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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

KARNEVÁLI HÉTVÉGE!
BIZOTTSÁGI DÖNTÉS: BICIKLIÚT BALOGUNYOMIG
INDUL A SULI: HOGYAN CSINÁLJUK JÓL?
BARTÁÉK, AZ ÚSZÓCSALÁD
– AKIKNEK KÉTSZER GRATULÁLT HARGITAY

Szombathelyre és Sárvárra 1, 2, 3, 4 mûszakba operátorokat,
minôségellenôröket, gépkezelôket, targoncásokat
NETTÓ 140–180 EZER FT KÖZÖTT + cafeteria felveszünk!
Pályakezdôket, 50 év felettieket, rehabosokat is! Elôny: szakmunkás végzettség, érettségi!
Tel.: 30/282-6263, 20/367-0345, 70/907-6281, eng.sz: 49765-1/2008-5100595

Job&Career a munkaerô-kölcsönzô!

Safo_2017_08_26

17/8/25

10:38 AM

Page 2

HIRDETÉS

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

VASI SEPRÛ
TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Már a piacon is megtalálhatóak vagyunk!

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

EGY JÓ
LÉPÉS.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

SZOMBATHELY
Király u. 15.

jutalékért

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564

hirdetes@savariaforum.hu

A képtár közelében 96 m2
K-Ny-i fekvésû, 1. emeleti
lakás garázzsal eladó.
Irányár: 23,7 M Ft.

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

e-mail: pajerjanos@gmail.com

A Szombathelyi Szív a Szívért
Egyesület „Egészségre fel!”
címû egészségmegôrzô programja keretében várja az érdeklôdôket a 2017. 08. 31-én
10.00 órától 13.00 óráig
a Tesco Zanati úti áruházába
ingyenes szív- és keringésrendszeri szûrésekre:
•
•
•
•

vérnyomásmérés
vércukorszintmérés
koleszterinszint-mérések
testtömegindex
meghatározás.

A program részeként 2017. 09.
4-én 10.00–14.00 óráig a Parkerdôbe (sport és szabidô tér)
SPORTNAPRA és egészséges
ételek készítésére és kóstolására hívja az érdeklôdôket!

94/505-894,
505-895

2%

–
–
–
–
–
–

Többféle mûszakrendbôl választhatnak
Új bérezés 2017. szeptemberétôl
Jelenléti bónusz
Erzsébet-utalvány plusz
Patikapénztári befizetés
Utazási költségtérítés
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.

KOSARAZZ VELÜNK!

VÁRJÁK A JÖVÔ KOSARASAIT A SÓLYMOK!

A Szombathelyi Ifjú
Sólymok KSE felvételt hirdet
labdás foglalkozásaira.

A mai gyerekek életébôl hiányzik a hagyományos mozgáskultúra és az ahhoz kapcsolódó közösségi élmény.
A Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület ügyességfejlesztô csoportjaiban erre, a gyerekek fejlôdése szempontjából fontos tevékenységre van lehetôség már nagycsoportos óvodás kortól – tudtuk meg
az egyesület elnökétôl, Váradi Attilától.
A csoportokban játékos mozgás közben fejlesztik a kicsik
mozgással kapcsolatos képességeit és készségeit: mozgáskoordinációt, tér- és idôérzékelést, ritmusérzéket. A mozgáskultúra fejlesztése a tanuláshoz szükséges készségekre is jó hatással van, a koncentráció, a fegyelem és a figyelem erôsödik a gyerekekben, amelynek nagy hasznát veszik az iskolában. A szociális képességek sem maradnak
ki a sorból: a csapatjátékokon keresztül megtanulják a csapatmunkát, az együttmûködést és a társuk elfogadását
akkor is, ha az éppen nem a legjobban teljesít. Arról nem
is beszélve, hogy egy életre hasznos lehet a gyerekeknek,
ha minél elôbb ráismernek: mozogni jó.
(x)

Szeretsz játszani?
Szeretnél ügyes lenni?
Szeretnél kosárlabdázni?

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

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

Szeretettel várunk minden
általános iskolás leányt és fiút!

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Kupi Györgyi, Szabó Zoé, Tulok Gabriella
• FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint • CÍMLAP: Mészáros Zsolt
• HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213), Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441),
Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010) • IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Grafirka Stúdió • NYOMDA: ISTER Trade Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA:
a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9789 Sé, Balassi Bálint u. 4/A. • FELELÔS KIADÓ:
Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft.
(Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
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ÖNKORMÁNYZAT

Bizottsági ülés: Bicikliút Balogunyomig
Rendkívüli ülést tartott a gazdasági és
városstratégiai bizottság hétfôn.
Lendvai Ferenc bizottsági elnök azzal
indokolta a rendkívüliséget, hogy
a szeptemberi közgyûlés elôtt ne „hetven” napirendi ponttal kelljen foglalkoznia a grémiumnak.
Esôként a Zanatra vezetô kerékpárúttal
kapcsolatos döntést hozták meg. Hosszú
idô óta téma, hogy az a cég, amelyik –
a Tescóval szembeni területek belterületbe vonásáért cserébe – elvállalta, hogy
bicikliutat épít a körforgalomtól Zanatig,
igen lassan halad a munkálatokkal.
Ezért a város 50 millió forint letétbe helyezését kérte, valamint több ingatlanra jelzálogot jegyeztetett be. Mivel most
elkészült a Zanati út – Bogáca ér között
szakasz, ezért 25 millió forinttal csökkentik a letétet, és egy ingatlanról törlik a jelzálogot. Ez ellen Balassa Péter emelt kifogást, mondván, hogy a cég ellen végrehajtás van a cégpapírok szerint. Lendvai Ferenc viszont elmondta, hogy
szerzôdés kötelezi az önkormányzatot az
intézkedésekre, és a cég ügyvédje szerint
nincs végrehajtás a cég ellen.
Némi vitát váltott ki a herényi temetô bôvítésének ügye is. Módosították a terveket, ezt terjesztették most a bizottság elé.
A módosításra azért került sor, mert a temetô környékén élôk tiltakoztak a bôvítés helyszíne ellen. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária megkérdezte, hogy volt-e az új
tervrôl is lakossági egyeztetés, megfontolandó lenne a döntéssel várni, ha már
százan aláírták a tiltakozó nyilatkozatot.
Dr. Károlyi Ákos jegyzô elmondta, hogy
elküldték az új terveket, de nem reagáltak erre az érintettek, akiknek az az álláspontja, hogy ne legyen bôvítés. Lendvai Ferenc hozzátette, hogy a lakóingatlanok és a temetô közé kerül egy harminc méteres fásított sáv. A bizottság
elfogadta a javaslatot.
Vevôre talált két önkormányzati ingatlan, az egyik a Gyôrffy utcai épület,
amelynek korábbi, halmozottan hátrá-

nyos helyzetû és beilleszkedési problémákkal küzdô lakói sok gondot okoztak
az utcában élôknek. Az épület most több
mint 44 millió forintért (a hirdetett árnál
drágábban) talált új gazdára, nyilvános
pályázaton. Egy Körmendi úti ingatlan
ugyancsak pályázat keretében került új
tulajdonoshoz több, mint 16 millió forintért, kikiáltási áron.
A testület döntött a városfejlesztési
alapban képviselôi keretként szereplô
pénz felhasználásáról. (Ennek részleteirôl késôbb számolunk be.)
Kerékpárút elôkészítésérôl is határoztak.
Szombathely és Balogunyom között
épülne kerékpárút, ezt a lakosság kezdeményezte, háromezer aláírással. 2,9 kilométer hosszúságú.

A kerékpárút építésének megvalósítására
szeptemberben nyílik meg pályázati lehetôség. A 2,9 kilométeres szakasz engedélyes
terveinek elkészítésére 4,5 millió forintot tervezett a város, ám az indikatív (meghívásos)
ajánlatkérésre egy 11 millió forintos pályázat érkezett. A bizottság úgy döntött, elfogadja ezt az ajánlatot. Illés Károly alpolgármester elmondta, hogy a kész tervek lehetôséget biztosítanak arra, hogy egy várhatóan a közeljövôben megjelenô
pályázatból tudjon a város (önerô biztosítása nélkül) forrást szerezni a kivitelezésre.
Szóba került még a Berzsenyi téren lévô kerékpárútra került kandeláber. Errôl
Lendvai Ferenc elmondta, hogy már a kivitelezôk is észlelték a hibát – ezt azóta
ki is javították.
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VISSZAPILLANTÓ

Két felújított utca
Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyûlési képviselôje, dr. Puskás Tivadar polgármester, valamint a két körzet képviselôje, Sátory Károly, illetve Ágh Ernô
jelentétében adták át a héten a felújított
Laky Demeter, valamint a Móricz Zsigmond utcát. A 111,7 millió forintból
felújított Móricz Zsigmond utcában a csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás korrekciója is megtörtént. A Laky Demeter
utca teljes, 334 méter hosszban és 5,5 méter szélességben az Alsóhegyi utcától
a Jáki útig megújult.
Megszépült a harangláb
Augusztus 20-án ünnepelték a gyöngyöshermáni harangláb felújításának
befejezését. Az ünnepségen a helyi plébánia leköszönô és az új, frissen kinevezett plébánosa szentelte fel a haranglábat. Az eseményen közremûködött
a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári
Kör Népdalköre és Kelemen Zoltán,
a Weöres Sándor Színház színmûvésze.
A harangláb új tetôt és vakolatot kapott,

kicserélték a háborús hôsök emléktábláját, térkövezték az épület környékét, és
két napelemes lámpát is kitettek.
A Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör beruházásában megvalósult felújításban döntôen helyi vállalkozások vettek részt, hárommillió forintos költségébôl saját képviselôi keretébôl részt vállalt dr. Ipkovich György, Szuhai Viktor, dr.
Czeglédy Csaba és a körzet képviselôje,
Tóth Kálmán.

•

Az LuK félezer új dolgozót venne fel
Július 1-jétôl Szigeti Tibor tölti be
a Schaeffler-csoporthoz tartozó szombathelyi LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
gyárigazgatói pozícióját. Szigeti Tibor Michael Reiniget váltja, így ô az elsô magyar
ebben a pozícióban. Mint mondta, nemcsak a saját érdeme ez, hanem az összes
munkatárs együttes eredménye. Az új
igazgató az autopro.hu-nak elmondta,
ötszáz fôvel kívánják emelni a gyár dolgozóinak létszámát a következô két
évben. A megnövekedett termelési igények miatt új csarnokrészt alakítanak ki
az LuK Savaria szombathelyi telephelyén
2018 közepéig. Az üzem 3500 négyzetméterrel bôvül, ahol szerszám-, célgépés ívrugógyártás kap majd helyet. Emellett 2019-re egy új logisztikai csarnokot
is átadnak, és egy 1000 férôhelyes parkolót is építenek.
Parkolók a szôlôsi állomáson
Várhatóan két-három héten belül birtokukba vehetik a közlekedôk a Szombathely-Szôlôs állomás mellett létesített
16 normál és egy mozgássérült parkolót
– közölte a GYSEV Zrt. a Nyugat.hu-val,
a lap megkeresésére. Jelenleg még korlát
zárja el a használat elôl a közlekedési létesítményeket. A kivitelezés folyamatban
van: jelenleg a térvilágítás kábelezésének
kiépítése, bekötése, villamos mérések, valamint geodéziai bemérések zajlanak.
Az aszfaltozás és az akadálymentesítést
szolgáló mozgássérült rámpa kiépítése
befejezôdött, azonban a parkoló hatósági üzembe helyezési eljárása még nem
zajlott le, így a közforgalom elôtt nem
nyitható meg. A kivitelezési munkák lezárása és a szükséges engedélyek beszerzése után, várhatóan két-három hét
múlva vehetik birtokba az autósok a P+R
parkolót. Az ideiglenes korlát kiépítésére azért volt szükség, mert a parkoló aszfaltozását követôen a kivitelezô által készített zárószalagot a gépjármûvezetôk
rendszeresen eltávolították, és beálltak
a parkolóba, ami még nem használható.
Természetesen a hivatalos használatba
vételt követôen azonnal eltávolítják

Ház-Inform Kft.9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu

TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
A Szabó Miklós utcában
82 m2-es, 2 szoba + nappaliétkezô-konyhás, gázcirkó
fûtésû, jó állapotú lakás
90 m2-es telekrésszel – 1 éves
visszabérlési igénnyel – eladó.
Irányár: 17,5 M Ft.

A Szabó Miklós utca
elején 100 m2
lakóterületû,
alápincézett, 2013-ban
teljesen felújított
polgári ház eladó.
Irányár: 23,9 M Ft.
Lakás-beszámítással is!

KERESÜNK 2–3 SZOBÁS LAKÁSOKAT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!

4

KULTÚRA

•

SPORT

a korlátot, így a peron a parkoló felôl
a lépcsôn és a mozgássérült rámpán keresztül is megközelíthetô lesz.
Spiegler Elemér 105 éves
Csütörtökön ünnepelte 105-ik születésnapját Spiegler Elemér, akit családja és
barátai mellett köszöntött dr. Puskás

Tivadar polgármester is. Spiegler Elemér
túlélte a holokausztot. Bölcsessége,
humora, humanizmusa, vitalitása példa
városunk minden polgára számára.
Isten éltesse sokáig!
Ifjúsági világbajnok Barta Marci
Az indianapolisi Ifjúsági Világbajnokságon 4x100 méter gyorsváltóban úszott
aranyat Barta Marci, a Szombathelyi
Vízmû SC versenyzôje, a Nagy Lajos
Gimnázium végzôs hallgatója, Budavári István és egykoron Karvalics Péter
tanitványa – tudatta édesapja Facebookoldalán. Barta Balázs hozzátette, hogy
„13 év úszás eredménye”. A magyar csapat a lengyel valamint az ausztrál válogatottat maguk mögé utasítva nyertek, megszerezve hazánk elsô ifjúsági világbajnoki címét. Interjúnkat a Barta-családról lapunk 6. oldalán olvashatják.

BÁBSZÍNHÁZ ÉVNYITÓ
A Mesebolt Bábszínház és partnerei családi évadnyitója Szombathely Fô terén 2017. szeptember
3-án (vasárnap) 14 órától 19 óráig.
Programok: A Zabszalma együttes gyermekkoncertje. Mesebolt
Bábszínház – Batu-tá kalandjai.
Ziránó Színház – Babszem Jankó.
A Dr. Pesovár Ernô AMI néptáncbemutatói. Mindeközben folyamatosan kézmûves foglalkozások,
játékok és zene! Partnereink:
Agora Szombathelyi Kulturális
Központ, Dr. Pesovár Ernô Mûvészeti Iskola, Bóbita Belvárosi Játékbolt és Fejlesztô Központ. A belépés díjtalan. Rossz idô esetén
a rendezvény elmarad.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Eltûnt milliók, megkerült okmányok
„A székesegyházban eltünt, milliókat tartalmazó retikül nyomában” – ezzel a címmel jelent meg írás 1925. augusztus
14-én a HIR elnevezésû újságban. A történet bonyolódott tovább, elôkerült
egy névtelen levél is, nem úgy a pénz…
„A HIR julius 29-ei számában részletes
tudósitást közölt egy vidéki hölgy különös esetérôl, aki betért a székesegyházba imádkozni és ott felejtette 7 millió koronát tartalmazó retiküljét. Az utcán vette csak észre, hogy a retikül hiányzik,
visszaszaladt érte a templomba, megnézte a padot, ahol térdelt, de a retikül nem
volt sehol. Hiába volt minden utánajárás,
hiába mozgósitották az egész detektivtestületet, a ’becsületes megtalálót’
nem sikerült felhajtani.”
Már-már olybá tûnt, hogy lezárul a történet, amikor is a hölgyhöz csengetett
a postás…
„A boritkékot osztrák bélyeggel látta el
feladója és Kôszegen adta postára. A bélyeg régen kiment már a forgalomból és
az eltünt retikülbôl való volt. A meglehetôsen vaskos és nehéz boritékot mohón bontotta fel a címzett, gondolván,
hogy az elveszett milliók és okmányok

megérkeztek. A boritékban azonban
csak az okmányok voltak, továbbá az
utlevél és néhány olyan dolog, aminek
a becsületes megtaláló nem vehette
hasznát. A pénz, a gyûrû, az arany karkötô, az óra és a keztyûk hiányoztak, de
mellékelve volt egy német nyelven
ugyan, de gyönyörü kaliigrafiával írt levél. A pár soros írás lakonikusan a következôket tudatta a címzettel: ’Találtatott
a szombathelyi taguton. Közelebbi
felvilágositás Budapestrôl jön’.”
A retikül tulajdonosa reménykedni kezdett, gondolván, hamarosan újra csenget a postás, és végre hozzájuthat pénzéhez, személyes tárgyaihoz. Igen ám, de
újabb levél nem érkezett…
„Két feltevés merült fel már most: a levél küldôje vagy tényleg valamelyik
taguton találta az okmányokat és az
utlevelet és azokat elküldte tulajdonosának, vagy ô maga volt a megtaláló és
csak azokat a holmikat akarta visszaadni, amelynek nem vette hasznát. Meg kell
azonban állapítani, mindkét esetben
mulasztást követett el. Ha mindjárt az iratok megtalálása után jelentkezik és
elôadja, hogy itt és itt ezen és ezen a me-

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1925-ben. A sárvári Hotel Bassiana
hidegterápiás utalványait Papp Anita, Bartalis István és Szihay Mónika
nyerte. E heti kérdésünk: Mennyi pénz tûnt el? A helyes megfejtést
beküldôk között a Szombathelyi Ércentrum utalványát és a sárvári Hotel
Bassiana hidegterápiás utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket
a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház,
I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, augusztus 30-ig.
Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

RENDELÉS: NONSTOP

zei uton írásokra akadt, esetleg nyomra vezethette volna a detektiveket. Ezt
azonban nem tette meg. A második esetben a mulasztás nyilvánvaló, sôt, tekintettel arra, hogy a megtalálás óta 9 nap
elmulott, büntényt követett el, amiért ha
valamikor mégis sikerül megállapitani kilétét, megfogják büntetni.”
A késôbbiekben nem jelent meg írás a retiküllopással kapcsolatban…
Fotó:
Kovácsné Farkas Judit/Fortepan

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Aug. 26., szombat

Kánikula várható

20˚C

35˚C

Aug. 27., vasárnap

Kánikula várható

21˚C

34˚C

Aug. 28., hétfô

Derült, napos
idô várható

18˚C

29˚C

Aug. 29., kedd

Gyengén felhôs
idô várható

17˚C

29˚C

Aug. 30., szerda

Zivatar várható

18˚C

28˚C

Aug. 31., csütörtök

Zápor várható

16˚C

29˚C

Szept. 1., péntek

Szeles idô várható

15˚C

27˚C
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Bartáék, az úszócsalád
A K I K N E K K É T S Z E R G R AT U L Á LT H A R G I TAY
Barta Márton, Marci, fiatal szombathelyi úszóval már olvashattak lapunkban
interjút, amelyben elhangzott, hogy
két húga, Hanna és Sára ígéretes tehetségek. Most a háromszoros úszóapukával, a fiatalok egyesületének elnökével, Barta Balázzsal beszélgettünk
az SE sikereirôl, de a nehézségekrôl is.
– Volt-e, van-e a családban hasonló sikereket elért sportoló, mint a gyerekeid?
– Korábban többen is sportoltak, kézilabdás, tornász, teniszezô, judos is volt
a családban, de senki nem ért el hasonló színvonalú eredményeket, mint a három gyermekünk úszásban.
– Te sportoltál? Ha igen, milyen szintre
jutottál?
– Versenyszerûen úsztam, amit nagyon
szerettem. Van egy fotó, amelyen mint
megyei „jó tanuló jó sportolónak” gratulál Hargitay András világbajnok. Majd
pár évtizeddel késôbb ugyanígy adott át
díjat Marcinak. Meg is beszéltük hármasban, milyen érdekes helyzeteket hoz
a sors. Hátúszó voltam, az egyik legemlékezetesebb eredményem talán az volt,
amikor a Nemzetközi Diákjátékokon 2.
lettem Ausztriában 1986-ban, úgy, mint
Hanna lányom tavaly Tajvanon és idén Litvániában, míg Marci anno megnyerte.
– Édesanyjuk?
– Feleségem versenyszerûen kézilabdázott Nagykanizsán. Azóta is nagy lelkesedéssel követi a sportágat. Természetesen mellette az úszószülôi létet is komolyan veszi.
– A vizes vb-vel kapcsolatban elhangzott,
hogy már azért is megérte, mert a magyar gyerekeket ez még inkább a sportolásra fogja ösztönözni. Te ezt hogy látod? Voltatok egyébként a vizes vb-n?
– Sok dilemma vetôdik fel a vizes vb-vel
kapcsolatosan, és nehéz is objektívnek maradunk, mint úszósport iránt elkötelezett
családnak. Volt lehetôségünk elmenni,
akárcsak 270 szombathelyi versenyzônek
és családtagjainak, a Szombathelyi Vízmû
SC szervezésében, valamint a Magyar
Úszószövetség megajándékozta a családot
a döntôre jegyekkel. Délelôtt és délután
teltház volt, 12.000–15.000 ember szurkolt
az úszóknak. Biztos vagyok abban, hogy
fantasztikus reklám volt az úszósportnak.
Hihetetlen, borzongató élmény volt átélni a lelkesedést és szurkolást.
– A Vízmû SE történetében voltak-e
hasonló sikerek, mint a mostaniak?
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– Több mint harmincéves múltja van
az egyesületnek. Rengeteg tehetség
tûnt fel ez idô alatt. Ifjúsági Európa-bajnokságon volt több indulónk is, akik mindenképpen kiemelendôek, dobogós is
volt köztük, Maxim Dóra, aki 3. lett
2005-ben. Hegyi Zsanett szerepelt korosztályos kontinensbajnokságon, valamint
a régiek közül Kántor Alíz volt kiemelkedô, országos szinten.
– Hogy látod, a többi sportághoz képest,
mekkora támogatásban részesül az úszósport, országos és városi szinten?
– Rengeteg kisgyerek jön hozzánk, nagyon
népszerûek az óvodai és iskolai úszások,
most éppen a nyári táborok, mégis harcot
kell folytatni egyesületi vezetôi szinten,
hogy biztosítani tudjuk a nyugodt körülményeket. Miközben rengeteg támogatás
áramlik az úszósportba a korábbi évekhez
képest, a támogatás döntô részben továbbfolyik az úszás feltételeinek biztosítására.
A legeredményesebb magyar sportágról
beszélünk, de sokszor méltatlan helyzetbe
kényszerülve kell életben tartani. Ugyanakkor mindig meg tudjuk oldani a problémákat, és megtanultunk független szervezetként mûködni. Biztonságos kapcsolatot jelent, hogy a sportért felelôs államtitkár
az úszószövetségbôl érkezett volt úszó, és
az úszószövetség is számos módon támogat minket. Jelenleg pedig olyan pályázatunk van elbírálás alatt országos szinten,
mely egy újabb perspektívát tud adni a helyi úszósportnak.
– A Vízmû SE milyen forrásokra tud támaszkodni?
– Az egyesületnek a bevételi forrása
a szülôk által elôteremtett tagdíj, valamint a Magyar Úszószövetség támogatása. Szponzorunk nincsen, a VASIVÍZ
megszûntette a támogatását, jogszabályi változásra hivatkozva.
– Mennyire terheli meg a szülôket, ha lehetôséget akarnak biztosítani a gyerekük-

nek a tehetségük kibontakoztatásához?
– Nyilván nehéz a havi tagdíjat kitermelni. A fô kihívás azonban nem ez, hanem
minden nap, minden héten elvinni a gyermeket edzésre, bíztatni, támogatni, versenyekre elmenni. Viszont ez hozza el,
hogy szorgalmas, kitartó fiatalokká fognak válni, az élet minden területén.
– Hogy látod, városi szinten milyen a helyi úszósport presztízse?
– Mivel az úszás népszerû, sikeres, így
meghatározó a város sportéletében.
Amikor kommunikálni szeretnénk, a média mindig partner benne. Az úszás
alapsportág, egészséges, kitartásra nevel, ugyanakkor egy közösség tagjává válik, aki csatlakozik. Az úszók kitartóak,
alázatosak, és megtanulják, mit jelent
a kemény munka. Ezért természetesen
fantasztikus büszkeség a kiemelkedô
eredmény, a bajnoki cím, de igazán az
fontos, amit azoknak a gyerekeknek tud
adni, akik az úszás által válnak kiegyensúlyozott és sikeres emberekké,
a felnôtt, polgári életükben.

Barta Márton – 1999. 10. 13. Országos bajnok, elsô alkalommal 6 éves korában,
azóta élen van. Európai Ifjúsági Olimpiai Bajnok, Ifjúsági Európa-bajnokság
kétszeres 2. helyezett, évjáratos országos csúcstartó vegyesúszásban, USA Georgia
állam bajnoka, USA örökranglista 4. legjobb úszója, 79 megyei csúcsot tart.
Barta Hanna – 2003. 01. 01. Országos bajnok 100 gyorson, 100 mellen,
diákolimpiai bajnok, ICG 2. helyezés 100 és 200 mellen, 33 megyei csúcsot tart.
Barta Sára – 2004. 11. 26. Országos bajnok 100 háton, országos 2. helyezett
gyorsúszó számokban, 16 megyei csúcsot tart.
Mindhárom gyerek Karvalics Péternél kezdett, majd évek óta Budavári István
az edzôjük.
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Itt a suli – hogyan csináljuk jól?
Egy hét múlva iskolakezdés, ami leginkább az elsôsöknek és szüleiknek jelent izgalmas idôszakot, utóbbiak közül különösen azoknak, akiknek az elsô gyermekük megy iskolába. De hogyan tehetjük stressz-mentesebbé ezt
az idôszakot, mit tegyünk, és mit ne,
hogy gyermeknek, szülônek minél
több pozitív élménnyel induljon az iskolai karrier?
Az idén a Szombathelyi Tankerületi
Központ fenntartásában levô szombathelyi általános iskolákban (10 általános
iskola és az Aranyhíd EGYMI) közel félezer gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait.
A tanszervásárláson sokan már túl vannak, az elsôs szülôk megkapták az instrukciókat a tanítóktól. De mibôl milyet
vegyünk? Egy gyakorló pedagógustól
kértünk praktikus tanácsokat. A táska legyen minél könnyebb, írószerekbôl (színes ceruzák, radír) pedig érdemes a jobb
minôséget (színesbôl a vastagabbat)
megvásárolni. Grafitból különbözô keménységûeket szerezzünk be a kezdôcsomagba, mert nem tudjuk, milyen
nyomatékkal fog írni a gyerek. Hasznos
a gumi ceruzafogó, mert azzal nem lehet rosszul fogni a ceruzát. Rotringra
egyelôre nincs szükség. A radír is legyen
jó, bár érdemes tájékozódni, hogy engedi-e használni a pedagógus. Praktikus
a keményfedeles füzettartó mappa.
Olyan eszközbôl, amely könnyen elkallódó apróbb darabokból áll (például
korong), szerezzünk be tartalékot is.
A tanszereket, ceruzákat érdemes megjelölni egy apró ábrával, olyasmivel,
amirôl a gyerek felismeri, hogy az övé.
Az óvodás-pakkot se dobjuk ki, a váltás
ruha jól jöhet az elsôben is. Ha a pedagógus engedi, mi is engedjük meg a gyerekünknek, hogy kisebb személyes tárgyat bevigyen az iskolába, otthonosabban fogja magát érezni tôle. Van olyan
tanító, aki nem tartja ördögtôl való dolognak, ha a gyerek a délutáni meseolvasáskor egy kispárnára hajtja le a fejét,
egyeztessünk errôl év elején.
Abban minden szülô biztos lehet, hogy
gyermeke iskolaéretten lépi át az osztályterem küszöbét, errôl már az óvodában kétszer elvégzett iskolaérettségi vizsgálaton meggyôzôdtek a szakemberek. (Akit nem találtak iskolaérettnek,
annak nem tanácsolták a belépést az oktatási rendszerbe.) Mégis, a gyerekek

testi, szellemi képességben, fejlettségben, szociális érettségben vannak különbségek. Elôfordulhat, hogy a fiúk
éretlenebbek testileg (nem váltott lábbal lép a lépcsôn vagy nem volt még
fogváltás), ôk lehetnek szociálisan is
éretlenebbek, például bekiabálnak
az órán, nem veszik a közösség ritmusát, szabályait. A pedagógusok fel vannak készülve az ilyen helyzetek kezelésére is, ne essünk kétségbe. Viszont minden apró jelre figyeljünk: ha például
a gyerek hasfájásra, hasmenésre panaszkodik, vagy gyakrabban betegszik meg,
beszéljünk a pedagógussal, mi lehet ennek az oka. Általában is legyünk bizalommal a tanítók iránt, hozzájuk forduljunk elsôkét bármilyen probléma esetén.
Iskolakezdés elôtt még van idô arra,
hogyha a gyereknek valami testi problémája van (lúdtalp, gerincferdülés) beszerezzük a szakorvos javaslatát könnyített testnevelésre, és ha csak egy halvány
gyanúnk támad, hogy a gyerek nem lát
tökéletesen, minél elôbb vigyük szemorvoshoz, mert hátráltatja a gyereket, ha
nem látja tökéletesen a táblát, és a komfortérzetét is rontja.
Ne másokkal beszéljük meg, és fôleg ne
a gyerek füle hallatára, ha (szerintünk)
nem az elvárásoknak megfelelôen teljesít. Az esetleges kudarcokat (valami
nem úgy sikerül, ahogy kellene, vagy
amirôl a szülô úgy gondolja, hogy kellene sikerülni) segítsünk a gyereknek feldolgozni, biztassuk, hogy legközelebb
jobban megy. Bevonhatjuk a nagyobb
testvért a gyakorlásba, de arra ügyeljünk,
hogy a tesó ne legyen túl szigorú, inkább
biztassa, dicsérje a kicsit.
Ne skatulyázzuk be a gyereket, ha úgy
látjuk, hogy a tanulás kevésbé megy neki, a gyerekek nem egyenletesen fejlôdnek ebben a korban, elôfordul, hogy valami elôször nehezen megy, aztán egyik
pillanatról a másikra „beugrik” a megoldás. Elsô osztályban megtanul a gyerek
olvasni, de senki ne essen kétségbe, ha
ez lassabban megy neki, vagy éppen szótagolva. A fontos az, hogy értse, amit olvas – hívja fel a figyelmet a pedagógus.
A gyerekek képességei sem egyformák,
készüljünk fel arra, hogy a gyerekünk
nem matekzseni lesz, hanem sportban
vagy a manuális dolgokban teljesít nagyon jól. Az sem hátrány, ha nem
az az elsô kérdése a rokonoknak, hogy
„és hogy megy az iskola?” Akinek jól
megy, úgyis eldicsekszik vele. Bár az isko-

la nagy dolog, de van azon kívül még egy
csomó más téma, amirôl beszélgethetünk
a kisgyerekkel. Attól, hogy beírattuk egy
oktatási intézménybe, ô nem csak iskolás, hanem maradt az a kisfiú, kislány, akit
addig is ismertünk.
Az oktatás igazodik a gyerek korosztályi sajátosságaihoz, az elsô osztályban
a tanórákon még sok a mozgás, játék, ne

aggódjunk, hogy túlterhelik a gyereket.
A szülô se tegye ezt, hagyjon idôt a játékra, de minden nap kérdezze meg, mit
tanultak. A gyerek boldog lesz, ha
elôadhatja, mit tanult aznap. Ugyanakkor az iskola kihívás is, önállóságot vár
el, nem kell feltétlenül az osztályteremig
cipelni a gyerek helyett a táskát. Ha pedig a kapuban elengedjük a kezét, lehetôleg ne azzal köszönjünk el tôle, hogy
figyelj jobban matekórán, vagy írjál
szebben, mint tegnap, inkább azzal,
hogy érezd jól magad.
Az elsô osztály nem könnyû, de nagyon
szép korszak a szülô számára is. Óriási élmény látni, hogy a gyerek megtanul olvasni, kinyílik elôtte egy új világ. A gyerek kíváncsi, nyitott minden újra. Hogy
ez így is maradjon, abban meghatározó,
hogy az elsô osztályban kellemes élményként éli-e megy az új világgal történô barátkozást, nyitott marad-e a tudásra,
a csapatmunkára, a közösségre.
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Államalapításunk ünnepe
SZENT ISTVÁN NEMZETE APOSTOLA AKART LENNI
Dr. Puskás Tivadar polgármester adott engedélyt a magyar nemzeti lobogó felvonására, ezzel kezdôdött az augusztus 20-ai ünnepség a Szent István-szobornál. Az államalapító király fiához, Imre herceghez írt intelmeit Szabó Tibor,
a Weöres Sándor Színház színésze idézte.
Dr. Hende Csaba az államalapítóra emlékezve elmondta, hogy Szent István
megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel, azóta a keresztény Európa szerves
része, ez biztosította fennmaradását.
Egy olyan férfira emlékezünk, aki nemzete sorsát hosszú távra megszervezte.
Utalt arra is, hogy kiváló hadvezér
volt, minden egyes csatáját és háborúját megnyerte. Hozzá hasonló hadvezért egy volt még, Kinizsi Pál. A képviselô utalt a ma Európában történô
terrorcselekményekre, amelyek a civil
lakosságból szedi áldozatait. Úgy gon-

dolja, hogy az Iszlám Állam célja hogy
rettegést, bizonytalanságot keltsen.
Belgium, Franciaország már elesett,
mondta dr. Hende Csaba. A politikus
szerint azonban Magyarországon nem
kell rettegni, mert nem engedtük be
azokat, akik közül a terroristák kikerülhetnek. Az ünnepség elôtt Székely János megyés püspök celebrálta az ünnepi szentmisét a kálvária templomban.
Szentbeszédében utalt arra, hogy Szent
István a nemzete apostola akart lenni.
Akkor tiszteljük hitelesen István királyt, ha mi is, mai magyarok ugyanerre a hitre és a hitbôl fakadó tettekre
akarunk építeni mondta a megyés püspök. A városi ünnepségen közremûködött Prikazovics Ferenc, Boglya Népzenei Együttes, Balogh János, Horváth
Ákos, a Klapka György Lovas Polgárôr
és Hagyományôrzô Egyesület 11-es
Huszár Tagozata, MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred Díszalegység,
Szombathely Város Fúvószenekara és az
Ungaresca Táncegyüttes.
SaFó

OLVASÓI LEVÉL

Zrínyis Tour de Balaton

Tombol a nyár, a Zrínyi iskola is bezárta
a kapuját. Ôszig ne is lássuk egymást? Errôl szó sem lehet! Irány a Balaton, de nem
akárhogy! Június végén egy kora reggeli
órában, harminc jókedvû, izgatott zrínyis
diák gyülekezett bicajával a vasútállomáson. Kezdetét vette a Zrínyi iskola Balaton
körüli kerékpáros vándortábora, a nagy kaland. Keszthelytôl Vonyarcvashegyen át
Szigligetig tekerve összerázódott a csapat.
Kialakult a sorrend, mindenki ráérzett a biztonságos féktávolságra. A badacsonytomaji iskola menzáján vártak minket ebéddel,
majd Salföld-major felé vettük az irányt,
ahol az ôshonos magyar állatfajtákat néz-
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tük meg. Az ötvenötödik kilométer már a
pálkövei szálláshelyen ért minket. Ha valaki azt gondolná, hogy fáradtak voltunk, annak látnia kellett volna az esti balatoni vízi csatát, majd a mezítlábas strandfoci meccsünket.
A „kerós” tábor második napja a különleges harmóniájú Káli-medence körbebicajozásával telt. Kékkúton jólesett
az ajándék ásványvíz, majd Szentbékkálla
kôtengerében az egykor itt hullámzó
Pannon-tenger hûsítô vizébe képzelhettünk magunkat. Szükség is lett volna rá,
mert akkor még hátra volt az aznapi
„hegyi szakasz”. Délután feltekertünk

a Hegyestû vulkánra. Persze nem maradt
el az esti fürdés sem a Balatonban.
A harmadik napon már elmondhattuk,
hogy több mint 100 kilométert tekertünk! Mindenhol csodálkozó tekintetek követték a feltûnôen hosszú kerékpáros
sort. Kaptunk buzdítást, tapsot, elismerést.
Varázslatos véletlen, hogy Eisenkrammer
Károly, a Tour de Hongrie fôszervezôje is
kiszúrta a csapatot, legnagyobb örömünkre. Tihany csodái után komppal keltünk át
a déli partra.
Másnap hosszú szakasz várt ránk Zamárditól Balatonmáriafürdôig a déli parton. Finom ebéd, a balatonboglári Gömbkilátóban lecsapó zivatar tette még emlékezetesebbé utunkat. A nap csúcspontja a 200.
megtett kilométer megünneplése volt.
Elérkezett bicajos vándortáborunk utolsó
napja. Fenékpusztáig gurultunk, ahol a Zala torkolatvidékének nádasában a Tüskevárban érezhettük magunkat. Kenuztunk, madarásztunk, íjászkodtunk. Délután
zárult a Balatonkör, jókedvûen begördültünk Keszthelyre. A lendületes strandkézilabdameccset követôen szálltunk fel a
vonatra.
Indulás, várnak minket odahaza! Jöttünk
is annyi élménnyel, amennyi csak a szívünkben és az emlékezetünkben elfért. Jövô
nyáron újra várnak az élmények, újra vár
a Zrínyis Tour de Balaton.
Molnár Tamás
pedagógus, természetbúvár, szervezô
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rán. A kifejezés másodlagos jelentése
is innen származik: megoldani a vitás
kérdéseket, lezárni az eldöntetlen dolgokat – hát ebbe a fázisba érkezett
a Savaria Történelmi Karnevál idei
szervezése is. A Savarai Karnevál Kenyere egy olyan kenyérszalaggal jelenik
majd meg a szombathelyi üzletekben,
melyen a mindenkor következô karneváli idôpont is olvasható.
„Történelmi kutatások alapján az itt állomásozó római legiók hasonló alap-

A Karnevál alatt minden nap frissen készítik majd a terméket és szállítják az
Öreg Város Vásárterére, a Fô térre. De
másutt is feltûnik majd a kenyér, a Savaria Legio táborában és az Iseumban
is ezt eszik majd az ottani hagyományôrzôk. A Karnevál napjaiban
250 g-os kiszerelésben lesz majd kóstolható és megvásárolható, a késôbbiekben azonban 500 g-os kivitelben
kerül majd forgalomba.
Dr. Németh István, az ELTE-SEK rektorhelyettese bejelentette, hogy indul
a felvételi kampány, a hagyományoknak megfelelôen az idén is az Iseum
elôtt van a standjuk, ahol kvízjátékokkal, keresztrejtvényekkel, totókkal,

anyagokból készült kenyeret fogyasztottak Savariában”: vagyis van benne
tönköly, hajdina, zab, rozsliszt, búzaliszt és maláta.” – mondta a vasszécsenyi Zsolnai Pékség tulajdonosa, Zsolnai
Zoltán.

speciális turistakalauzzal, különleges
mérésekkel, erôprogramokkal, pneumatikus építôjátékkal, széndioxid lábnyom- és mozgásminta-méréssel, ingyenes portrérajzolás, ásványbemutatóval
várják a látogatókat.

Új helyszín és új kenyér a karneválon
A Karnevál legújabb helyszínén,
a Sörpatikában mutatták be a rendezvény új programját, a Magyar Udvart,
és a Karnevál kenyerét, amit számos
helyen kóstolhatunk majd. Indul az
ELTE-SEK felvételi kampánya is.
Pénteken és vasárnap este kínál programot a Magyar Udvar, a Boglya Zenekar és az Ungaresca táncosai segítségével magyar néptáncokat tanulhat az érdeklôdô közönség – ismertette a prog-

ramot Horváth Gyôzô, az Ungaresca
Táncegyüttes mûvészeti vezetôje.
Az ötlet jogosan fogalmazódott meg
a szombathelyiekben: ahol több keleti és orientális udvar mûködik, ott legyen helye egy magyar tematikájú
folklór programhelyszínnek is, fôleg ebben a néptáncban különösen erôs
múltú és jelenû városban. A Magyar
Udvar pénteken és vasárnap várja magyar és horvát zenés és táncos programokkal a karneválozókat, a Sörpatika
tulajdonosai pedig egy magyar kézmûves sörkülönlegességet is fôzetnek erre a hétvégére, úgyhogy a Karneválnak
saját söre is lesz.
A tájékoztatón az újságírók jelenlétében Grünwald Stefánia szimbolikusan is „kenyértörésre vitte” a Karnevál
ügyét. A katolikus hagyomány szerint a kenyértörés az étkezés elsô
mozzanata, arra emlékeztet, ahogyan
Krisztus is megtörte és tanítványaival
megosztotta az ételt az utolsó vacso-

MÉRNÖKMOZI
SZOMBATHELY MÉRNÖKSZEMMEL
A Vas Megyei Mérnöki Kamara elsô alkalommal csatlakozik a Savaria Történelmi Karnevál programsorozatához egy kisfilmmel, amely a mérnöki munkához kíván kedvet csinálni a pályaválasztás elôtt álló fiataloknak.
A Mérnökök Savariától Szombathelyig címû húszperces kisfilm viszont nem
csak az ifjabb korosztálynak érdekes, közérthetôen, de mérnökszemmel
mutatja be a város épített örökségét, azokat a létesítményeket, épületeket, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk.
A sajtóvetítésen dr. Puskás Tivadar polgármester és Nádor István, a Vas
Megyei Mérnöki Kamara elnöke ajánlotta a programot a karnevál látogatóinak figyelmébe.
A vetítés helyszíne a Szimfónia kávézó felôl közelíthetô meg, az eligazító táblák segítenek megtalálni.

9

Safo_2017_08_26

17/8/25

10:39 AM

Page 10

A FEHÉR FÔNIX TÛZBEN SZÜLETIK ÚJJÁ
Varázslatos tüzes játékkal nyitotta meg az idei karnevált a Tûzmadarak,
a Flame Flowers a Solstix, a Mare Temporis és az Artistica Anam Cara közös produkciója a Történelmi témaparkban.
Megkezdôdött a karnevál. Fellobbant a láng, majd este a tüzes játékot rendezték meg a Történelmi témaparkban. Az elôadott történet szerint tûztáncosok serege egy legendás teremtmény nyomába ered. A régmúlt homályába veszô mondák szerint a titokzatos fehér fônix, mely a világ számtalan helyén idézte meg ennek az ôselemnek, a Tûznek szellemét, valahonnan Savaria vidékérôl származott. Mesélik, talán ôsi kelta vagy tán még annál
is régebben itt élt népek, e népek isteneinek, szellemeinek akarata hívta
erre a világra. Az elôadással pedig Farkas Linda, a tavaly elhunyt tûz-táncmûvész életmûvére és kollégájukra emlékeztek az elôadók.
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PROGRAMAJÁNLÓ • ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛ
Augusztus 26–szeptember 3.

KIÁLLÍTÁS
március 2–október 31.
Zsidó Kultúra Háza
(Zrínyi I. u. 17.)
Szemtôl szemben – képek
az elhurcolt szombathelyi
zsidóság történetébôl
május 18–december 21.
Savaria Múzeum
Fényérzék
június 1–szeptember 24.
Szombathelyi Képtár
Fotó/Szintézis
június 24–november 5.
Vasi Skanzen
Kép-átmenetek. Fényképek a hagyományos
közösségek életében
••••••••••••••
augusztus 26. (szombat)
Sitke
14.00 31. Sitkei Rockfesztivál.
Bagatell, Red Rockets, Pair o’
Dice, Moby Dick, Ossian, Lord,
Edda, Kalapács

augusztus 24–27.
(csütörtök–vasárnap)
Szombathely belvárosa
XVIII. Savaria Történelmi
Karnevál – részletes program a Savaria Fórum aug.
12-én megjelent (2017./29.)
lapszámában

17.45 Ruben’s Latino
zenekar koncert
22.00 Bandázunk – Bíró
Eszter & Herczku Ági
és a banda
23.45 A csodaszarvas legendája (tüzes produkció)

A FÔBB HELYSZÍNEK
NÉHÁNY PROGRAMJA
augusztus 26. (szombat)
Fô tér
19.00 Jelmezes felvonulás
21.00 Geszti Péter és
zenekara
22.30 Artistica Anam Cara:
Tüzes show

Karneválszínház
(Megyeháza udvara)
16.30 William Shakespeare:
Vízkereszt vagy bánom is én (esônap:
aug. 27., 11.00)

Mûvészetek utcája
17.30 Marton Viki-koncert
20.30 Meseautó 2. Szabó
Tibor és zenekara
22.00 Mare Temporis
– Tûzvarázs

augusztus 27. (vasárnap)
Fô tér
17.00 Snétberger Ferenc és
tanítványai
19.00 Ed Philips and the
Memphis Patrol
22.00 Savaria Szimfonikus
Zenekar: karneválzáró koncert

Borok utcája
15.45 Magyar Honvédség
Légierô zenekarának
koncertje

Mûvészetek utcája
18.00 Dôzsöl az égen
a Hold – Rózsabors
zenekar

FOGADÓÓRA

Borok utcája
20.00 Ripoff Raskolnikov
(blues koncert)
21.30 Artistica Anam Cara
tüzes akrobatika
22.30 Irie Maffia-koncert
augusztus 29. (kedd)
V. sz. Idôsek Klubja
(Gagarin u. 24.)
13.00 Bûnmegelôzési
vetélkedô
szeptember 3. (vasárnap)
Fô tér
14.00 Hang-tér-kép – családi évadnyitó. Programok:
a Zabszalma együttes gyermekkoncertje, Mesebolt Bábszínház – Batu-tá kalandjai,
Ziránó Színház – Babszem
Jankó, a Dr. Pesovár Ernô
AMI néptáncbemutatói.
Közben kézmûves foglalkozások, játékok és zene

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje
a Dr. Czeglédy Csaba képviselô választókerületében élôk számára 2017. augusztus
31-én (csütörtökön) 17.00 órától a Szombathelyi Hétszínvirág Óvodában (Szombathely,
Bem J. u. 33.) fogadóórát tart.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este
20.00-tól másnap reggel 8.00-ig tart.
Az ügyelet augusztus 26-tól szeptember 1-ig.
26., Szo – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,
508-110 20.00–8.00
27., V – Fekete Sas, Paragvári u. 70.,
508-242 19.00–08.00
28., H – Benu Interspar, Újvilág u. 1.,
313-300 20.00–8.00
29., K – Gondviselés, Nádasdy F. u. 43.,
368-722 20.00–8.00
30., Sze – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123 20.00–8.00
31., Cs – Kígyó, Fô tér 31., 312-253 20.00–8.00
1., P – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00

HIRDETÉSI Stukics Lajosné (Tel.: 20/463-0213)
TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/258-7441)

Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/921-5010)
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19.30 Álom – a Kortárs Fúzió táncjátéka
20.00 A Savaria Rézfúvós
Együttes koncertje

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 7/2016.
(III. 1.) önkormányzati rendeletében az oktatás és az ifjúság területén kiemelkedô munkát végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:
„Pedagógus Életmû-díj ” – annak a személynek adományozható, aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedô nevelô-oktató munkájával és életével a szülôk, a diákok és pedagógustársaik körében közmegbecsülést
szerzett.
„Ifjúságért-díj” – annak a személynek adományozható, aki
kiemelkedô munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását.
A díjakat évente egy-egy személy kaphatja.
A „Pedagógus Életmû-díj” adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzô, az aljegyzô,
képviselô, képviselôcsoport, az Oktatási és Szociális Bizottság,
a város szervezetei (a vezetô óvónôk munkaközössége), a nevelési-oktatási intézmény vezetôje, pedagógusai, a szülôk közössége, középiskolákban a diákönkormányzati szerv, a köznevelési intézmény fenntartója, munkáltatói jog gyakorlója, a köznevelés területén mûködô civil szervezetek vezetôi.
Az „Ifjúságért-díj” adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport (frakció).
A kitüntetés adományozását erre a célra rendszeresített
nyomtatvány pontos kitöltésével lehet kezdeményezni
(átvehetô: Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Sport és Ifjúsági Iroda, III. emelet 313. szoba).
A felhívás és az adatlap olvasható és letölthetô a www.szombat
hely.hu oldalon (önkormányzat – felhívások (nem közvetlen
link) menüpont alatt).
A kitüntetési javaslatokat 2016. augusztus 31. napjáig kell
elküldeni a Köznevelési, Sport és Ifjúsági Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.), de személyesen is leadható a III.
emelet 313. sz. irodában.
Rettegi Attila
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése
Oktatási és Szociális Bizottsága elnöke
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Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
HÍRLEVELE
2017. JÚNIUS
2017 januárjától kezdôdôen 216 Vas megyei települést érintô változás indult el. A kommunális és a szelektív hulladék kezelésére az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-t jelölte ki fôvállalkozóként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelô Zrt. A terület nagysága miatt az STKH jelenleg, alvállalkozók bevonásával végzi a közszolgáltatási feladatok ellátását. Hírlevelünkben információkkal, gyakorlati tudnivalókkal adunk segítséget a Vas megyében is megvalósuló korszerû rendszerhez való kapcsolódás megkönnyítésére.
VÁLTOZHAT AZ ÜRÍTÉS MENETE
Egyes településeken tapasztalhatták Ügyfeleink, hogy áttértünk a heti rendszerességû hulladékgyûjtésre. Ezzel a 16/2002. (IV.
10.) EüM rendelet elôírása szerint járunk el. A járatrend megváltoztatása nem hozza magával a közszolgáltatási díj változtatását. Bizonyos településeken – az átszervezés miatt – a gyûjtési nap is változott. Elôfordulhat, hogy az ürítés eddig megszokott
idôpontja is módosult vagy a véglegesítés során módosul, ezért kérjük Ügyfeleinket, mindenképpen vegyék figyelembe, hogy
a kukák kihúzását reggel 6 óra elôtt kell megtenniük.
SZELEKTÍV GYÛJTÉSI RENDSZER
A csomagolási hulladék szelektív gyûjtési rendszerében egyre több településen valósul meg a házhoz menô gyûjtés, melyhez
a gyûjtôzsákokat a hulladékkezelést végzô szolgáltató biztosítja. Az üveghulladék gyûjtése továbbra is az un. szelektív szigeteken valósul meg. Zöldudvarok (hulladékudvarok) mûködtetését kezdte meg cégünk Vas megyében: Bük, Körmend, Pankasz,
Rábahídvég, Répcelak, Szombathely, Szentgotthárd településeken. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz tartozó 127 település lakossága szállíthat be a háztartásban felhalmozódott, szétválogatott hulladékot. A tagok listája elérhetô a www.westhull.hu oldalon. Célunk, hogy a mûködési kritériumok teljesülése estén a lehetô legrövidebb idôn belül fogadni tudjuk a lakosság részérôl a hulladékot.
SZERZÔDÉSKÖTÉS
Az ügyfélszolgálati rendszer az egész Vas megye területén megvalósuló egységes mûködés felé mozdul. Az NHKV négy, azonos eszközrendszerrel felszerelt iroda mûködését írta elô: Szombathelyen, Sárváron, Körmenden és Celldömölkön. A személyes
ügyintézés továbbra is ezekben az irodákban fog folyni. Változás a szerzôdéskötés adminisztrációjában van: szerzôdéskötéssel
kapcsolatos kérdésekben az STKH központi Ügyfélszolgálati Irodája jár el. Tehát új szerzôdéskötés, tulajdonos váltás, edényméret módosítás esetén az írásbeli (levélben vagy e-mailben) értesítési cím: 9401 Sopron Pf. 101., vagy ugyfelszolgalat@stkh.hu.
Szabályozásunk szerint, Ügyfeleinkre 15 napon belüli bejelentési kötelezettség vonatkozik. A bejelentett változásokat minden
hónap 1-jétôl vagy 15-étôl tudjuk rendszerbe állítani.
LOMTALANÍTÁS
A törvényi elôírások szerint a zöldudvarok 20 km-es környezetében a lakosság számára biztosított a lomhulladék elhelyezése.
Azonban a települési önkormányzat megkeresése alapján a szolgáltató végezhet „hagyományos” lomtalanítást, ebben az esetben az ügyfél-tájékoztatást önkormányzat végzi.
PÉNZÜGYEK
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére kizárólag az NHKV jogosult. Számlainformáció a közszolgáltatótól továbbra is kérhetô. Részletfizetési kérelemért az NHKV ügyfélszolgálatához lehet fordulni. 1300 Budapest, Pf. 333.;
ugyfelszolgalat@nhkv.hu
KUKAEDÉNYEK
Saját tulajdonú kuka beszerzése esetén fontos tudnivaló, hogy a törvény szerint a közszolgáltatást igénybe vevô ingatlanhasználónak olyan ürítésre alkalmas edényt kell biztosítania, ami a szolgáltatást végzô jármûvek ürítô szerkezetéhez illeszkedik. Beszerzésnél javasoljuk a jó minôségû kuka választását, mert anyag-élettartamban és kialakításában ez biztosítja a hosszú távú
elégedettséget. Az edénytörést az ürítést végzô alvállalkozónak kell bejelenteni.
ÜRÍTÉS KORLÁTOZÁSA
Lakatlansági bejelentés csak valóban nem lakott ingatlan esetében tehetô legkevesebb 1 hónapra, legfeljebb 1 év idôtartamra. Az 1 év leteltét követôen, fogyasztást nem mutató, más közüzemi szolgáltató által kiállított éves elszámoló számlával (áram,
víz) igazolható az ingatlan lakatlansága. Igény esetén további 1 évre meghosszabbítható a lakatlansági bejegyzés.
Üdülôhelyi ingatlanok esetében a teljes közszolgáltatási paletta igénybe vehetô a hulladékgazdálkodási díj legalább 50%-os
megfizetésével. A kommunális hulladékgyûjtési járatok rendszeresen április 1- szeptember 30-áig állnak rendelkezésre.
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz. telefon: 99/505-790, www.stkh.hu
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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Belvárosi 90 m2-es,
elsô emeleti
Neczpál Kati téglalakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Irányár: 19,9 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
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H I R D E T É S

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Németh Norbert László és Bárdosi Frida fia: Nimród, Tóth

Péter és Tamaskó Alexandra Hilda fia: Péter Dávid, Zsilkó Norbert
János és Somogyi Zita leánya: Janka, Rohonczi Gábor és Kálmán
Eszter leánya: Vanessza, Gál András és Bognár Katalin fia: Noel,
Kovács Attila és Balogh Tamara leánya: Lizett, Firisz Pál és Mátis
Krisztina leánya: Jázmin, Petrovics Ádám és Gyimesi Nikolett fia:
Kornél, Czitkovics Tibor Márk és Juhász Diána Ramóna leánya: Jázmin
Diána, Varga László és Geller Bernadett fia: Adrián Nolen, Káldi Balázs
István és Májer Kitti leánya: Izabella, Tóth Tamás és Nárai Dóra leánya:
Anna Dóra, Molnár Árpád és Móricz Eszter fia: Máté Árpád,
Jaczenkó Balázs és Wellner Gabriella leánya: Hedvig, Holtai László
és Jakab Laura Andrea leánya: Zília, Kero Gábor Serbest és Patkós
Éva fia: Ádám, Horváth Péter és Csonka Eszter leánya: Emma
Hermina, Pfeiffer János és Horváth Alexandra fia: János, Barát Zoltán
és Tebeli Viktória leánya: Lejla Virág, Lukátsi István és Tuboly Nikoletta
fia: Zalán, Ádám Albert és Ternyák Melinda fia: Levente András,
Makári Balázs és Németh Eszter leánya: Maja Léna, Hittaller Zsolt
és Káldi Andrea fia: Jutocsa Farkas, Nagy Péter és Bogár Krisztina
leánya: Zsófia, Laurenczi Gábor és Bódis Anita leánya: Jázmin,
Horváth Gábor és Böröndi Erika Erzsébet leánya: Patrícia, Sümegi
Lajos és Fehér Dorottya fia: Bence, Szép Róbert Ferenc és Héra
Krisztina fia: Mátyás Róbert, Kiss Zoltán és Varga Beáta fia:
Barnabás, dr. Kiss Péter Géza és dr. Böröcz Ágnes leánya: Kata Anna,
Nagy Krisztián és dr. Kovács Éva fia: Bulcsú, Lovasi András és Tóth
Nikoletta leánya: Léna, Csuti Tamás és Mátyás Zsófia fia: Kornél, Köbli
Csaba és Bessenyei Tímea leánya: Eszter, Neumann József és
Dancsecs Szabina leánya: Zoé, Magyar Ádám és Soós Nóra leánya:
Mila, Mersits Tamás és Skrapits Kitti fia: Marcell, Nagy Attila és Szalai
Zsuzsanna fia: Zétény, Káldi Zoltán és Jakab Kinga Magdolna fia:
Krisztián, Benczik Attila és Fábián Éva leánya: Zsófia, Lampert Dávid
és Kékesi Hajnalka Eszter leánya: Fanni Luca
H Á Z A S S Á G : Szabó Róbert Endre és Domján Tímea, Tanai Zsolt és
Kerék Ibolya, Horváth András és Simon Barbara, dr. Prugberger Simon
János és dr. Németh Lilla, Laczkó-Tóth Norbert és Polgár Renáta,
Molnár Barnabás és Horváth Viktória, Holbok Tamás és Vincze Tímea
Judit, Szalay László és Németh Katalin, dr. Farkas László és dr. Dávid
Éva, Bakos Péter és Derecskei Dorina
H A L Á L E S E T : Nagy Ern?né Németh Julianna, Auer Istvánné Tolnai
Jolán, Vojnovics Gáborné Pásti Amália, Teket Józsefné Peth? Mária,
Bodor Mihály Ferenc, Herbáth Ern?, Kovács Józsefné Rojkó Angyalka
Margit, Lázár Vilmosné Pars Anna, dr. Schmidt Ern? Ferenc, Tóth
Györgyné Novák Éva Erzsébet, Gotthárd István Lászlóné Lasics
Zsuzsánna, Danka József, Berta Mónika Erzsébet, Balázs László
Sándorné Szabó Anna, Horváth Ferencné Pálfi Magdolna, Sági
Ferencné Horváth Erzsébet Margit, Zsohár Károlyné Karcsics Rozália
Katalin, Horváth Boldizsárné Horváth Terézia, Killy Antal

Safo_2017_08_26

17/8/25

10:39 AM

Page 15

H I R D E T É S

2017. AUGUSZTUS 26.

F Ó R U M B A N

Lelki tanácsadás

Vizsgálati akció az Ércentrumban

Ha nincs kivel megbeszélnie gondjait,
ha félelmei nyomasztják,
ha állandó szorongás gyötri,
ha már túl régóta cipel fájdalmakat...,
ha érzelmileg kimerült, tudok segíteni!

„A BEMER-technológia a saját területének legjobban
kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelômódszere,
amely ma az orvostudomány rendelkezésére áll.“
Dr. med. Rainer Klopp.
A BEMER terápiát az érrendszeri és keringési zavarra
visszavezethetô betegségek esetén, például végtagfájdalom, lábak zsibbadása, járástávolság csökkenése,
fejfájás, fülzúgás, szédülés, lábszárfekély, cukorbetegség, magas vérnyomás esetén ajánljuk.
A terápiás eszközt 5 nemzetközi szabadalom védi, bár
így is vannak, akik eredményeinket és a nevet felhasználva próbálják megtéveszteni az embereket.
Bizonyított eredmények kizárólag az általunk alkalmazott készülék használatával érhetôek el! A terápiás
koncepció legnevesebb itthoni támogatói és használói:
Dr. Rozsos István PhD., érsebész, Dr. Szabó Albin, kardiológus, angiológus, Budapest – Honvédkórház. További
információ a szombathelyi Ércentrumban, vagy
a 06/30/417-0089-es telefonszámon kérhetô.

Szeretettel Némethné Horváth Gabriella kineziológus
várom! Tel.: 06/20/482-3922 • E-mail: gabriella1444@gmail.com

(x)

•
•
•
•

Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

-ban!
•
•
•
•

Fülzúgás?
Lábszárfekély?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

20% kedvezmény minden kezelési csomag árából,
a kezelésre jelentkezôknek
50% kedvezmény a vizsgálat árából!*
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

*AKCIÓNK 2017. AUG. 26 – SZEPT. 13-IG TART!

AKCIÓ az

RECEPT

VÉNUSZ AJÁNDÉKA – A KARNEVÁL TORTÁJA
Hozzávalók egy 23 cm átmérôjû
tortához: tésztarész I.: omlós linzer,
40 g porcukor, 80 g vaj, 60 g
teljes kiôrlésû búzaliszt, 60 g BL55 liszt, 5 g tojás sárgája, tésztarész
II.: felvert 75 g egész tojás, 75 g
kristálycukor, 50 g barnacukor,
150 g mascarpone krémsajt, 1/2
citrom reszelt héja, 1/2 citrom
leve, 1/2 rúd vanília kikapart
magja, 50 g olvasztott vaj, 55 g
mandulaliszt, 35 g zabliszt, 50 g BL-55 liszt, 15 g kukoricakeményítô, 2 g
sütôpor, 200 g friss áfonya, 5 g kukoricakeményítô. Áfonyabetét: 200 g áfonya,
50 g kristálycukor, 30 g zselatinmassza (200 Bloom) 4 g + 24 g víz. Vaníliás
tejszínkrém: 500 g felvert 35% zsírtartalmú tejszín, 150 g mascarpone
kerémsajt, 1/2 vaníliarúd kikapart magja, 40 g áfonyapüré. Tükör glazúr
(nagyobb mennyiség): 50 g víz, 150 g kristálycukor, 150 g glükóz, 65 g
cukrozott sûrített tej – cukrozott, 45 g zselatinmassza (6,5 g + 39g víz), 100
g fehércsokoládé (Callebaut Velvet). Színezéséhez: áfonyapüré, zselatinmassza
Elkészítés: A linzertészta hozzávalóiból egynemû tésztát gyúrunk, kis idôre
hûtôben pihentetjük, majd kb. 4-5 mm vastagra nyújtjuk, 23 cm átmérôjû
tortakarikával kiszúrjuk, 180 fokon sütjük 9 percig. Amíg kihûl, elkészítjük
a felvertet. A tojásokat a cukorral habosítjuk, hozzáadjuk a krémsajtot,
citromot, vaníliát és a vajat. Végül hozzákeverjük óvatosan a sütôporral
elkevert szárazrészt. A kihûlt linzerlapot kerettel együtt alufóliába
csomagoljuk, és a felvertet ráöntjük, végül a keményítôbe forgatott friss,
mosott, de cseppmenetes áfonyát is egyenletesen ráterítjük. 165 fokon további
35 percig sütjük. Keretben hûtjük. Az áfonyabetétet és a tükörglazúrt érdemes
elôtte nap elkészíteni. Áfonyát a cukorral felforralni, turmixolni és hozzáadni
a zselatinmasszát. 18 cm átmérôjû karikában, vagy szilikonformában
kidermeszteni. Fagyasztva tárolni. A tükörglazúrhoz 103 fokosra forraljuk
a cukrot, vizet, glükózt. Hozzáadjuk a sûrített tejet és a zselatinmasszát, végül
ráöntjük mindezt a fehércsokoládéra. Légmeneten, hûtve tároljuk.
Felhasználáskor a kidermesztett torta felületére 33-34 fokon használjuk fel.
Az áfonyafôzetet eltérô arányban keverjük hozzá, hogy márványozott
felületet eredményezzen a tortán. A tejszínkrémhez felverjük a tejszínt.
Elkeverjük a krémsajttal a vaníliát, az áfonyapüré felét, beleforgatjuk a tejszínt,
a zselatint hozzácsorgatjuk és végül az áfonyapüré másik felével
márványozzuk a krémet. A torta összeállítása: A kihûlt tésztarészrôl
óvatosan eltávolítjuk az alufóliát és elválasztjuk a kerettôl. Keretben
töltjük. A tejszínkrémbôl egy vékony réteget kenünk a tésztára, majd
belehelyezzük az áfonyabetétet (fagyott állapotban) és a krémmel
keretszint alatt 2mm-ig töltjük. Hûtôben kidermesztjük, majd az áfonyafôzettel
márványozott tükörbevonatot óvatosan, kenôkéssel rásimítjuk. Meleg
élû, száraz késsel szeleteljük. Áfonyával díszítjük.
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Élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás
szombathelyi raktárába
keres új munkatársakat

KOMISSIÓZÓ
és RAKTÁROS

munkakörökbe, egy mûszakos
munkarendbe, azonnnali belépéssel.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
VERSENYKÉPES FIZETÉS,
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS,
HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKALEHETÔSÉG.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket
a human@hetforras.hu e-mail címre, illetve
a 06/30/1904-102-es telefonszámon várjuk.

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

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

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indulnak
szeptemberben Szombathelyen.
2017. szept. 5-ig történô jelentkezés esetén
30%-os kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

A STYL FASHION Kft.
állandó délelôttös munkarendben
történô foglalkoztatásra keres

Varró, szabászati dolgozó
és kézi szabász munkakörre
Amit kínálunk:
• kismama mûszakban is
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• étkezési utalvány
• jelenléti pótlék
• utaztatás és utazási támogatás

HIDEGTERÁPIA
Gyógyító és regeneráló hatás

A gyógyulni, szépülni, fogyni vágyókat a Magyarországon még
újdonságnak számító hidegterápiás (krioterápia) kamránkkal várjuk!
A hidegterápia mínusz 120 °C-tól induló kezelésekkel csökkenti
a fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesítményt, megújítja a bôrt.
Kinek ajánlott? Korhatár nélkül bárkinek:
• aki szépülni, fogyni, fiatalodni szeretne
• fájdalom- és gyulladáscsökkentô hatása miatt ízületi és
izomfájdalmakban, reumás megbetegedésben
szenvedôknek
• teljesítményfokozás vagy sérülésekbôl való gyorsabb
felépülés céljából sportolóknak
• általános közérzetjavító hatása miatt ajánlott
stresszoldásra, depresszió, alvászavar kezelésére,
immunrendszer erôsítésére
• alkalmazható bôrgyógyászati kezelések kiegészítôjeként

Új dolgozóinknak betanulási
lehetôséget biztosítunk!
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
06/30/358-99-42 • allas@styl.hu
Hotel Bassiana**** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.

Tel.: +36 95 521 300 • E-mail: info@bassiana.hu
Web: www.bassiana.hu • www.facebook.com/hotelbassiana

