tervét,
azaz egy családbarát welnessfürdô
tervét mutatta be a következô napirendi pontban Gáspár Péter építész. A képviselôk nem a tervhez szóltak hozzá,
hanem azt firtatták (ellenzéki oldalról),
hogy az üzemeltetést ki végzi majd, és
mennyire terheli ez meg a város költségvetését. Nemény András szerint 60
millió forintos éves kiadást jelenthet az
új létesítmény a városnak. Dr. Puskás
Tivadar polgármester elmondta, hogy
ez egy közösségi létesítmény, amit a közösség mûködtet, és örülne, ha az ellenzék is örülne, hogy fejlôdik a város.
Dr. Nemény András szerint nem vállalhat a város olyan kötelezettséget,

Elfogadták a sportliget mûszaki terveit,
valamint a vásárcsarnok és a városháza belsôépítészeti felújításának terveit. Az elsô kettôt Litkei Tamás mutatta be. A részletekrôl és a még tárgyalt
többi témáról jövô heti számunkban
számolunk be.
Egyhangúan választották igazgatónak Jordán Tamást a színház igazgatójának 2021. január 3-ig.
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Megvan az EKF logója
Csütörtökön hirdették ki az Európa Kulturális Fôvárosa pályázat logójára kiírt
pályázat nyertesét.
Szombathelyi kötôdésû, Nemesbôdön
élô fiatal családapa, Baán Zoltán nyerte „Szombathely Európa Kulturális Fôvárosa 2023” logópályázatát, és azzal
járó 300 ezer forintos díjat.
Az önkormányzat május 23-án meghirdetett logópályázatára a megadott
határidôig 28 pályázó összesen 41 pályamûvel jelentkezett. Közülük a Szombathely „Európa Kulturális Fôvárosa
2023” pályázata elôkészítéséért felelôs
munkacsoport – a pályázók személyének ismerete nélkül, kizárólag a
pályamunkák alapján – egyhangúlag
szavazta meg a nyertes logót – mondta el a díj átadásakor dr. Puskás Tivadar
polgármester.
A pályázati kiírásban a többi közt szerepelt: a logónak tartalmaznia kell
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése által elfogadott koncepció –
kétezer év, hármashatár, négy ütem,
egész város, éltetô víz – legalább egyik
fô elemét.
– Fiatalosság és dinamizmus, ez jellemzi Szombathely Európa Kulturális Fôvárosa 2023 pályázatának logóját – értékelte a nyertes munkát Koczka Tibor,
Szombathely kultúráért felelôs alpol-

gármestere, a pályázat elôkészítéséért felelôs munkacsoport vezetôje.
Hozzátette: az elbírálás során a munkacsoport tagjai figyelembe vették azt,
hogy a nemzetközi
pályázathoz készült
logó Szombathely
kulturális sokszínûségére, lendületességére, a koncepció
pilléreire épüljön,
jól érvényesüljön fekete-fehér színben
is, és hosszútávon
felhasználható lehessen.
A nyertes logót készítô Baán Zoltán
megtiszteltetésnek
tartja, hogy Szombathely az ô munkáját választotta.
Hozzátette: a logó
tervezése számára
sokkal inkább érzelmi kérdés volt, mint technikai. A logó központi eleme a tánc, reprezentálva ezzel a dinamizmust, a lendületet,
azt az egyetemes nyelvet, amit a város

kiemelten magának tudhat. A színes
ecsetvonások adják vissza a négy ütemet, melytôl az egész város szerethetô lesz.

Baloldal: Koncepciózus ügy, összefüggésben a stadionnal?
Szerdán ôrizetbe vették dr. Czeglédy
Csabát, a baloldali frakció vezetôjét,
elôzetes letartóztatását csütörtökön
egy hónapra meghosszabbította a
Szegedi Járásbíróság.
A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói
szerdán egy munkaerô-közvetítéssel
foglalkozó bûnszervezetet lepleztek le.
A gyanú szerint egy munkaközvetítô
cégekbôl álló hálózat nem fizetette be
a munkavállalók után járó közterheket,
valamint az áfát. A kárt 3 milliárd forintra becsüli a NAV.
A pénzügyi nyomozók országosan
több mint húsz helyszínen tartottak
házkutatásokat; ingatlanokat és bankszámlán fellelt pénzt is zároltak.
Az ügyhöz kapcsolódóan a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói és a Szegedi
Járási és Nyomozó Ügyészség ügyészei
összesen kilenc gyanúsítottat hallgat-

tak ki bûnszervezetben, különösen jelentôs értékre elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt.
A gyanúsítottakat ôrizetbe vették,
köztük dr. Czeglédy Csabát. A Szegedi Járásbíróság csütörtökön elrendelte a politikus egy hónapra történô elôzetes letartóztatását.
A baloldali frakció egységesen kiállt dr.
Czeglédy Csaba mellett, amit egy rögtönzött sajtótájékoztatón, demonstráltak. Dr. Ipkovich György megerôsítette, amit a közgyûlésben is elmondott: „Három éve folyik a közigazgatási ügy, és még egyetlen elmarasztaló
közigazgatási adóhatározat sem született. Ebbôl büntetôügyet csinálni
választási kampány közeledtével, politikus ellen, eleve koncepciózus eljárásnak kell tekinteni.” Ennek az is oka
lehet, hogy Orbán Viktor, Lázár János,
Kövér László ellen nyert pereket dr.

Czeglédy Csaba ügyvédként, vezetô fideszes politikusok orra alá tört borsot.
Az idôzítésrôl azt mondta a volt szocialista polgármester, hogy épp a közgyûlésen szeretett volna Czeglédy
Csaba kérdéseket feltenni például azzal kapcsolatban, hogy igaz-e hogy
a közgyûlés hozzájárulása nélkül adott
hosszabbítást a kivitelezônek a stadiont kivitelezô önkormányzati cég
ügyvezetôje. Ezt a kérdést így ô tette
fel a közgyûlésen, de nem kapott rá választ. Dr. Ipkovich György szerint a közgyûlésnek kellett volna a szerzôdéshosszabbításról döntenie, mivel a szerzôdésrôl is a közgyûlés döntött. Az elmaradt kötbér 1,5 milliárd forintra
rúghat.
Különösen cinikusnak ítélte meg
Czeglédy ôrizetbe vételének idôzítését
azért is, mert a politikusnak a hét végén lett volna az esküvôje.
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Indul a pollenszezon!
Itt a széna és vele a szénanátha szezon.
Megnéztük, Szombathelyen éppen
most mi okoz légúti allergiás tüneteket az arra érzékenyeknél. Ha nem muszáj, ne sétáljunk most fenyvesben.
A pázsitfûfélék pollenkoncentrációja
országszerte a közepes-magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége jellemzôen
közepes, magas, sôt helyenként nagyon
magas szintet érhet el. Közepes, esetenként magas szintet érhet el még a kevésbé jelentôs allergének közül a fenyôfélék virágporának koncentrációja.
Az útifû, a lórom és a bálványfa pollenkoncentrációja jellemzôen alacsony,
bár helyenként közepes is lehet. Általában alacsony mennyiségben van jelen az eperfafélék és a hárs virágpora,
illetve elôfordulhat még egy-egy szem
a tölgy pollenjébôl is. Alacsony koncentrációban ismét elôfordulhatnak
mediterrán eredetû pollenszemek a levegôben (elsôsorban az olajfa pollenszemei). A kültéri allergén gombák spóraszáma várhatóan emelkedik, többfelé elérheti a tüneteket okozó közepesmagas szintet – ez volt olvasható az
Országos Közegészségügyi Intézet
(OKI) honlapján szerdán.
Aki részletesebb, aktuálisabb adatokra kíváncsi, az két orrfújás, tüsszögés
között megnézheti az OKI Közegészségügyi Intézet pollentérképét, már, ha

8

még lát a viszketô szemével. A http:
//oki.antsz.hu/ oldalon a pollenhelyzet
ábrára kattintva megjelenik Magyarország térképe, és egy listából ki tudjuk
választani azt a növényt, amelyik minket leginkább érdekel. A térképen a
megyeszékhely neve mellett megjelenô karika színe mutatja, hogy milyen
mértékû a kiválasztott növény virágporának koncentrációja a levegôben.
A zöld jelzésnél még tüneteket nem
okozó, a sárga közepes, az érzékenyek-

nél tüneteket okozó, a narancs pedig
minden allergiásnál tüneteket okozó
magas szintet jelez. A vörös jelzésnél
már minden allergiás heves tünetekre
számíthat.
Szombathelyen a június 13-án megjelent értékelés szerint az útifû, a lórom,
és a hárs nem volt okolható a tüsszögésért, viszont szenvedtek a fenyôre
és a csalánra érzékenyek, ezekre a
növényekre sárga jelzés érvényes ezen
a héten. A leginkább riasztó narancs jelzést a pázsitfüvekre adtak ki.
Hogy ki mire érzékeny, azt segít belôni, ha naplózzuk a tüneteinket, és
összevetjük a pollentérképen megjelenô jelzésekkel. Ezt az interneten is megtehetjük a pollendiary.com/Phd/ oldalon. Itt arra is felhívják a figyelmünket,
hogy a saját megfigyeléseink nem helyettesítik az orvosi diagnózist.
A Nyugat.hu dr. Bali Gábor fôorvos,
bôrgyógyász, allergológus és klinikai
immunológus szakorvost kérdezte, mit
tegyenek az allergiások. Mi most csak
azt idézzük, ami a szénanáthára vonatkozik: A nyaralást tervezzék inkább
tengerpartra vagy magashegységbe.
Hasznos lehet a csapvizes orrmosás,
tengervizes orrspray használata, szükség esetén a szemekbe mûkönnyet lehet használni. A ruházatot érdemes
többször cserélni, hogy ne halmozódjon fel benne a pollen. Éjszaka akkor
is aludjunk zárt ablaknál, ha meleg
van. Vény nélkül kapható antihisztamin, orrspray hasznos lehet szénanáthában.
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A Lamantin nemcsak egy nagy szôrös állat, hanem…
A lamantinról lassacskán már nem az
fura énekû állat (amelynek nagy szôrös pofája van) jut az eszébe az embereknek mifelénk, hanem a róla elnevezett jazzfesztivál, amelyik mára az
ország leghosszabb és leglátogatottabb rendezvénye lesz. Vasárnap kezdôdik.
Négy helyszín, húsz koncert, nyolcvankét fellépô mûvész, több mint száz
növendék – nagyjából így foglalható
össze számokban a 18. Lamantin Jazzfesztivál és Improvizációs Tábor, amelyhez lassan hozzátehetjük azt is, hogy
a leghosszabban sikeresen mûködô
jazz-rendezvénysorozat.
Persze, annak lehet örülni, hogy a miénk
a „leg”, másrészt a hazai jazzrajongókat kicsit elszomorítja, hogy a híres
debreceni lassú sorvadásnak indult,
de most maradjunk Szombathelyen.
A rendezvény sajtótájékoztatóján dr.
Puskás Tivadar polgármester is jelen
volt, aki elmondta, hogy az önkormányzat minden évben támogatja
a rendezvényt, most is, mert kötelessége támogatni mindent, ami értékes kultúra. (Hogy mennyire értékes, azt még
két dolog jelzi, a táborba jelentkezôknek a Magyar Jazz Szövetség ír ki pályázatot, támogatást kaphatnak a fiatalok, és ugyancsak a szövetség az
idén a fesztivál és tábor szervezéséért
díjjal ismerte el dr. Tímár Péter és a mûvészeti vezetô, Márkus Tibor munkáját.)
Dr. Tímár Péter, a szervezô Lamantin
Improvizációs Egyesület vezetôje meg
is köszönte a támogatást a városnak,
amely az idén 10 millió forintot ad,

azaz a rendezvény teljes költségvetésének felét állja. Ez és a többi támogatótól (leginkább helyi vállalkozásoktól)
kapott összeg biztosítja azt, hogy
a Lamantintól elvárt színvonalú rendezvényt tudjanak tartani. A jegyárakat
ugyanis alacsonyan (2500–1500 forint,
a heti jegy 8000 forint) tartják, hogy minél többen el tudjanak menni a koncertekre, és a fiatal tehetségeknek
pedig elérhetô legyen a tábor, ahol
a hazai jazzélet krémjétôl tanulhatnak,
szerezhetnek inspirációt, amely egy
életre az improvizatív zenéhez köti
ôket. A tábor egyik mestere Elek Tibor
(szaxofon) videoüzenetben mondta
el, hogy a tanároknak is nagy élmény
a fiatalokkal foglalkozni. Az idén is
több mint százan vesznek részt az
órákon, mesterkurzusokon.
Vasárnap este nyolckor kezdôdik a
Lamantin Klubban (Weöres Sándor
Színház – Krúdy Klub) a tábornyitó koncert a Lamantin Improvizációs Tábor tanári karának részvételével.
Hétfô este hatkor a Weöres Sándor
Színházban fiatal tehetségekbôl álló
elôzenekar fellépése után az Elek István Quartet és Pocsai Krisztina koncertje következik, majd a Makrokozmosz,
és a Dado Moroni Italian Trio lép fel.
Kedd este fél hétkor a Fô téren, a
Lamantin Jazzsátor SOUL & FUNK NAP,
a fiatal tehetségekbôl álló elôzenekar
muzsikáján hangolódhatunk, majd
Roadkill Cafe csap a húrokba, azután
pedig Jamal Thomas Band (USA-NL-DAUS), akiket úgy ajánlott a hallgatók figyelmébe Tímár Péter, hogy tôlük megtudhatjuk, mi az igazi Soul és Funk.

Szerdán a Lamantin Klubban az elôzenekar után a lengyel jazz európai legjobbjai játszanak: a Pawel Kaczmarczyk
Audiofeeling Trio & Mr Krime (PL) lép fel.
Csütörtökön este hatkor a Lamantin
Jazzsátor a bluesé: az elôzenekartól a
Pribojszki Mátyás Band (boldog zenét
játszanak – mondta Tímár Péter) veszi
át a színpadot, ôket követi a Little G
Weevil, majd Raphael Wressnig &
The Soul Gift Band.
Péntek este nyolctól a Lamantin Klubban az elôzenekar után az olasz
Agostino Di Giorgio Organ Trio játszik
igazi finom klasszikus jazzt.
Szombaton a Zsinagóga udvarban 13
órakor kezdôdik a Lamantin Improvizációs Tábor zárókoncertje a tábor
diákjainak részvételével. (A koncertekrôl és a fellépôkrôl bôvebb információk a lamantin.hu-n.)
Természetesen minden este lesz Jam
session a Lamantin Klubban a koncertek után. Ugyancsak a színházban látható Czika László fotókiállítása a eddigi fesztiválokon készült képekbôl.
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Verseny targoncára az Epcosban
Szombaton rendezték meg a második
targoncás versenyt, az idén az TDK-csoporthoz tartozó Epcos volt a házigazda.
Három gépkategóriában (vontató, homlokvillás és tolóoszlopos) mérhették össze tudásukat az anyagmozgató szakemberek, a
tolóoszlopos pályát az LuK, a vontatós versenypályát a BPW, a homlokvillás versenypályát pedig az EPCOS állította össze. Ezeken kellett ügyességi feladatok végrehajtásával végigmenni, idôre. A gépkategóriákban a hat részt vevô cég (BPW, Delphi,
Epcos, az Opelt kiszolgáló Focuson, iQor,
LuK) összesen hatvan versenyzôt indított.
A verseny alatt a gyerekek ismerkedhettek közelebbrôl a gépekkel: targoncasimogatót rendeztek be nekik, kipróbálhatták a targoncaszimulátort, a Still és a
Jungheinrich gépekre fel is szállhattak.

Az összesített eredmények szerint 1.
Delphi, 2. EPCOS, 3. LuK, 4. BPW, 5.
Focuson 6. iQor.
A kategóriákban ezek az eredmények
születtek:
Vontató 1. Horváth Ádám – Delphi, 2. Pataki László – BPW, 3. Juhász Bence –
Delphi.
Homlokvillás: 1. Horváth Norbert – EPCOS,
2. Németh Szabolcs – EPCOS, 3. Rajnai András – EPCOS.
Tolóoszlopos: 1. Seiler Alexandra – LuK, 2.
Török Bence – LuK, 3. Végh Gyula – LuK.

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Június 17., szombat

Zápor várható

14˚C

24˚C

Június 18., vasárnap

Zivatar várható

15˚C

25˚C

Június 19., hétfô

Zivatar várható

13˚C

25˚C

Június 20., kedd

Zápor várható

12˚C

23˚C

Június 21., szerda

Zápor várható

12˚C

24˚C

Június 22., csütörtök

Derült, napos
idô várható

13˚C

25˚C

Június 23., péntek

Derült, napos
idô várható

14˚C

26˚C
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ÜGYELETES PATIKA

FOGADÓÓRA
Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. június 19-én (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában (Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. június 19-én (hétfôn) 18.00 órától a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L.
u. 1–3.) fogadóórát tart.
Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 14. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. június 22-én
(csütörtökön) 17 órától a Szôlôsi Klubban (Szombathely, Pásztor u. 1.) fogadóórát tart .

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet június 17-tôl június 23-ig.
17., Szo – Rókus, Gábor Á. u. 12.,
Tel.: 510-312 20.00–8.00;
18., V – Margaréta, Margaréta u. 3.,
Tel.: 500-222 19.00–08.00;
19., H – Panacea, Dolgozók útja 31.,
Tel.: 324-500 20.00–8.00;
20., K – Benu Interspar, Újvilág u. 1.,
Tel.: 313-300 20.00–8.00;
21., Sze – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,
Tel.: 508-110 20.00–8.00;
22., Cs – Pelikán, Semmelweis I. u. 4–6.,
Tel.: 500-440 20.00–8.00,
23., P – Calendula, Szelestey L. u. 4–6.,
Tel.: 509-405 20.00–8.00

SAVARIA MÚZEUM, SZOMBATHELYI KÉPTÁR, ISEUM SAVARIENSE, MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA I. – JÚNIUS 17. SZOMBAT 18.00–24.00
Savaria Múzeum
18.00 NemdeBár: …mert holdvilágos éjszakán szerelemhez nem kell
szépség – (Lehôc–Takács–Maronics
Kreatív Zenei Mûhely) – zene a múzeumparkban
18.30 Ezüstbe zárt világegyetem –
Kovács József csillagász elôadása
19.30 NemdeBár – zene a múzeumparkban
20.00 Fénytörténetek – Bartis Attila íróval Kelbert Krisztina történész beszélget
21.00 Tárlatvezetés a Fényérzék –
Személyes címû kiállításban
22.00 Radioaktivitás – fotoaktivitás –
Vig Károly muzeológus elôadása
22.30 NemdeBár – zene a múzeumparkban
23.00 A TOTÓ játék eredményhirdetése
Múzeumpedagógiai foglalkozások:
Van képed hozzá? – Ha nincs, keress,
alkoss, csinálj magadnak! Vedd alapul
a Fényérzék – Személyes kiállítás fotóinak részleteit, ne törôdj a tér és idô
korlátaival, használd a képzeleted és
varázsolj! Fekete-fehérbôl színeset,
személyeset, káoszból rendet.
Fotóretus ceruzával – restaurátorgyakorlatok kezdôknek
Camera obscura és elôhívó kísérletek
Fészket, tojást, madarat – játékos ismerkedés környezetünk madárvilágával
Szombathelyi Képtár
18.00 Rendhagyó tárlatvezetés és
beszélgetés T. Takács Tibor képzômûvésszel, Gálig Zoltán mûvészettörténésszel és Peltzer Gézával

18.30 A fotográfia kezdetei – Varga
Eleonóra történész elôadása
19.00 Záridô – Fotográfia a képzômûvészet találkozása a boncasztalon
Réz András filmesztétával Készman
József mûvészettörténész beszélget
20.00 Stílusok – Tárlatvezetés a Fotó/Szintézis kiállításban
21.00 Portrék ma – kerekasztal-beszélgetés Baráth Noémivel, Benkô Péterrel,
Dallos Lászlóval és Szilárdi Bélával; A beszélgetést vezeti: Vágvölgyi András
22.00 Portrék – Tárlatvezetés a Fotó/Szintézis kiállításban
Vendégünk a Szombathelyi Törvényszék: Fiktív perek, jogi esetek, kihágások 18.30; 20.30; 22.00 Paparazzi –
Fotográfia a bûnüldözésben, helyszín:
Szombathelyi Képtár, konferenciaterem
18.00–23.00 Kézmûves foglalkoztató:
Instagram másként – „ki vagyok én?”
– önálló alkotások létrehozása újságok, képek, fotók felhasználásával
Hogy készül a linómetszés?
Hálót szövünk, mint a pók – szövés
vesszôalapra, fonalak és textilcsíkok
felhasználásával
Iseum Savariense
18.00 Iseum Highlights – „Nyalánkságok” az Iseum állandó kiállításában
– rendhagyó tárlatvezetés Bíró Szilvia
régésszel
19.00 A látható és a láthatatlan. Virtuális séta Savaria romjai között – túravezetô: Sosztarits Ottó régész
21.00 Légbôl kapott régészet és más
csudaságok – Különleges módszerek

az archeológiában – Szabó Máté régész (Pécsi Tudományegyetem)
22.00 Mi is lapul Szombathely alatt?
– kerekasztal-beszélgetés Csapláros
Andrea, Pap Ildikó Katalin, Sosztarits
Ottó, Anderkó Krisztián régészekkel
18.00–24.00 FényHangÁr – Fényfestés és zene az Iseum udvarán
18.00–23.00 Kézmûves foglalkozás:
Papírból márványt – Készítsd el a savariai Iseum templomának makettjét!
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei
Levéltára
18.00–23.00 A börtöncellák sötétje
Az egykori vármegyei börtön – a levéltár régi épülete pincéjének egyéni megtekintése, kínzóeszközök „kipróbálása”.
Kísérôprogramok az elôadó- és kiállítóteremben: Szombathely mindenkép(p)en. A szombathelyi amatôr
fotózás története, 1899–1990 – idôszaki tárlat Sötétkamra. A fényírás
megjelenítése, foglalkozásvezetô:
Sikné Pászti Eugénia
Levéltári kiadványok vására
18.00–19.00; 21.00–22.00 A szombathelyi amatôr fotózás története,
elôadó: Bajzik Zsolt
19.00–20.00; 22.00–23.00 Vizmathy
Géza (1865–1932), az amatôr fotográfus, elôadó: Melega Miklós
19.30–20.30; 21.30–22.30 Az éjszaka
leple alatt – levéltári raktárak és iratok megtekintése, vezetô: Pál Ferenc
20.00–21.00; 23.00–24.00 Mûkedvelô –
profi. Kiss Zoltán (1867–1924), a fényképész és szakíró, elôadó: Mayer László
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P R O G R A M A J Á N L Ó

•

K U L T Ú R A

Június 17–24.
KIÁLLÍTÁS
május 18–december 21.
Savaria Múzeum
Fényérzék
június 1–szeptember 24.
Szombathelyi Képtár
Fotó/Szintézis
június 12–augusztus 27.
Vas Megyei Levéltár
(Szombathely, Hefele M. u. 1.)
mindenkép(p)en, amatôr- és
mûkedvelô fotósok Szombathelyen 1899–1990 – kiállítás
június 16–július 14.
Ida Lakberendezô Stúdió és
Galéria (Petôfi S. u. 39., fszt.
2.)
1/3 Nap, kiállítók: Vörös Ferenc, Gadóczy József, Muhammet Kolsuz
•••••••••••••••

június 15–18. (csütörtök–
vasárnap)
Történelmi Témapark
II. Savaria sörfesztivál

június 17. (szombat)
Tófürdô
14.00 IX. Szombathelyi
Strand-sportnap
Martineum Felnôttképzô
Akadémia
16.00 Sillye Jenô-koncert
Iseum Savariense, Savaria
Múzeum, Szombathelyi Képtár, Vas Megyei Levéltár
18.00–24.00 Múzeumok Éjszakája I.
Sörpatika (Thököly I. u. 4.)
19.00 Acoustic Blues Duo,
Zsoldos Báró és Horváth Tibi-koncert
Zsinagóga Udvar
20.30 Ujvári Timi & Hot Stuff
június 18. (vasárnap)
Agora – MSH
18.00 Westside TSE 20. jubileumi gála
Weöres Sándor Színház
20.00 Lamantin Jazz Feszti-

SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK 2017.
13.00 Szombathely Város Fúvószenekara – koncert
15.00 Eticatt-koncert
16.15 Smoking Frog-koncert
18.00 Újvilág utca-koncert
20.00 Isis Big Band-koncert
22.30 Rúzsa Magdi-koncert
24.00 Tûzijáték
Vidámpark, extrém játékok adrenalinfüggôknek, élménypark
és hagyományos vásári játékok
kicsiknek és nagyoknak. Gasztronómiai és kézmûves vásár.
10.00–16.00 Véradás a Fedett
Uszoda épületében
Forgalomkorlátozások Szombathelyen! A Szombathelyi
Rendôrkapitányság értesíti a
jármûvezetôket és az üzemeltetôket, hogy a Szentivánéji Vigasságok idejére az alábbi forgalomkorlátozásokra lehet számítani a megyeszékhelyen. Lezárásra kerül: 2017. június 24-én
délelôtt 9 órától 2017. június 25én éjjel 2 óráig, a Bartók Béla
körútnak a Kenderesi utca és a
Gagarin utca közötti szakasza, a
Kenderesi utcának a Bartók Béla körút és a Fürdô utca közötti szakasza, a Kárpáti Kelemen
utcának az Árpád út és a Bartók
Béla körút közötti szakasza. A
rendezvény helyszínére kizárólag a behajtási engedéllyel rendelkezô gépjármûvek haladhatnak be, továbbá a mentô-
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szolgálat, a katasztrófavédelem
és a rendôrség jármûvei számára engedélyezett még a közlekedés. A Hotel Claudius, valamint a Szombathelyi Fedett
Uszoda és Termálfürdô vendégei
számára munkatársainak engedélyezik a behajtást.
A Szombathelyi Rendôrkapitányság kéri a jármûvezetôket
és az üzemeltetôket, hogy a
megváltozott forgalmi rend
szerint, fokozott figyelemmel
közlekedjenek!
Értesítjük a tisztelt Utazóközönséget, hogy a SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK rendezvényei miatt 2017. június 24-én
(szombaton) 10.00 órától 2017.
június 25-én (vasárnap) üzemzárásig a szombathelyi „29A”
és „29C” jelzésû autóbuszok az
alábbiak szerint közlekednek.
A vasútállomásról induló és a
vasútállomásra érkezô járatok
nem érintik az Uszoda és a Tófürdô elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Rohonci út
– Magyar László utca – Gagarin
út útvonalon közlekednek, és
valamennyi kijelölt megállóhelyen megállnak.
Az eredeti forgalmi rend június 26-án (hétfô) üzemkezdettôl áll vissza. A rendezôk a
lakosság és az utazóközönség megértését kérik.

vál és Improvizációs Tábor
2017 – tábornyitó koncert

títés, díjátadás, kötetlen beszélgetés

június 19. (hétfô)
Weöres Sándor Színház
18.00 Lamantin Jazz Fesztivál

június 23. (péntek)
Agora – Savaria Filmszínház
19.45 Ultra – Simonyi Balázs
dokumentumfilmje, premier
elôtti vetítés és közönségtalálkozó

június 20–23. (kedd–szombat)
Fô tér
20.00 Lamantin Jazz Fesztivál
június 21. (szerda)
Vas Megyei TIT (Kôszegi u.
2.)
16.00 Férfi Egészség Klub:
A reumatikus tünetek
megelôzése és gyógyítása,
elôadó: dr. Nagy Éva
június 21. (szerda)
Dobó SE és Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományôrzô
Egyesület (Sugár úti dobócentrum)
15.00 IX. Németh Pál-emléknap, páros kalapácsvetô
verseny, Németh Pál mellszobrának felavatása, filmve-

június 24. (szombat)
Szentivánéji Vigasságok
(Emlékmû domb, Csónakázó tó)
13.00 Szombathely Város
Fúvószenekara, Eticatt,
Smoking Frog, Újvilág utca,
Isis Big Band, Rúzsa Magdi,
tûzijáték. 10.00–16.00 véradás a Fedett Uszoda épületében. Vidámpark, extrém
játékok, élménypark és hagyományos vásári játékok,
gasztronómiai és kézmûves
vásár
Vasi Skanzen
20.00–24.00 Múzeumok Éjszakája II.

Meseíró pályázat
Hans Christian Andersen örök értékû meséit idézve a Berzsenyi Dániel Könyvtár meseíró pályázatot hirdet amatôr
írók, szülôk és nagyszülôk, ábrándos lelkû felnôttek számára. Gyermekkorunkat elhagyva is szívesen hallgatunk,
szövünk csodás történeteket. Hol gyermekeinknek, barátainknak vagy csupán a saját boldogságunkra. Pályázatunkkal szeretnénk alkalmat kínálni azoknak a felnôtteknek, akik
kedvet éreznek ahhoz, hogy szavakba öntött képzeletük
játékát ne csak emlékezetük vagy íróasztaluk rejtett fiókjaiban ôrizzék, hanem megosszák másokkal.
A pályázat részletei:
_ Minden 18. életévét betöltött személy pályázhat.
_ Egy meseíró külön jeligével ellátott, több pályamûvel is
indulhat.
_ A mesék témája szabadon választott, épülhet hagyományos mesei elemekre, vagy lehet meghökkentôen újszerû,
modern történet.
_ Az írás maximum 3 db gépelt A4-es oldal terjedelmû lehet, 12 pontos betûmérettel, másfeles sortávolsággal.
_ A beérkezett pályamûveket felkért zsûri értékeli.
_ A legjobb munkák benyújtói díjazásban részesülnek, továbbá lehetôséget kapnak, hogy elektronikus felületeinken keresztül a nagyközönség, könyvtári foglalkozásainkon a gyermekek is megismerjék alkotásukat.
Beküldési határidô: 2017. szeptember 8.
A meséket jeligével ellátva elektronikus levélben a
gykvt@bdmk.hu, postai úton a Berzsenyi Dániel Könyvtár
Szombathely, dr. Antall József tér 1. címre, vagy személyesen a könyvtár információs pultjánál várjuk. Kérjük, a pályázat mellé töltsék ki az adatlapot, ami gyermekkönyvtárunk honlapjáról http://www.gyerekkonyvtar.bdmk.hu/ letölthetô, vagy a könyvtárban személyesen átvehetô.
Eredményhirdetés 2017. október 8-án az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében.
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Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint
15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A kámoni városrészen
2 lakásos, kiváló
Neczpál Kati állapotú családi ház
Tel.: 30/678-1177
eladó: 40,9 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
„BÚJJUNK EL A VILÁG ELÔL”

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.
Sikeres csapatának erôsítésére a SCHOTT Hungary Kft.
lukácsházi gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Vizuális ellenôr
(4 mûszakos munkarendben)
Az Ön képességei:
• 8 általános vagy középfokú végzettség
• Megbízható munkavégzés
• Termelési területen szerzett tapasztalat elôny
A Mi elvárásaink:
• Termékek vizuális ellenôrzése
• Minôségi követelmények betartása, hibák jelzése
• Mérési minták elôkészítése
• Elsôdleges csomagolási feladatok ellátása

Szerviz technikus
(rugalmas munkarendben, elektromos
és mechanikai területre is)
•
•
•
•
•
•

A CSOMAG TARTALMA:
(egész évben, kivéve a kiemelt idôszakok!)
Szállás lakosztályaink egyikében
Félpanziós ellátás 3 fogásos gyertyafényes vacsorával
Szauna és relax-szoba használat egy alkalommal csak kettesben (1 órára)!
Páros kényeztetô masszázs
Kisvasutazás az érintetlen Baláta láphoz
Kültéri medencénk használata, Wi-Fi, zárt parkolási lehetôség
Térítési díjak:
SZÉP kártya
4 nap/3 éj: 72.190 Ft/2 fô
elfogadóhely
7 nap/6 éj: 139.190 Ft/2 fô

További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!
Várjuk szeretettel Kaszóban!

Az Ön képességei:
• Középfokú mechanikai vagy elektronikai szakirányú
végzettség
• Termelési területen szerzett 4 év szerelôi, technikusi
tapasztalat
• Utazási hajlandóság (20–40%)
• Kommunikációs szintû angol nyelvtudás
• Jó kommunikációs készség, magabiztos, önálló
személyiség
• Megbízható, precíz munkavégzés
A Mi elvárásaink:
• Gépek, gépsorok szerelési, javítási és felújítási
munkáinak elvégzése
• Elkészült gépek, gépsorok tesztelésében való
közremûködés
• Vevôk szakmai és szerviz támogatása
• Szerelések szükséges dokumentációjának elkészítése
• Új gépek berendezések termelésbe állítása, a
rendszer átadása, a termelésindítás segítése, szakmai
instrukciók nyújtása
Amit nyújtani tudunk:
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria juttatás
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek

Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Telefon: 94/568-411, 94/568-400
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Új Renault Koleos!
Az Autó Baumgartner Kft.
exkluzív rendezvénye keretében mutatta be a Renault új SUV modelljét az ÚJ
RENAULT KOLEOST!
A márka új nemzetközi zászlóshajója új fogalomként
egyesíti a Renault és a Prémium világot, hivalkodásmentesen. Egyedi vezetési élményt és fedélzeti életet
biztosít az innovatív technológiáival és a páratlan kényelmével, a Felsô kategóriás
termékeket keresô ügyfelek igényeinek megfelelôen.
A Renault nagy hangsúlyt
fektetett az ÚJ RENAULT
KOLEOS tervezési és gyártási minôségére: dizájn, beállítások, kényelem, hangszigetelés, a felhasznált anyagok minôsége és tartóssága, a kidolgozottság.
Az új X-Tronic váltó egyesíti a rugalmas vezetést a folyamatos nyomatékátvitel
mellett, valamint az automata sebességváltók viselke-

dését és a kapcsolható manuális üzemmódot, amellyel
tovább növelhetô a vezetési élmény. A modellben tér
vissza a méltán népszerû
2,0 dCi 175 LE-s motor,380
Nm nyomatékkal 4x4 meghajtással.

Az ÚJ RENAULT KOLEOS 15
cm-rel nagyobb, mint az
elôdje – ezáltal még erôteljesebb a megjelenése, és
egy szegmenssel feljebb helyezkedik el.
Látogasson el az Autó
Baumgartner Kft. Szom-

bathely Csaba úti megújult
szalonjába, ahol megtekintheti, és személyesen
megtapasztalhatja egy
tesztvezetés keretében, az
új modell kiemelkedô tulajdonságait!
(x)

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS: Kiss Ádám József és Pusker Esztella leánya: Réka, Vaspöri István és Németh Eszter leánya: Liliána, Sturm
Roland és Kocsis Dalma leánya: Annabell Júlia, Kopácsi Gergely és Zax Kitti leánya: Janka, Friesl Balázs és dr. Dancsecs
Aliz leánya: Nola, Hende László és Fogl Anita fia: Márk, Molnár Gábor és Horváth Alexandra fia: Álmos, Pungor András és Cséri Csilla Krisztina leánya: Natália, Loibenbeck Richárd Pál és Legáth Viktória leánya: Alíz, Teklits Tamás és
Takács Mária Veronika leánya: Anna Liza, Horváth Ernô és
Siklér Alexandra fia: Marcell, Kincses Zoltán és Teklits Borbála fia: Benedek, Kiricsi Krisztián és Horváth Regina Fanni leánya: Hanna Flóra, Vigh Sándor és Barbai Viktória leánya: Leila, Csontos Richárd és Lôrincz Zsanett leánya: Nóra, Jákói Zsolt és Tábori Szilvia fia: Dávid, Horváth Tibor és
Machinek Klaudia leánya: Zara Zoé, Döbrösi Szabolcs és Bogdán Julianna Ilona fia: Nimród,Bodorkós Gábor Lajos és Kiss
Eszter fia: Máté, Gulyás Dániel és Hornyák Gabriella leánya:
Enikô, Koósz Krisztián és Kirizs Eszter fia: Krisztián, Budai
Gábor és Ciff Ágnes leánya: Tamara Laura
HÁZASSÁG: Sümeghy Zoltán és Takács Eszter, Koszorus Gergely és Muzsi Szabina, Horváth László és Szilvágyi Beáta, Varga Gergely és Solymosi Tímea, Horváth Zsolt és Dörnyei Melinda, Horváth Szabolcs Ferenc és Vörös Dóra, Molnár Péter Márk és Németh Martina Ilona, Horváth Ádám és Bozi
Krisztina Rita
HALÁLESET: Molnár Józsefné Szôke Mária, Kovács Józsefné Tulok Erika, Dubicz Gábor Imre, Szele István, Vörös Imréné Laki Ilona, Csákány Miklós, Brieber Istvánné Balogh Ágnes, Dala Imre, Sövegjártó István János, Subosits Krisztián
Zsolt, Pócza Zoltánné Strén Anna, Osztrosits Józsefné
Tóth Ilona, Hökkön Ferenc, Tóka Imre, Lukács Ferenc, Csire
Istvánné Bolfán Margit Irén, Szalay Józsefné Piroska Anna,
dr. Varsányiné Kovács Éva, Merkli József, Schrancz László Miklósné Nemesvölgyi Katalin, Király Ernôné Takács Piroska Erzsébet, Tamasics Anna Borbála, Molnár Árpád Béla, Bôsze
József, dr. Nagy Imréné Tamás Mária Magdolna, Boda László Antal, Herceg József, Horváth Jenôné Rozmán Jolán Terézia, Saly Antal
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H I R D E T É S

2017. JÚNIUS 17.

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember

tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. június 30-ig történô jelentkezés esetén
30%-os elôvásárlási kedvezményt biztosítunk!

F Ó R U M B A N

NYÁRI AKCIÓ!
20% kedvezmény a feltüntetett árakból
(a hirdetés felmutatásával vehetô igénybe, 2017. 06. 03–08. 31-ig)!

Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

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

www.weking.hu

Klasszikus alapsatír
Gépi microszálazás és microblading szálazás
Púderhatású szemöldök
Artistry Deluxe (Microblading + soft powder)
Alsó vékony szemhéj
Alsó vastag szemhéj
Felsô vékony szemhéj
Felsô vastag szemhéj
Füstös szemhéj technika
Butterfly effektes szemhéj
Szájkontúr
Felsatírozott száj kontúrral
Teljes szájsatír 1 színnel
Teljes szájsatírozás ombre

32.000 Ft
45.000 Ft
60.000 Ft
65.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
25.000 Ft
50.000 Ft
65.000 Ft
30.000 Ft
55.000 Ft
65.000 Ft
90.000 Ft

Elôzetes konzultációra bejelentkezés/érdeklôdés:
Tel.: +3630/538-9809 • Szombathely Szent Márton u. 27.

EGY JÓ
LÉPÉS.
Szombathely, Rumi út 181.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

94/505-894,
505-895

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00

hirdetes@savariaforum.hu

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

RECEPT

A STYL FASHION Kft.
állandó délelôttös munkarendben
történô foglalkoztatásra keres

CÉKLALEVES

• minôségellenôr • raktári dolgozó
• varrómunkás • vasaló munkatársakat.

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

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

Hozzávalók: 40 dkg cékla, 2 szál sárgarépa, 2 zellerszál,
15 dkg káposzta, 20 dkg paradicsom, 1 liter víz, 1 mk.
só, 2 ek. olaj, 2 mk. méz, 1,5 dl tejföl, zellerlevél.
Elkészítés: A céklát fôzzük héjában puhára, majd megtisztítva vágjuk kockákra. A répát, zellerszálat és a csíkokra vágott káposztát pároljuk kevés olajon 10 percig,
majd öntsük fel vízzel. Adjuk a felkockázott paradicsomot is a vízhez, majd forralás után 20 percig fôzzük a
levest kis lángon. Ezután adjuk hozzá a leveshez a céklát, a mézet és a sót, és fôzzük még 3 percig. A kész levest tejföllel és zellerlevéllel meghintve tálalhatjuk.
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A Sabina Zrt.
munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:
• 1 fô portás/üzemi kisegítô és
• 1 fô mûszerész.
Érdeklôdni Boros Eszternél a 0694/501-037-es telefonszámon.

Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as telefonszámon,
e-mailben az info@villszov.hu
címen, személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3. szám alatt lehet.

Eritrit vagy
XILIT 100% 2.000 Ft/kg
Kókuszzsír 1.390 Ft/kg-tól

LED
fényforrások
összeszerelésére
keresünk
munkaerôt
Gencsapátiba,
két mûszakba.
Érdeklôdni:

94/310 073

Dr. Ipkovichné
Szakály Ildikó
lakberendezô

ORGANIC VITAL BIOBOLT
Szombathely Savaria tér 1/6.
(Keresse KÉK FEHÉR tetônket)

A Claudia cukrászdától
50 méterre,
a Borostyánkô
irányába.
Tel.: 94/788/748
www.bioboltszombathely.hu

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

A SZOVA Zrt. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
HULLADÉKGYÛJTÔ SEGÉDMUNKÁS
Jelentkezni lehet munkanapokon
8–14 óráig: 20/469-2626

VILLANYSZERELÔ
Elvárás: villanyszerelô végzettség

AUTÓSZERELÔ
Elvárás: hidraulikai és pneumatikai ismeretek

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELÔ
Elvárás: szakirányú végzettség,
naprakész autóvillamosság szerelési ismeretek,
legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával:
hr@szova.hu vagy SZOVA Zrt.,
9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.

