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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

RIA-RIAHUNGÁRIA!
BIZTONSÁGOS A VÁROSUNK
KÖZGYÛLÉS: FEJLESZTÉSEK ÉS FIZETÉSEMELÉS
MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A HALADÁS
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HIRDETÉS

Irány a Hotel Continental!
Sokan vagyunk úgy vele, hogy nem szívesen utazunk több
napra külföldre, akár még a szomszédos Ausztriába sem,
mert nyelvismeret híján elveszettnek érezzük magunkat.
Ez a gond egy csapásra megoldódik a bécsi Hotel
Pension Continentalban! Az osztrák fôváros szívében,
a Mariahilfer Strasse-n elhelyezkedô családias hangulatú szálloda-panzió egy felújított iroda- és lakóház felsô
emeletein kellemes környezetben várja a magyar vendégeket. A teljes személyzet perfektül beszéli nyelvünket,
segítôkészségük pedig példamutató: legyen szó a parkolásról, Bécs városának nevezetességeirôl és az odajutásról, vagy épp az aktuális és izgalmas programokról, mindenrôl tájékoztatják a hozzájuk érkezôket. A szálloda jó
elhelyezkedésnek köszönhetôen tízperces sétával elérhetô a Szépmûvészeti és a Természettörténeti Múzeum,
az újonnan létesült MuseumsQuartier, majd további néhány lépés a Hofburg, ahonnan a Kohlmarkt érintésével,
a Grabenen keresztül a Stephansdomhoz juthatunk. A nevezetességek után pedig a szállodába menet jöhet egy
kis lazítás is: a Mariahilfer Strasse ugyanis Bécs elsôszámú bevásárló utcája, remek üzletekkel és nívós kávéházakkal várja a turistákat.
További információ (magyar nyelven):
www.hotel-continental.at
(x)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A VASI SKANZENBEN
2016. június 25. szombat 18.00 – 24.00

Tüzet viszek, vizet hozok…
Evezzen a Skanzenbe!
Csak tiszta forrásból! – forrásvíz-kóstolás
Tûz, jöjj velem! – tûzgyújtás és tûzugrás
Szalonnázás, népdalok a szerelemrôl
Bála mozi
Éliás Árnyszínháza
Nyitott mûhelyek
További információ: www.savariamuseum.hu

Aktuális akcióinkról
értesülhet
a www.savariapost.hu
honlapon.
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FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Biztonságos város, eredményes rendôrségi munka
Több mint tíz százalékkal csökkent
a Szombathely területén elkövetett
bûncselekmények száma, viszont nôtt
a rendôrség eredményessége – tájékoztatta a közgyûlést dr. Gulyás Ferenc ezredes, a Szombathelyi Rendôrkapitányság vezetôje. Az elmúlt öt évben tavaly történt a legkevesebb bûncselekmény a városban.

Bûncselekmények száma
Nyomozáseredményességi mutató %
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A megyében ismertté vált bûncselekmények 52,02 százalékát, a Szombathelyi
Rendôrkapitányság illetékességi területén elkövetett bûncselekmények 87,86
százalékát követték el a megyeszékhelyen tavaly. Míg 2015-ben 2577 bûncselekményt követtek el Szombathelyen, tavaly csak 2302-t. Közterületen elkövetett
bûncselekmények száma is csökkent,
535-rôl 487-re.
Sokkal kevesebb kiemelt bûncselekmény történt a városban tavaly, a tavalyelôtti 1589-rôl 1204-re csökkent
a számuk. A közterületen elkövetett
kiemelt bûncselekmények száma 307-rôl
258-ra fogyott.
Tavaly nem történt olyan jellegû, illetve súlyú bûncselekmény vagy bûncselekmény-sorozat, amely a lakosság
szubjektív biztonságérzetét jelentôsen befolyásolta volna – áll a rendôrségi beszámolóban. Egy gyilkosságot követtek el, és egy esetben végzôdött
hallállal a testi sértés. A súlyos testi sértések száma néggyel nôtt 2014-hez
képest, tavaly 43 ilyen eset történt.
Nyolc kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmény történt, tavalyelôtt néggyel
több volt. Idén viszont ezen a területen
csökkent az eredményesség, a tavalyi
90-rôl 70 százalékra.
A bûnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az
elmúlt idôszakban. Az elkövetett bûncselekmények nagy részét továbbra is
a vagyon elleni jogsértések teszik ki. Tavaly egy gépkocsit loptak el a város területén (tavalyelôtt kettôt), csökkent
a gépkocsifeltörések száma is, 36-ról
24-re. A lakásbetörések száma kicsit
nôtt, 79-rôl 85-re.
A rendôrségi beszámolóban – akárcsak
tavaly – a kapitányság ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az internet egyre szélesebb körû használatával megszaporodtak az internet segítségével elkövetett jogsértések, jellemzôen a csalások
és a zaklatások.
A nyomozás eredményessége is javult:
az összes regisztrált büntetôeljárás 69,4
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Forrás: Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város 2015. évi közbiztonságának helyzetérôl.

százaléka volt eredményes, ez 11,26 százalékpontos javulás az elôzô évihez képest. Ezzel az eredménnyel a megyei jogú városok rendôrkapitányságai között a Szombathelyi Rendôrkapitányság
az elsô helyen végzett.
Az eredményesség csak egy bûncselekménytípus terén csökkent minimálisan,
a közterületen elkövetett bûncselekmények esetében 71,4 százalékról 70 százalékra.
A kiemelten kezelt bûncselekmények
nyomozáseredményessége az összes

rendôri eljárásban 0,7 százalékkal nôtt,
így a kiemelten kezelt bûncselekmények
csaknem felében eredményes a rendôrség eljárása.
Tavaly 15 ismert gyermekkorú és 32 fiatalkorú személlyel szemben indítottak
tulajdon elleni szabálysértések miatt
elôkészítô eljárást. A gyermekkorúak
esetében a feljelentést elutasították,
a fiatalkorúak esetében pedig bírósági
figyelmeztetéssel zárultak az eljárások
– áll a beszámolóban.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

Fôhajtás a mártírok elôtt
Nagy Imrére és az 56-os mártírokra emlékeztek szerdán, az 56-osok terén,
a Nemzetôrök emléktáblájánál. Az ünnepi mûsor után mécsest és virágot helye-

•

KULTÚRA

Sikerült a rekordkísérlet!
240 óra, 14400 perces rekordban 2147
regisztrált ember gyakorolta folyamatosan az újraélesztést a Fô téri sátorban felállított két ambu babán. Sebestyén István
hitelesnek minôsítette a maratoni
újraélesztési rekordkísérletet. Dr. Puskás
Tivadar valamennyi résztvevônek köszönetet mondott és gratulált a nagyszerû
teljesítményhez.
Fesztivál óriásbábokkal és felvonulással
A hét végén a Szent Márton fesztiválon
mutatkoztak be azok a települések, amelyek nevükben viselik a szombathelyi

•

KISTÉRSÉG

A Fô téri sátorban, a zsinagóga udvarán,
a színház Krúdy Klubjában a jazz-mûfajok széles választékát hallhatják az érdeklôdôk. A fesztivállal egy idôben zajlik
a jazz-tábor, ahol a fiatal zenészek
akkreditált képzésen vehetnek részt Márkus Tibor vezetésével.
Magyar siker a táncversenyen
A hét végén zajlott a Savaria Nemzetközi Táncverseny, amely már az 51. volt a sorban. A versenyen született magyar helyezés is, a WDSF Senior III Open Standard
gyôztes párja Kránicz József és Dobó Eri-

zett el az emléktáblánál dr. Puskás Tivadar polgármester, Koczka Tibor alpolgármester, dr. Takátsné dr. Tenki Mária és dr.
Kecskés László bizottsági elnökök, valamint Babicsné dr. Tôke Erzsébet aljegyzô.
Mézes-magos Szent Márton kiflije
Pénteken mutatták be az Eölbey-házban
azokat a péksüteményeket, amelyek közül kiválasztották Szent Márton kiflijét.
Négyen pályáztak a címre, a versenykiírás

ka lett. A WDSF Open Latinon egy román
pár, Paul Moldovan és Cristina Tatar lett
a legjobb.
Könyv Vassurányról

születésû szent nevét. Az érdeklôdôk
láthatták a települések kulturális mûsorát, megismerkedhettek a kolostorok
termékeivel, és óriásbábokkal, amelyek
nagy sikert arattak. Vasárnap felvonulással és közös imával emlékeztek arra,
hogy 1913. június 15-én helyezték el a Székesegyházban a Szent Márton-ereklyét.

szerint mindenki a már Szent Márton korában is használt alapanyagokat használt
fel. Az ötlet Aigner Géza plébánosé volt.
A kiflik jellegzetessége, hogy párban sütik ôket, megtörve, valakivel megfelezve
– ahogy Márton is megosztotta köpenyét
–, valakivel közösen kell fogyasztani a péksüteményt. A kifliket megkóstolta Veres
András püspök és dr. Puskás Tivadar polgármester is. A nyertes kifli: egy tönkölylisztes-mézes-pirított napraforgós összetételû termék lett, amelyet a nyáron
már több helyen is megkóstolhat, megvásárolhat a szélesebb közönség.
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Lamantin Fesztivál vasárnaptól
Tímár Péter, a Lamantin Improvizatív Zenemûhely Egyesület vezetôje, Márkus
Tibor és dr. Puskás Tivadar polgármester
tartott sajtótájékoztatót a vasárnap kezdôdô Lamantin Jazzfesztiválról. A város
magáénak tekinti a rendezvényt, az idén
10 millió forinttal támogatja. A Szent Márton Emlékévhez is kapcsolódik a rendezvény, a Fô téri sátorban egy adományperselyt állítanak fel, az adományokkal egy
fiatal jazz-zenészt támogatnak majd.
Az elsô koncert az evangélikus templomban a Bolyki Brothers gospel-elôadása lesz.

A Vas Megyei Levéltárban mutatták be
Prófusz György Örökségünk Vassurány címû kötetét. Prófusz György, a település
helytörténeti kutatója Vassurány történetét foglalta össze most megjelent monográfiájában.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Már állnak az oszlopok…
helyre vezényelni. Csak külön útvonalengedéllyel jöhetett, jókora kerülôket téve közben. Így is az útjába esett két olyan
híd, melyen csak úgy tudott áthaladni,
hogy lezárták a forgalmat.”
A lényeg a lényeg, megérkezett a szerkezet, és egy késô ôszi délelôtt fel is állította az elsô elemet. Mennyibe is került
a világítás kialakítása? Ezt a kérdést is feltette az újságíró az illetékesnek.
„A világítás fölszerelése jelenlegi áron
úgy 45 millió forintba kerül, maga a technika ebbôl 25 millió forint körül lesz. Nem
elsôsorban a játékhoz kell a magas teljesítményû világítóberendezés, sokkal inkább a televíziós felvételhez. Oszloponként 72, egyébként két kilowattos fényvetô szolgáltatja majd a világosságot,
nagyjából egyenletesen 1000 lux körüli fényt adva.”
A fogyasztás mértékre is szóba került
közben, és sokak meglepetésére ez bizony nem volt jelentôs tétel.
„Ez már a kisebbik gond, hiszen a beruházás nagyságához képest elenyészô
kiadást jelent majd, mérkôzésenként ezer
forintokban mérhetô. Ám, hogy mikor játszanak villanyfényes mérkôzést a vasi

Amikor még nem álltak
a világítóberendezés tartói
megyeszékhelyen, azt egyelôre nehéz
megjósolni. A szükséges pénzeket talán
a következô ötéves tervben lehet elôteremteni. Az oszlopok addig is – állnak.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a minôségi Bak és Sötét János.
Az Alterába fesztiválra szóló belépôket Schützenhoffer Gergely és Kecskeméti Edit nyerte. E heti kérdésünk: Mennyibe került a világítás felszerelése? A helyes megfejtést beküldôk között a Szombathelyi Ércentrum bérleteit sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu
címre várjuk, június 22-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Épül az új Haladás-sportkomplexum –
1988-ban épp így munkagépek dübörögtek
a Rohonci úton. Akkor a világítóállványokat
helyezték el a pálya négy sarkába. Lássuk
a korabeli lap beszámolóját. Egy esztendôvel a rendszerváltás elôtt még a következô
ötéves tervrôl írt a szerzô…
„Az oszlopok már állnak, de mikor lesz
világítás?” Az írás címében fogalmazta
meg a kérdését az újságíró, aki fotóskollégájával együtt bandukolt ki a Rohonci útra.
„Látványos fordulatot vett a Haladás-pálya világításának építése. Tavaly sikerült
fölszabadítani a világítóberendezés tartóinak helyét, elkészültek az oszlopok
vasbeton talapzatai, az elmúlt héten pedig helyükre emelték magukat az oszlopokat. Téved, aki azt hiszi, hogy ezek
után már egy csapásra készen lesz a világítás. A vaselemek évek óta ott hevertek a sporttelepen, s leginkább az állagmegóvás miatt vált idôszerûvé a tartóoszlopok helyére emelése.”
De mit is lehetett tudni a monstrumokról? „A megyei tanács a beruházó, a Beruházási Vállalat a megbízott lebonyolító. A Vasiber munkatársaitól megtudtuk, hogy az oszlopok egyenként 46 méter magasak és 27 tonna súlyúak.
A legnagyobb gondot a felsô elemek helyére emelése okozta. Az országban
csupán két olyan daru található, amelyik
meg tud birkózni ekkora feladattal.
Amelyik Szombathelyen járt, úgy hívják,
Grove, amerikai-nyugatnémet konstrukció. A gép maga 85 tonna, s épp ezért
nem volt könnyû a fôvárosból Szombat-

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

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

Közgyûlés: fejlesztések és fizetésemelések
Fizetésemelést kapnak azok az oktatásban, egészségügyben, szociális szférában dolgozók, akik a Szombathelyi
Egészségügyi és Kulturális GESZ-tôl,
illetve a Köznevelési Gamesztôl kapják
a fizetésüket – egyebek közt errôl is
döntött a múlt heti közgyûlés. Délutáni
napirendek és képviselôi kommentárok.
A képviselô-testület döntött arról, hogy
pályáznak egy biomassza-fûtômû és
naperômû, valamint a csatlakozó vezetékek építésére, amellyel az Aréna Savaria és Neumann iskola és a Donászy óvoda hôigényét elégítenék ki. A 900 millió
forintos beruházás a Huszár úti laktanyába kerülne. A projekt részletes kidolgozására a támogatási szerzôdés aláírása
után kerül sor. Elfogadták a baloldali
frakció kérését, hogy tartsanak a kérdésrôl lakossági fórumot.
Kiválasztották a Szalézi térre kerülô
szobrot, Veres Gábor Szent II. János Pál
alkotását.
Módosították az AVUS-sal kötött pénzátadási megállapodást. Erre azért volt
szükség, mert az uszodafelújítás sokat
csúszik, már át kellett volna adni, ezért
szükséges a TAO-s pályázatot is módosítani, és a pénz felhasználásának határidejét kitolni.
Módosították a költségvetést. Ennek
legnagyobb tétele az a 34 millió forint,
amit az egészségügyben és az oktatásban dolgozó városi alkalmazottak fizetésének emelése jelent. A SZOMHULLnak kétszázmillió forintot adnak kölcsön
az év végéig, egyelôre ugyanis nem fizet
az állami hulladékdíj-beszedô cég a város cégének a szolgáltatásért.
A HVSE a Kenderesi úti edzôpályák
felújítására pályázik. A közgyûlés hozzájárult, hogy az ingatlanon megvalósulhasson a 200 millió forintos fejlesztés,
amelynek önrészét, 60 millió forintot az
önkormányzat biztosítaná.
Régi emberek és a jövô építése
Balassa Péter jobbikos képviselô a közgyûlés utáni sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy a városvezetésnek sokat árt
a SZOMPARK ügyvezetôje, mert nagy
a gaz a városban. Az uszodafelújítást így
kommentálta. „Kíváncsi vagyok, milyen
tartalmi lebutítással fog ez megvalósulni.” A szoborállításról megjegyezte,
hogy 30 millióból egy családi házat lehet
építeni. (A harmincban benne van a tér
rendezése is. A szerk.) Nehezményezte,
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hogy nem szavazták meg az elektromos
autók ingyenes parkolását, pedig ez
az autótípus a „jövô.”
Az ingatlaneladásokat nem szavazták
meg, ezt egyetlen ingatlan esetében sem
szavazzák meg.
Kifogásolta, hogy nem vették napirendre a trianoni emlékmû építésére vonatkozó javaslatát. Ezt a polgármester azzal utasította el, hogy nincs elôkészítve
a kérdés. Balassa szerint arcpirító, hogy
26 év alatt nem került erre sor. Végig fogja vinni a kezdeményezést – közölte a sajtóval. A közgyûlés munkájával kapcsolatban azt mondta, hogy a múlt embereivel nem lehet jövôt építeni – ezzel cégvezetôkre célzott.
Lesz új parkoló Oladon
A baloldali frakciót Horváth Attila és Szuhai Viktor képviselte. Horváth örül annak,
hogy az oladi parkoló ügyét – amit nem
vett napirendre a közgyûlés – a költségvetés módosításakor elfogadták, szeptemberben kerül a közgyûlés elé a kiviteli terv.
Horváth kérése mellé állt Rettegi Attila
(Fidesz), a körzet volt képviselôje is, ezt
Horváth Attila megköszönte.
Nem értik, hogy miért kell külön pénzt
fordítani a Haladás-edzôpályákra, amikor Szombathely legnagyobb felszíni
beruházására a Haladás-stadion-komplexumra 15 milliárd forintot költenek.
Szuhai Viktor (DK) nem érti, hogy miért
nem lehetett elfogadni az elektromos autók ingyenes parkolását, amikor minden
városban ezzel támogatják a környezetkímélô közlekedést. Kitért a szemétszállításra is: amit központosítanak, az nem
mûködik, a KLIK sem – mondta. Országszerte kongatják a vészharangot – mondja. Horváth Attila a lakosságot arra hívta fel, hogy tegyék félre a kukadíjat – amit

most nem tudnak fizetni számla híján –,
mert lehet, hogy egyszerre kapnak meg
félévi számlát.
A Fidesz a fejlesztésekrôl
A Fidesz–KDNP frakció részérôl Illés Károly
alpolgármester a fejlesztésekrôl szólt.
Kiemelte, hogy az új egészségcentrum létrejöttével a régi rendelôket felújítják,
megvalósul az egy orvos-egy rendelô koncepció. A sportliget fejlesztésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy új pályák
jönnek létre mobil lelátóval. A Brenner körút – Körmendi út által határolt területen
utcák és szociális bérlakások újulnak meg
a városrehabilitációs programban.
Lendvai Ferenc frakcióvezetô az oktatásban dolgozó (nem pedagógus) munkavállalók fizetésemelését emelte ki, amely
15–25 százalékkal több bért jelent. Az eddig 129 ezer forintos illetményalap például 152 ezer forint lesz szeptember 1-tôl.
Lapunk rákérdezett a szocialista képviselôk által felvetett problémára, hogy a városi 231 milliós keret három százaléka jut
csak olyan körzetekbe, amelyeknek baloldali a képviselôje. Lendvai Ferenc azt
mondta, nincs politikai indíttatású megkülönböztetés a körzetek között. Illés Károly hozzátette, hogy kizárólag a városfejlesztési osztály által felállított prioritáslista alapján döntenek. „Sajnos egyszerre nem tudjuk mindenkinek teljesíteni
a kívánságát” – mondta.
Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester sajtótájékoztatóján hosszabban
a hulladékszállításról beszélt, hogy mit
mondott, azt a 8. oldalon találják olvasóink. Rövidebben szólt a költségvetésmódosítás legnagyobb tételérôl, a városi alkalmazottak fizetésemelésérôl. Errôl
azt mondta, hogy a régóta fennálló bérfeszültséget kívánják ezzel csökkenteni.
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Büntetôeljárás, csôdbüntett
Olvasónk kereste meg szerkesztôségünket, azzal hogy miért nem foglalkozunk Cseszkó Tamás újságíró, lapszerkesztô ellen folytatott nyomozással.
Úgy tudjuk, hogy valóban büntetôeljárás folyt Cseszkó Tamás (és társai) ellen. A NAV indított nyomozást csôdbüntett és számviteli fegyelem megsértése miatt. Cseszkó Tamás, több a Pannon Lapok Társasága érdekeltség, így
a Vas Népe, az ugytudjuk.hu internetes
portál és a Szombathelyi 7 Nap címû újságírója, korábban a Savaria Szimfonikus Zenekar sajtósa volt, valamint üzleti kapcsolatban állt más önkormányzati intézménnyel is.
A Pointer Food & Media Kft. felszámolási eljárását 2014-ben indították meg.
Ennek során a felszámoló megállapította, hogy nincsenek meg a kft.
2011–2014-es elszámolásai, emiatt
nem állapítható meg a cég valós pénzügyi helyzete. Ez a számviteli fegyelem megsértése.

Ehhez jön még, hogy a Pointer Food
tulajdonost váltott 2012-ben, ám
a cég pénztárban tartott pénze nem
került át az új tulajdonoshoz. Ekkor
már volt a cégnek adótartozása is,
amelyre a kft. tulajdonosváltása után
a cég vagyona már nem nyújtott fedezetet. Így a fedezet elvonása miatt
csôdbüntett miatt is folyik eljárás
a Pointer Food-ügyben. A nyomozást
lezárták, vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozóhatóság az ügyészségnek.
Cseszkó Tamás közleményben reagált a sajtóban e témában megjelent
hírre: a számviteli fegyelem megsértése nem az ô utasítására történt.
Az ügyben érintett cégnek sem ügyvezetôje, sem tulajdonosa nem volt.
Ugyanakkor közleményben azt írta:
„A nyomozás során valóban elismertem, hogy van felelôsségem a kialakult
helyzet miatt, hiszen tanácsaimmal segítettem az ügyvezetôt. Tettem ezt
azért, mert bár jogilag valószínûleg nem
lehetett volna bizonyítani érintettségemet,

erkölcsileg mégis fontosnak éreztem,
hogy vállaljam a felelôsséget az esetleges károkért”.
SaFó
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Szombathelyen elviszik a szemetet
Kétszázmillió forintot ad kölcsön az év
végéig az önkormányzat a saját költségvetésébôl a Szomhull Kft.-nek. Hogy
erre miért van szükség, arról Molnár
Miklós gazdasági alpolgármester számolt be a sajtónak a közgyûlés után.
Április 1-én lépett életbe az a jogszabály,
amely alapján a lakossági hulladékszállító vállalkozások nem számlázhatnak a lakosságnak. A kormány létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelô Zrt.-t, amely – majd – beszedi a lakosságtól a hulladékszállítás díját, a szolgáltatást viszont továbbra is az
önkormányzat által megbízott cég végzi, Szombathelyen a Szomhull Kft.
A Szomhull-t azért hozta létre néhány
éve az önkormányzat, mert ugyancsak
jogszabályváltozás miatt a SZOVA nem
végezhette tovább a lakossági hulladékkezelést. A Szomhull egy technikai cég,
amely a SZOVA gépeivel, szakembereivel

végzi a szolgáltatást, ezért bérleti díjat
fizet a SZOVÁ-nak, valamint fizeti az
egyéb költségeket, például a hulladéklerakási díjat, mindezt a lakosságtól beszedett szemétszállítási díjból. Legalábbis
így volt ez április 1-ig.
Április óta a kukadíjat nem a Szomhull
szedi be a lakosságtól, hanem az NHKV,
amely a Szomhull-nak fizet a hulladékszállításért. Az NHKV-tól viszont nem
folyt be eddig egy fillér sem a szombathelyi céghez, amely viszont így nem
tudja a kötelezettségeit teljesíteni
a Szova felé, és más költségekre sincs forrása. (Ez országos probléma, minden lakossági hulladékszállító céget, önkormányzatot érint.) Hogy a szombathelyi
hulladékszállítás ne lehetetlenüljön el,
az önkormányzat 200 millió forinttal segíti ki a Szomhull-t, amit a cégnek az év
végéig vissza kell fizetnie a városnak. (Így
költségvetés-módosításra nem volt szükség.) Ami ebbôl a lakosságot érinti, az az,

hogy egyelôre nem tud kinek fizetni
a hulladékszállításért. Csekket egyelôre
nem kap senki, és hiába van csoportos
beszedési megbízása az ügyfélnek, a kukadíj nem folyik be az NHKV-hez.
Az NHKV-nál ugyanis nem állt még fel
a számlázási rendszer. Hogy mikor áll fel,
arról egyelôre nincs hír az állami cég honlapján. Tehát tanácsos félretenni a szemétszállítási díjra szánt pénzt, mert lehetséges, hogy több negyedévirôl kap
egyszerre számlát majd az ügyfél. A hulladékszállítási díjban nem lesz változás.
Ami az önkormányzatot illeti, nem ilyen
egyszerû a helyzet. A Szomhull is kért elôleget az állami vállalattól addig, amíg
a teljes szolgáltatási díjat nem fizeti ki neki az NHKV. De ha ezt, illetve a Szomhull
számára megállapított díjat meg is kapja a cég, nem biztos, hogy év végén nem
kell a zsebébe nyúlnia az önkormányzatnak, és kisegítenie a Szomhull-t. A változások miatt módosították a cég üzleti tervét is, de az alpolgármester leszögezte, hogy Szombathelyen mindenképpen elszállítják a lakosságtól
a hulladékot.

OLVASÓI LEVÉL

Plakett pedagógusoknak
2005-ben, a Paragvári iskola 100
éves jubileuma tiszteletére „Iskolánkért Emlékplakettet” alapított
a Gyermekközpontú Iskoláért Alapítvány. A plakett elkészítését a Rumi Rajki Mûpártoló Kör ajánlásával
és segítségével Tornay Endre András
Munkácsy-díjas szobrász és éremmûvész, a Kör alapító tagja vállalta.
Tornay Endre András Zetelakán született 1949. július 21-én. Innen származik kötôdése a szerves népi tárgykultúrához és az ôsi tárgyformák világához. 1982-tôl választotta végleges otthonául Kôszeget. 1990-ben
Munkácsy Mihály-díjat vehetett át.
Súlyos betegség következtében
2008-ban bekövetkezett korai halála nagy veszteség volt a mûvészeti
élet számára.
Az emlékplakett megalkotása során
részletesen megismerte azt a környezetet, ahol majd alkotásának egy-egy
példánya gazdára talál. A nyolc centiméter átmérôjû bronzplakett közepén az iskola épülete látható, melyet
a természet védô erejeként levélminta fog közre. A plakett felirata utal
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az eseményre – a 100 éves jubileumra – és az iskola nevére egyaránt.
Az idei évben, a plakett elsô adományozásának tizedik évfordulóján megtiszteltetés érte az alapítványt. A mûvész özvegye, Tornay Júlia asszony önzetlenül felajánlotta a plakett jogait a Gyermekközpontú
Iskoláért Alapítvány részére. Az ünnepélyes
átadásra az iskola
tanévzáró ünnepélyén kerül sor.
Az alapítvány
ígéretet tett,
hogy továbbra is
ügyel arra, hogy
a plakett méltó
kezekbe kerülhessen. A plakett elsô
nyolc példányát azok
a már nyugdíjas tanárok és
igazgatók vehették át 2006-ban,
akik a gyermekekért, az iskoláért
kiemelkedôen sokat tettek.
Így részesült e kitüntetésben az alapító domonkos rend képviselôje, az
iskola három volt igazgatója, valamint azok a ma már nyugdíjas peda-

gógusok, akik az iskola két alapvetô
különlegességét, a zenei és a nyelvi
tagozatot több mint fél évszázaddal
ezelôtt megálmodták, megalapozták
és útjára indították. A 2007-es évtôl
kezdve minden évben két aktív pedagógus részesül ebben az elismerésben: egy alsó és egy felsô tagozatos
nevelô.
Azok a pedagógusok nyerik el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért
való önfeláldozását,
kollégákkal
való
együttmûködését,
segítôkészségét és
emberségét a nevelôtestület legkiemelkedôbbnek,
legpéldamutatóbbnak találja. A nevelôtestület titkos szavazással dönt minden
évben a két érem odaítélésérôl. Az, hogy az idei tanévben kit ér ez a megtisztelô kitüntetés, ki kapja a 27-es és 28-as számú plakettet, csak június 21-én,
a tanévzáró ünnepélyen derül ki.
Kôváriné Fekete Marietta,
a Paragvári Utcai Általános
Iskola igazgatója
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Megkezdte a felkészülést a Haladás

Megkezdte a felkészülést a 2016/2017-es
bajnokságra a Szombathelyi Swietelsky–Haladás. A zöld–fehéreknél vannak új
arcok már, de lesznek távozók is. A pontvadászatot a mieink a Fradi ellen kezdik
idegenben, majd a Mezôkövesd látogat
Sopronba.
Hétfôn elkezdte a felkészülést a Haladás.
A zöld–fehérek vezetôedzôje, Mészöly Géza optimistán nyilatkozott lapunknak.
– Nagyon jó állapotban érkeztek vissza
a srácok a szabadságról, valamennyien betartották a szünetre elôírt feladatokat.
Az elsô két napban elvégeztük az orvosi és pszichológiai vizsgálatokat, majd belevágtunk a munkába. Sok dolgunk van,

és mindössze öt hét áll a rendelkezésünkre. Ami a keretet illeti: vannak érkezôk,
Calvente már velünk készül, Sjoerd Ars,
a holland gólzsák pedig kedden délután
írta alá kontraktusát. Tárgyalásban állunk
még játékosokkal, szeretnénk fiatal futballistát igazolni. Köztudott, hogy az idei
kiírásban két húsz év alatti futballistát éri
meg szerepeltetni az MLSZ premizálási
rendszere miatt, ennek az elôírásnak is
igyekszünk megfelelni, Vannak értékeink, többen Sopronban szerepeltek
tavaly a másodosztályban, ôk már csatlakoztak a gárdához. Ami a távozókat illeti: Ugrai Roland szeretne eligazolni, ha
megfelelô ajánlat érkezik, akkor elengedjük a támadót. Martínez megkezdte az
edzéseket, ha látom rajta, hogy minden
idegszálával a Haladásra koncentrál, akkor marad, ha nem, akkor elképzelhetô,
hogy elválnak útjaink. Thomas Wils családi okok miatt nem érkezett még meg
hozzánk, iránta Belgiumból van érdeklôdés. Szeretném, ha maradna, de ez üzlet.
Popin és Nagy Patrik jó eséllyel Sopronba
szerzôdik – avatott be a részletekbe Mészöly Géza. A szombathelyiek a jövô héten Ausztriába utaznak: az edzôtáborban

BEZÁR AZ USZODA
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a Fedett Uszoda és Termálfürdô
fejlesztési és rekonstrukciós munkálatok miatt 2016. 06. 20-tól (hétfô)
ZÁRVA tart. Tervezett nyitás: 2016. év vége. Elsô ütemben a meglévô
létesítmény épületszerkezeti felújítása (tetôcsere, tetôszigetelés, nyílászáró
csere, homlokzatszigetelés) történik. Emellett párhuzamosan egy új, fedett
33 1/3 m-es fedett uszodai létesítmény építése is megkezdôdik, melynek
várható befejezési idôpontja 2017. Szeretettel várjuk vissza Önöket
a létesítmény újranyitását követôen! Megértésüket és türelmüket
köszönjük! Információ: 94/314-338, www.vasiviz.hu.
Szombathely, 2016. június 15. Vasiviz Zrt.

DIÁKMUNKA-LEHETÔSÉG A VÁROSHÁZÁN
2016. évben is elindul a „Nyári diákmunka” program. A Polgármesteri Hivatalban 2016. július 4-tôl 2016. július 31-ig és 2016. augusztus 1-tôl 2016.
augusztus 31-ig lehet dolgozni 4 órás munkaidôben. A foglalkoztatás elôfeltétele, hogy a diák a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérôként kérje a nyilvántartásba vételét. A diákmunkára való jelentkezéseket a szabo.viktoria@szombathely.hu
e-mailcímen 2016. június 22-én 12.00 óráig fogadják. Az e-mailben fel kell
tüntetni a diák nevét, születési adatait, lakcímét, iskolai végzettségét, rendelkezik-e már nyilvántartásba vétellel, melyik turnusban szeretne munkát vállalni, valamint telefonos elérhetôségét. Csak olyan diákok jelentkezhetnek, akik a teljes hónapban tudják vállalni a foglalkoztatást. A jelentkezések összesítését és a kiválasztást követôen mindenkit telefonon vagy
e-mailben értesítenek.

•

KÖZÉRDEKÛ

1. FORDULÓ (július 16.)
Ferencváros – Haladás
2. FORDULÓ (július 23.)
Haladás – Mezôkövesd
3. FORDULÓ (július 30.)
Haladás – Honvéd
4. FORDULÓ (augusztus 6.)
MTK – Haladás
5. FORDULÓ (augusztus 13.)
Haladás – DVTK
6. FORDULÓ (augusztus 21.)
DVSC–Teva – Haladás
7. FORDULÓ (augusztus 27.)
Haladás – Paks
a Dinamo Moszkvával és a Rapid Wiennek
ütköznek meg Halmosiék.
Kedden elkészült a bajnokság elsô hét fordulójának a sorsolása. Királyék a Groupamában kezdenek, majd Sopronban
az újonc Mezôkövesdet fogadják.

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
A SZENT MÁRTON-KÁRTYA
ÉRVÉNYESSÉGÉT
Két éve döntött a város közgyûlése egy városi kártya bevezetésérôl, amely alanyi jogon jár
a szombathelyi lakcímmel rendelkezôknek és a város felsôoktatási intézményeiben tanuló
diákoknak. A 2014-ben bevezetett Szent Márton-kártyával jelenleg csaknem 72 ezren rendelkeznek. A Szent Márton-kártya
célja a szombathelyi identitás,
a városszeretet, a „szombathelyinek lenni jó” érzés erôsítése.
A kártya elônye az, hogy a kedvezményeknek köszönhetôen
bizonyos szolgáltatások versenyképesebbé váltak, a kártyabirtokosok pedig megtakaríthatást érhetnek el vele. A kártyát 2014. július 1. és 2016. február 29. között
kétszázezerszer használták a kártyatulajdonosok, ami havonta átlagosan csaknem tízezer használatot jelent. A kártyák érvényességi ideje 2 év, így eredetileg
azok 2016. június 30-ával lejártak
volna, azonban a szombathelyi
közgyûlés a Szent Márton-kártya
érvényességét meghosszabbította 2018. június 30-ig. Így tehát
a kártyákat tovább lehet használni anélkül, hogy a kártyatulajdonosoknak bármi teendôje lenne.
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FOGADÓÓRA

ÜGYELETES PATIKA

Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2016. június 20-án (hétfôn) 17.00 órakor a Demokratikus Koalíció Szombathelyi Irodájában (Szombathely, Király
u. 1. I. emelet) fogadóórát tart.

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. számú választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. június 21-én (kedden) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános
Iskolában (Szombathely, Bem József u. 7.) fogadóórát tart.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város
8. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. június
22-én (szerdán) 15.30–17.00 óráig a Szombathelyi Szivárvány
Óvodában (Szombathely, Deák F. u. 39/a.) fogadóórát tart.

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól vagy este 20.00-tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet június
18-tól június 24-ig.
18., Szo – Gondviselés, Nádasdy F. u.
43., 368-722 20.00–8.00; 19., V – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222
19.00–08.00; 20., H – Benu Kígyó, Fô
tér 31., 312-583 21.00–7.00; 21., K –
Patika Plus (Tesco), Zanati u. 70., 501607 20.00–8.00; 22., Sze – Árkádia,
Dolgozók útja 1/a., 508-008
20.00–8.00; 23., Cs – Benu Stromfeld,
Stromfeld A. u. 15/a., 801-230
20.00–8.00; 24., P – Benu Interspar,
Újvilág u. 1., 313-300 20.00–8.00

június 18–25.

június 18. (szombat)
Tófürdô
VII. Strandsportnap: vízi
játékok, Magyar Úszás
Napja – benne bolondos
úszással
Fô tér
16.00 Miénk itt a tér:
Zolbert és zenekara
Pistons Pub
(Uránia udvar)
20.30 Sulizáró Nyár esti
Rockbuli
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9.15 Istentisztelet az iskola
épületének megújulásáért
(az iskolában)
10.00 Istentisztelet az
evangélikus templomban
Tófürdô
Roller-verseny
Fô tér
16.00 Miénk itt a tér:
Fortissimo jazz zenekar

június 19. (vasárnap)
Reményik Sándor
Evangélikus Általános
Iskola és AMI

június 22. (szerda)
Agora – MSH
18.00 Epcos Szurkolói Ház:
Magyarország –
Portugália, Futball
Európa-bajnokság meccsnézô helyszín

SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK
Szombathely, 2016. június 24.
Nagyszínpad:
14.30 Clap4what
16.00 Zaporozsec
18.00 Margaret Island
20.00 Nagy Feró és a Beatrice
22.30 Hooligans
Emlékmû 24.00 Tûzijáték
Gyerekhelyszín:15.00–19.00
Interaktív játszóház, gyerekelôadások, Szent Márton
óriásbáb, ifjúsági vetélkedôk,
vidámpark, vásár
Vasi Skanzen: Múzeumok Éjszakája
Tájékoztatás a Szentivánéji
Vigasságok rendezvény idején

érvényes parkolózárásról, forgalomkorlátozásról és a buszközlekedés-változásáról.
Parkolózárás: Az emlékmû
alatti parkoló, valamint
a Claudius Hotel melletti kamionparkoló 2016. június 21tôl 2016. június 26-ig lezárásra kerül.
Forgalomkorlátozás: 2016.
június 25-én (szombat) 9.00
órától 2016. június 26. (vasárnap) 03.00 óráig tart majd.
A rendezvény területe a gépjármûforgalom elôl alábbiak
szerint kerül zárásra:
Zárási pontok:
Bartók Béla körút – Gagarin

június 23. (csütörtök)
Egészség Klub
(Szabó M. u. 14.)
17.00 Az öregkor bölcs
megélése, elôadó:
Szilvási Csaba

a Skanzenbe!, forrásvízkóstolás, tûzgyújtás és
tûzugrás, szalonnázás,
népdalok a szerelemrôl,
Bála mozi, Éliás Árnyszínháza, nyitott mûhelyek

június 24. (péntek)
Herényi Kulturális és
Sportegyesület
(Herényiek Háza)
18.00 Migráció rendôr
szemmel – Georg Spöttle
biztonságpolitikai szakértô elôadása

Gothard
Asztrofizikai
Obszervatórium
(Szent Imre
herceg u. 112.)
21.30–24.00 a Múzeumok
Éjszakája keretében:
Gothard Tudomány- és
Technikatörténeti Állandó
Kiállítás, valamint a nyári
égbolt látnivalói: Mars,
Jupiter, Szaturnusz
bolygók

június 25. (szombat)
Vasi Skanzen
18.00–24.00 Múzeumok
Éjszakája: Evezzen

utca keresztezôdése
Bartók Béla körút – Kenderesi utca keresztezôdése
Kárpáti Kelemen utca – Árpád utca keresztezôdése
Kenderesi utca – Reviczky
Gyula utca keresztezôdése
A fent említett csomópontokon, útkeresztezôdéseken lehet a területre gyalogosan
bejutni, illetve a területet elhagyni!
Helyi buszközlekedés: 2016.
június 25-én (szombaton)
10.00 órától üzemzárásig a
„29A” és „29C” jelzésû autóbuszok az alábbiak szerint
közlekednek. A Vasútállo-

másról 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 üzemkezdettôl áll
vissza. A rendezôk a lakosság
és az utazóközönség megértését kérik.
Parais István igazgató
AGORA Szombathelyi
Kulturális Központ
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Í G Y S Z U R K O L T S Z O M B A T H E LY
Kedden este hatra kiürültek az utcák, kongott a Fô tér, sörök, pogik bekészítve
a tévé elé, otthon, vendéglôkben, és az MSH-ban, az Epcos szurkolói
arénájában. Akiket nem érdekel a foci, még azok is drukkoltak a magyar
válogatottnak. Nemhiába. A fiúk meghálálták a bizalmat és 2–0-ra verték
Ausztriát. 18-án a következô meccs, akkor Izlanddal mérkôzik a magyar csapat.
Sörök, pogik bekészítve…

KEDVES SZURKOLÓK!
A keddi hatalmas gyôzelem és fergeteges hangulat után bizonyára ismét
nagyon sokan látogattok el június 18-án, szombaton és június 22-én, szerdán a magyar válogatott következô csoportmeccseire az EPCOS-Eb
Szurkolói Házba. Kérünk mindenkit, hogy a helyszín, az AGORA – Mûvelôdési és Sportház maximalizált befogadóképessége miatt (1000 fô) idôben érkezzen. Sajnos a létszám felettieket nem áll módunkban beengedni. Kapunyitás mindkét nap 16.30-kor!

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Június 18., szombat

Derült, napos
idô várható

16˚C

28˚C

Június 19., vasárnap

Szeles idô várható

17˚C

28˚C

Június 20., hétfô

Derült, napos
idô várható

18˚C

28˚C

Június 21., kedd

Zápor várható

17˚C

28˚C

Június 22., szerda

Derült, napos
idô várható

18˚C

29˚C

Június 23., csütörtök

Zápor várható

18˚C

30˚C

Június 24., péntek

Derült, napos
idô várható

19˚C

30˚C
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ÖNKORMÁNYZAT

RECEPT

MORZSA ALATT SÜLT SAJTOS HALFILÉ

Hozzávalók: 1 kg halfilé, 10 dkg parmezán sajt, 10 dkg
zsemlemorzsa, 4–5 gerezd fokhagyma, 1 csokor aprított
petrezselyem, só, bors, olívaolaj.
Elkészítés: Elôzô este áztassuk be a halat annyi tejbe, hogy
teljesen ellepje (így nem lesz vízízû). Fôzés elôtt alaposan
itassuk fel róla a nedvességet. A sütôt 180 fokra elômelegítjük, közepes méretû tepsibe sütôpapírt fektetünk, a tetejét vékonyan beecseteljük olajjal. A sajtot és a megtisztított fokhagymát finomra reszeljük, hozzáadjuk a zsemlemorzsát és az aprított fûszert, majd ez egészet alaposan
összekeverjük. A halfiléket sózzuk, borsozzuk, majd a morzsában megforgatva szorosan a tepsibe fektetjük. A maradék keveréket egyenletesen eloszlatjuk a tetejükön, és
nagyon vékonyan – inkább csak csepegtetve – olívaolajjal meglocsoljuk. 20–25 perc alatt rápirítjuk a sajtot,
ezalatt a halak is omlósra sülnek. Friss salátával (pl.: jégsaláta, rukkola, madársaláta) tálaljuk, gránátalmával,
mandulával díszíthetjük.

•

HIRDETÉS

•

CSALÁDI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi
ingatlan licitálás útján történô
b é r b e a d á s á r a:
szombathelyi 6248/4/A/4 hrsz.-ú, Fô tér 24. szám alatti,
65 m2 területû, üzlethelyiség
A pályázatok beadási határideje:
2016. június 23. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Gádzsa Roland és Gálos Renáta fia: Máté,
Horváth Krisztián és Káldy Judit fia: Dávid, Ács Levente és
Nausch Krisztina fia: Olivér, Hirsch István Henrik és Molnár
Mónika leánya: Hella Dorottya, Szabó Róbert és Szétag Bianka
leánya: Zsófia Irina, dr. Szilágyi Zoltán János és Dancsecs
Zsuzsanna fiai: András Hunor és Barnabás Huba (ikrek), Csillag
Adrián Gábor és Horváth Orsolya leánya: Jázmin Hanna, Sütô
Zoltán és Komláti Gyöngyvér fia: Alex, Varga Ákos és
Némethy Viktória fia: Dávid, Börzsönyi András és Németh
Adrienn fia: Barnabás, Márk Krisztián és Fung Nikolett
leányai: Noémi és Tamara (ikrek), Kiss Csaba és Pesti Mariann
fiai: Ármin, Zétény és Hunor (ikrek), Steininger Attila és Lipták
Zsófia leánya: Hanna, Németh Attila és Molnár Vivien
leánya: Flóra Zoé, Pölöskei Gábor és Végh Mónika Andrea fia:
Dominik, Szekér Péter és Takács Dóra fia: Ármin, Varga Attila
Tamás és Báger Bernadett leányai: Viktória és Dorka (ikrek),
Horváth Miklós és Pfeiffer Helena leánya: Tifani, Pass László
és Takács Dóra leánya: Lili, Boninsegna Gábor Ferenc és dr.
Musch Nikolett leánya: Izabella
H Á Z A S S Á G : Farkas Attila és Péter Enikô, Horváth József és
Kollarits Marietta, Benke László és Simon Andrea, Király
Norbert és Palányi Rita, Pásti Szabolcs és Karsai Hedvig, Kiss
Barnabás Tamás és Lempeg Melinda Mária, Nagy Péter és
Zsolnai Judit, Zax Alex és Balázs Korinna, Bacskai István és
Kántás Éva Mária
H A L Á L E S E T: Mátis László Lajos, Hán Rezsô, Kármán Tivadar,
Orbán Attila Imre, Simon Péter Pál, Vörös Jánosné Nárai Irén,
Kômíves Ernô, Torma György, Galambos Gábor János, Derdák
Józsefné Fekete Mária, Králler Sándor, Erdélyi Józsefné
Stadler Ilona, Udvardi József, Wöller Béla, Somlai Tibor
Lászlóné dr. Mészáros Erzsébet, Márffy Ferenc István, Szabó
Gyuláné Gaál Margit, Németh Tibor, Tóth Mihály, Fehérné
Mészáros Andrea, Szalay Istvánné Vörös Ilona
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AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7.
TEL.: 94 508 511
WW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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B L O O M S D AY I S M É T
A hagyományokhoz híven a Fô téren az Ifjúsági
Fúvószenekar közremûködésével nyitották meg az idei
Blum-napot Szombathelyen. Az eseményen Pat Kelly,
Írország nagykövete és Koczka Tibor alpolgármester
mondott köszöntôt.

DR. ALBAN A JOSKAR-OLÁN

GEORG SPÖTTLE A HERÉNYIEK HÁZÁBAN
Migráció rendôr szemmel címmel tart elôadást Georg
Spöttle biztonságpolitikai szakértô a Herényi Kulturális és Sportegyesület meghívására június 24-én, pénteken 18 órától a Herényiek Házában. A rendezvényen köszöntôt mond Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú
Város alpolgármestere.

Körvonalazódni látszik a XVIII. Joskar-Ola Napok Kulturális és Sportfesztivál programja, melynek augusztus
12–13–14-én ad otthont Szombathely.
A pénteki, „nulladik napon” fellép a feltörekvô
dunaszerdahelyi pop-rock zenekar, az Arizóna, valamint
napjaink egyik legkedveltebb csapata, a Honeybeast.
Szombaton a modern, lendületes underground popzenét játszó budapesti Abracadabra nevû formáció, az
X-Faktor gyôztes Oláh Gergô és a szombathelyi kötôdésû Anima Sound System is színesíti a palettát.
Vasárnap is mindenki megtalálja a kedvére valót. Itt lesz
többek között Majka vs. Curtis, kisGrófó, közben a djszínpadon Dj Dominique és Dj Strebinszky is zenél. Egy
nemzetközileg jegyzett elôadót is sikerült Szombathelyre csábítani. Dr. Alban fellépése a XVIII. Joskar-Ola Napok Kulturális és Sportfesztivál csúcspontja lesz. Igazi kuriózumnak számít az amerikai autócsodák és motorok
bemutatója. A különleges járgányokban nemcsak a helyszínen lehet gyönyörködni, hanem fel is vonulnak
Szombathely utcáin.
Érdemes a Joskar-Ola Napokkal kapcsolatos híreket folyamatosan nyomon követni a fesztivál web
(www.joskarola.hu)- és Facebook oldalán.

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

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

Gyártósori Összeszerelô
Operátor munkakörbe

Raktáros munkakörbe

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

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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Szent Márton Találkozó – 2016. július 9.
Emlékmû-domb
Nagyszínpad
09.00 órától lelki ráhangolódás
10.30 Ünnepi Szentmise
14.15 Szalézi Bans
14.30 Programismertetés, a Szent Márton Emlékérme
bemutatása
15.00 Böjte Csaba az irgalmasságról
16.00 Dr. Zacher Gábor elôadása A szülôi szereprôl,
a kommunikációról és a szerhasználat veszélyeirôl
18.30 Szalézi Bans
19.30 St. Martin-koncert – Homokanimáció: Papp
Norbert
21.00 Táncház a NYME-SEK Szökôs Néptáncegyüttessel –
esô esetén táncház a nagysátorban
Nagysátor – az Emlékmû mellett
14.00–18.30 Gyermekfoglalkozások
• Kézmûves foglalkozások
• Ismerkedjünk Szent Mártonnal
• Fesd kedvedre! – Óriás Szent Márton-kifestô
• Társasjátékok
• Fa logikai játékok
• Arcfestés
• Gólyalábazás
16.00 Picuri Muri gyermekkoncert
17.30 Szökôs gyermektáncház
Martineum Felnôttképzô Akadémia
Kereszt
16.00 „Élô könyvtár”
18.00 Esti dicséret a Domonkos nôvérekkel
20.30 Kertmozi – A jó pásztor – Tours-i Szent Márton élete
22.00 Éjszakai virrasztás
Nagyterem
15.00 Imaösvény
16.30 „Csak emlékezünk rá, vagy követjük ôt?”
– Horváth József atya elôadása
20.30 Kertmozi esô esetén itt
22.00 Esô esetén éjszakai virrasztás itt

Szent Márton Találkozó – 2016. július 10.
10.00 – Gitáros Szentmise a Székesegyházban
Emlékmû-domb
Nagyszínpad
13.00 Dicsôítô koncert – Csiszér László és zenekara
14.00 Eperjes Károly elôadása
15.00 Eucharist-koncert
19.00 Ákos-koncert
21.00 Foci EB óriáskivetítôn
Nagysátor – az Emlékmû mellett
13 órától gyermekfoglalkozások
• Szent Márton-játékok
• Kézmûves foglalkozások
• Ismerkedjünk Szent Mártonnal
• Fesd kedvedre! – Óriás Szent Márton-kifestô
• Társasjátékok
• Fa logikai játékok
• Arcfestés, csillámtetoválás
• Gólyalábazás
14.00 Szó és Kép Színpad – A székely asszony meg
az ördög
15.00 Robotika bemutató gyermekeknek
16.00 A Cenacolo Közösség bemutatkozása
17.30 Gitáros Szent Márton Vesperás Szalóky Albert,
pannonhalmi bencés atya vezetésével
Martineum Felnôttképzô Akadémia
Kereszt
14.00–17.30 Szerzetesi Kávézó
Nagyterem
14.00 Imaösvény
15.00 „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén" – verseszenés összeállítás (Poppre Ádám és Lévai Tímea)
16.30 Két keréken Tours-ig – beszélgetés Szabó
Eugénnel
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SZOMBATHELY
Király u. 15.

AKCIÓ, CSAK NÁLUNK

2%

Hegyiné H. Hajnalka

MILESI HYDROCROM
VÉKONYLAZÚROK
ENGEDMÉNYES ÁRON
JÚLIUS VÉGÉIG
Szibériai vörösfenyô gyalult
anyagok a készlet erejéig
WÉBERKER KFT., SÉ

Tel.: 30/361-1115

Nyitvatartás: hétfô–péntek 8–17 óra

www.max2.hu

Telefon: 94-540-510

Keresek!

jutalékért

Eladó LAKÁSOKAT

és házakat
Szombathelyen és
vonzáskörzetében!

EGY JÓ
LÉPÉS.

Szombathely, Rumi út. 181.

FÜRDÔSZOBA
SZAKÜZLET
(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895

Nyitva tartás:
H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

hirdetes@savariaforum.hu

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

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

Renault TALISMAN Grandtour
Megérkezett az Autó Baumgartner
Kft. megújult szalonjába a Renault
új zászlóshajójának kombi változata,
a Renault TALISMAN Grandtour.
Az autó megjelenése tekintélyt parancsoló, harmonikus, elegáns jelenségként vonzza a tekintetet. A LED
fényszórók éjjel-nappal egyedi megjelenést és kiváló láthatóságot biztosítanak, a nappali menetfény pedig
az új Renault-kat jellemzô „C” alakot
öltötte.
Az utastér tágas és barátságos,
a masszázs- és szellôzô funkcióval ellátott elsô ülések a „business class” kényelmét kínálják. A belsô tér a dizájn,
az ergonómia és az elegancia hangsúlyos elegye.
A 4CONTROLL rendszernek és a vezérelt felfüggesztésnek köszönhetôen
a Renault TALISMAN kanyarstabilítása
páratlan. A Multi-Sens renszer segítségével kiválasztható, hogy milyen stílusban szeretné vezetni az autót. A Sport
módtól a Comfort beállításig bármelyik
módot választhatja.
Számos intuitív techológia szolgálja az
utasok kényelmét, biztonságát. Például

az R-Link 2 érintôképernyôs multimédiás és navigációs rendszer, a Hed-Up
Display vagy a Bose Surround hangsugárzó rendszer a kristálytiszta hangzás
érdekében.
Számos vezetést támogató rendszer –
aktív vészfékezô rendszer, adaptív
tempomat, közlekedési táblákat felismerô rendszer, easy park assist, sável-

hagyásra figyelmeztetô rendszer – segíti, hogy az utazás még kényelmesebb
biztonságosabb legyen.
Mindezt Ön is megtapasztalhatja, ha
kilátogat az Autó Baumgartner Kft.
Szombathely Csaba úti szalonjába,
ahol egy kávé mellett felfedezheti
a Renault új modelljeit.
(x)
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FESTMÉNYVÁSÁR

Szombathelyi partnercégünk
részére keresünk:

GÉPKEZELÔ

munkakörbe munkavállalókat.
• 1 mûszakos munkarend
• kismama mûszak
• állandó délelôttös,
délutános, éjszakás mûszak
• kiemelkedô kereseti
lehetôség (magas alapbér,
mûszakpótlékok, bónusz,
egyéb ösztönzô elemek)
• Cafeteria rendszer
• kulturált munkakörnyezet
• bejárási támogatás
Érdeklôdni, jelentkezni lehet
(H–P 8–16):
94-509-515 • 30-587-5268;
whc.szombathely@whc.hu
Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002 • XX-M-001/407/2013

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

Lakások expressz felújítása
• fürdô és konyha csere
• festés
• burkolás
• parkettázás
• gipszkartonozás
• villanyszerelés
• új nyílászárók beépítése

Ingyenes felmérés és árajanlat

Tel.: +3630/937-0429

A Sabina Zrt.
kárpitos üzemrészlegébe
betanított munkára,
2 mûszakos munkarendbe
munkavállalókat keres.
Érdeklôdni lehet Pappné Bakucz Andreánál
a + 94/513-951-es telefonszámon.

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

