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A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT ALAPÍTVÁNY

2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgála-
táért Alapítványt 1998. szeptember 23-án jegyezték be a
cégnyilvántartásba. Az Alapítvány fô célja az evangélikus
Szeretetotthon létrehozása, mûködésének segítése. 
A 2001. évben elkezdett 3 új beruházás után, 2003. évben
folytatódott a  kiszolgáló épület felújítása és kialakítása.
2007. évben az Alapítvány mûködését a Domino Trans Kft., a
Vénia Gyógyszertár Bt., a Promen Kft., a Vecto Kft. és ma-
gánszemélyek támogatásából tudta folytatni.
Az év során magánszemélyek 8.790.000 Ft-ot, a Domino

Trans Kft. 2.000.000 Ft-ot, a Vénia Gyógyszertár Bt.  150.000
Ft-ot, a Promen Kft.  400.000 Ft-ot és a Vecto Kft.  100.000 Ft-
ot  fizetett be adományként. 
Az összes bevétel az adományokból: 11.440.000 Ft. 
A kamatjóváírásból az alapítvány 2007. évben 7.405 Ft-ot ka-
pott. Az alapítvány mérlegét tekintve befektetett eszközök
között a tárgyi eszközök értéke: 110.658 e Ft. 

Tárgyi eszközök:
Épületek:

Szeretetotthon: 110.454.198 Ft
Egyéb berendezések:

Szivattyú: 21.195 Ft
Mosógép: 21.087 Ft
Mosogatógép: 21.627 Ft
Gardrób szekrény: 28.595 Ft
ASUS 7200 Számítógép: 24.839.-Ft
12 ajtós szekrény: 86.698.-Ft

Az OTP Banknál vezetett számla egyenlege – 1.549 Ft

Ingatlan befektetési jegy: 6.480 e Ft

Az eszközök összesen: 117.136 e Ft
Az alapítvány induló tôkéje 500 e Ft, 
2007. évi eredménye 4.820 e Ft
A kiemelten közhasznú tevékenység bevétele 11.440 e Ft. 
A kiemelten közhasznú tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségek értéke 3.719 e Ft. 
A tárgyi eszközök után 
elszámolt értékcsökkenés: 2.908 e Ft
A tárgyévi eredmény: 4.820 e Ft.

Szombathely, 2008. május 31.
Hutflesz Mihály

kuratóriumi elnök

A RÉGIÓFÓKUSZ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 
I. A KHT. TEVÉKENYSÉGEI 
A Régiófókusz Közhasznú Társaság 2003. július 23-án
alakult.
A Kht. közhasznú tevékenységei a következôk: oktatás,
környezetvédelem, humánerôforrás-fejlesztés, euro-at-
lanti integráció elôsegítése,  pályázatok készítése és me-
nedzselése, üzletviteli tanácsadás. 

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
a 2007. évi gazdálkodásról

1. Befektetett eszközök: 8.148.000 Ft 
2. Követelések: 3.220.000 e Ft
3. Pénzeszközök: 811.000 Ft 
4. Elhatárolások: 43.893 e Ft, melybôl árbevétel-elhatá-

rolás 43.885 e Ft, költségelhatárolás 8 e Ft. 
5. A Kht. induló tôkéje 3.000 e Ft, eredménytartaléka

3.730 e Ft. 
6. A Kht. közhasznú tevékenységének bevétele 79.015 e Ft,

ebbôl helyi önkormányzattól kapott támogatás  100 e Ft,
pályázati úton elnyert támogatás 71.518 e Ft,  köz-
hasznú tevékenységbôl 7.387 e Ft, egyéb bevételbôl
10 e Ft. 

7. Vállalkozási tevékenysége árbevétele  2.874 e Ft.
8. A közhasznú tevékenységéhez ráfordítása  78.636 e Ft. 
9. A vállalkozási tevékenység ráfordítása 2.862 e Ft. 
10. Kötelezettségek: 48.941 e Ft.  
11. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 389 e Ft.
12. A vállalkozási tevékenység eredménye: 12 e Ft. 

Szombathely, 2008. 05. 31.

Hutflesz Mihály
Régiófókusz Kht.

ügyvezetô

Olimpiai különszám! 
Jövô heti számunk 24 oldalon, 

olimpiai melléklettel jelenik meg!
A hirdetési lehetôségekrôl érdeklôdhetnek 

az 505-895-ös telefonszámon vagy 
a hirdetes@savariaforum.hu címen.
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A megyeszék-
hely polgármes-
tere sok min-
dent tervezett
néhány héttel
ezelôtt, ám a
rendkívüli köz-
gyûlés összehí-
vása miatt ala-
posan átrende-

zôdött a szocialista városvezetô nyá-
ri eseménynaptára. Dr. Ipkovich
György egyelôre nem tudja, hol tölt-
heti szabadságát.
– Egyeztetek, tárgyalok, valamint
megbeszéléseken veszek részt, tehát
folyamatosan dolgozom, úgyhogy
még azt sem tudom, hogy egyáltalán
el tudok-e menni az idén nyaralni –
válaszolta érdeklôdésünkre a város
polgármestere, aki azt azért hozzá-
tette: nagyon reméli, hogy egy hétre
a Balaton-partra el tud utazni csa-
ládjával.

Kovács Ferenc,
a Fidesz vasi és
a megyei köz-
gyûlés elnöke –
szokás szerint –
az idei nyáron
sem megy nya-
ralni. Bizony-bi-
zony, így jár az,
aki vendéglátó-

ipari vállalkozásba kezd.
– A vendéglátó-ipari vállalkozónak
akkor kell dolgoznia, amikor vendég
van, így az idén is elmarad a klasszi-
kus értelemben vett nyaralás – így a
fideszes politikus, aki családjával
együtt a sitkei kastélyfogadóban töl-
ti ideje java részét a nyári hónapok
alatt. A megyei elnök azért néhány
napos munkaútra Franciaországba
utazik majd e hónapban, és Gall-
földre feleségét is magával viszi.
– Mi általában a fôszezon után,
ôsszel vagy télen „nyaralunk”. Na-
gyon kedvelem az egzotikus helye-
ket, ám az idén inkább egy eldugott
belföldi helyet keresünk magunknak
– avatott be a részletekbe a Fidesz
vasi vezetôje.

Csak a kemping!
Ezzel a felkiál-
tással vág neki
immár huszonöt
esztendeje a nya-
ralásnak Németh
Kálmán és csa-
ládja. A szabad
demokrata al-
p o l g á r m e s t e r

idén Olaszországba vezeti a lakóko-
csit: a háromhetes vakáció ideje alatt
megfordul majd a szálláson nyolc-
vanhárom éves anyósa és három
unokája is. 
– A dolgos hétköznapok után végre
magam osztom be az idômet, ezért
vallom, hogy az igazi szabadságot
csak a kemping jelenti. Itt nem
mondják meg, hogy mikor kell reg-
geliznem, és az sem utolsó szem-
pont, hogy az ebédhez nem kell in-
get húznom – érvelt a lakókocsis
nyaralás mellett az alpolgármester.

Mintha csak
ö s s z e b e s z é l t
volna a vasi
megyeszékhely
két alpolgár-
m e s t e r e ,
ugyanis – Né-
meth Kálmán-
hoz hasonlóan
– dr. Szabó Gá-

bor is taljánföldön kempingezik.
Az MDF-es politikus azonban a
Vendvidéken eltöltendô hétvégé-
ket legalább annyira várja, mint az
olasz nyaralást.
– Rendszeresen eljárunk majd
anyósomhoz Magyarlakra, itt aztán
túrabiciklire pattanunk a családdal,
és irány az erdô, vagy a máriaújfa-
lui tó. Gombázunk és fürdôzünk, ha
csak tehetjük. És még egy fontos
érv szól a Vendvidék mellett: van jó
néhány olyan hely a környéken,
ahol nincs térerô… – mondta sokat
sejtetôen az alpolgármester, aki
legfontosabb küldetésének azt
tartja az elkövetkezendô két hó-
napban, hogy megtanítsa ötéves
kisfiát úszni.

Dr. Prugberger
Emil munkája
miatt nem tud
hosszabb nyara-
lással kalkulálni.
Mint mondja:
nagyon nehezen
lehet megoldani
a helyettesítést,
így az idén csak

néhány hosszú hétvégét tud beter-
vezni a programba. A Pro Savaria el-
nöke azonban nem híve a hosszú
napfürdôzésnek.
– Szó sincs lustálkodásról, ha tehe-
tem, minden nap tréningezek. Ha le-
het, biciklire ülök, kocogok, vagy ép-
pen úszom, egy biztos: az aktív pihe-
nés híve vagyok – osztotta meg a
nyári napok forgatókönyvét az el-
lenzéki városatya, aki azt is elárulta:
ha sikerül megfelelô kondícióba ke-
rülnie, akkor az idén is rajthoz áll a
Vasi Vasember elnevezésû triatlon-
versenyen. Dr. Prugberger Emil ab-
ban is reménykedik, hogy a balatoni
víkendekre unokája is el tudja majd
kísérni.

Irány Erdély.
Mint az elmúlt
tizennyolc évben
mindig, dr. Gyi-
mesi József és
családja idén is
S z é k e l y f ö l d r e
veszi az irányt a
nyári szünetben.
Az Együtt Szom-

bathelyért Egyesület elnöke most
sem tér el a megszokott vakáció-for-
gatókönyvtôl.
– A nyár elején egyhetes lakókocsis
tengerparti pihenés szerepelt a
programban, az idén Olaszország-
ban voltunk. Még várhatóan július-
ban, a szokásoknak megfelelôen, a
családdal Erdélybe utazunk, ahol
majd a Székelyföld lesz a bázisunk,
és innen csillagtúraszerûen fedezzük
fel az eddig még általunk nem is-
mert tájakat – fogalmazott a politi-
kus, aki a felsoroltak mellett még ab-
ban is bízik, hogy néhány hosszú
hétvégét a balatoni nyaralóban is el-
tölthet a család. 

KI

Nyaraló politikusok
O L A S Z  K E M P I N G ,  E R D É L Y ,  B A L A T O N ,  H Û V Ö S  I R O D A

Van politikus, aki munkával, van, aki aktív pihenéssel tölti nyári szabadsá-
gát. Akad, aki az olaszországi kempingre esküszik, más Erdélyben, vagy épp
a Balatonnál tud regenerálódni. Könnyed politikusi nyaralókörkép.
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LUK: 200 milliós beruházás

Ünnepélyesen adták át szerda délelôtt a
LUK szombathelyi telephelyén mûködô
tanmûhelyt. A mûhelyt mintegy 200 mil-
liós költséggel alakították ki, nagytel-
jesítményû számítógépei segítségével a

fémforgácsoló szakmát tanuló diákok
szimulált körülmények között sajátít-
hatják el a CNC-programozás mesterfo-
gásait. Maria-Elisabeth Schaeffer, a cég-
csoport tulajdonosa hangsúlyozta, a vál-
lalat kiemelt figyelmet fordít munkatár-
sainak át- és továbbképzésére, a csoport
50 üzemében 2200 diákot oktatnak je-
lenleg. A szombathelyi tanmûhelyben
három évfolyamon 26 diák tanul, a je-
lentkezôk száma többszörösével haladja
meg a maximális létszámot. A LUK 1997
óta van jelen Szombathelyen, 1250
munkavállalót foglalkoztat, tavalyi ár-
bevétele 400 millió euró volt. Ezzel Vas
megye legnagyobb létszámot foglalkoz-
tató és második legnagyobb forgalmat
bonyolító vállalata.

Szent Lászlót ünnepelték 

Szent László-napi ünnepséget tartottak
az elmúlt vasárnap Zanaton. A helyi
kulturális egyesület és a Római Katoli-
kus Egyházközség által szervezett ren-

dezvényen középkori bemutatók, kéz-
mûvesudvar és kulturális programok
várták a látogatókat.

Angol sztárcsapat Szombathelyen 

Nem voltak furcsa kívánságai az Arse-
nalnak. Egyebek mellett ez is elhangzott
azon a sajtótájékoztatón, amit szerdán
tartottak a városházán, a július 22-ei
Szombathelyi Haladás – Arsenal találkozó-
ról. Az angolokat a pálya talaja, az öltö-
zôk állapota és az érdekelte, hogy hol tud-
nak leparkolni a buszukkal. Gelei Károly
(képünkön jobbra Halmai Gábor mellett)
UEFA-mérkôzés szervezô elmondta azt is,
az angolok valamennyi Ausztriában edzô-
táborozó játékosukat elhozzák, így itt
lesznek az ágyúsok legnagyobb sztárjai is.

A sajtótájékoztató végén aláírták a szer-
zôdést is, melynek részletei titkosak, így
azt sem lehet pontosan tudni, mennyiért
jönnek Fabregasék. A mérkôzésre kedden
kezdik el értékesíteni a jegyeket. Az elsô
két nap azoknak, akik bérletet vesznek a
Haladás NB I-es bajnoki szezonjára. Csü-
törtöktôl szombatig bárki vehet jegyet a
Rohonci úton. Az országos jegyárusítás
hétfôn kezdôdik. Jegyet a kapuk mögötti
álló részre 4 ezer, az oldalvonal mellé 5
ezer forintért lehet venni. A fedett tribün-
re a belépô 12 ezer, a VIP-szektorba 25
ezer forintba kerül.

Magyar gyôzelem

Kemény Dénes tanítványai nyerték a
Tó fürdôn megrendezett I. IGN-kupát,
miután Benedek Tiborék mindhárom
meccsüket (Görögország, Montenegró,
Németország) megnyerték.

Mithrasz-szentélyt találtak 

Európai jelentôségû leletekre bukkan-
tak a régészek a Magellán Center terü-
letének feltárása közben. A felbecsül-
hetetlen értékû leletek között vannak
kerámia-, üveg-, csont-, fémeszközök,
edények és építészeti emlékek is. Utób-
biak közül a legjelentôsebb a Mithras-
szentély, amely az elsô bizonyíték arra,
hogy az ókori Savariában is élt a Mith-
ras-kultusz. Ritka lelet az egykori gyûj-
tôcsatorna, és az a vakolt falú pince is,
amely az elsô ókori földalatti építmény,
ami elôkerült a városban. Nagy Zoltán
megyei múzeumigazgató bejelentette,
javasolták a beruházónak, hogy a Cen-
ter alá tervezett mélygarázs egy részé-
ben alakítsanak ki a leletek bemutatá-
sára szolgáló részt. Egyúttal kérték a
cég további segítségét ahhoz, hogy fel
tudják tárni a most zajló ásatásokból
kimaradt kétezer négyzetméteres terü-
letet is.

Köszönhetôen annak, hogy az Európai
Unió kiemelt szerepet fordít a
forgalmas útszakaszok mentén kiépí-
tendô kerékpárutakra, Szombathely
163 millió 440 ezer forintnyi támogatást
pályázott meg és nyert el a Dolgozók
úti szakasz megépítésére. A beruházás
összes költsége 204 millió 300 ezer fo-
rint, vagyis az EU a kiadások 80 százalé-
kát fedezi. A munkálatok várhatóan
idén ôsszel kezdôdnek, és a következô
év végére fejezôdnek be. A tervezett
nyomvonal a nyugati városrész fôtenge-

lye, a Dolgozók útja bel- és külterületi
szakasza, a kerékpárút ennek északi ol-
dalán 1869 méter hosszúságban halad
majd, szélessége 3,3 méter lesz. Egyedül
a Perint-patak és a Potyondi-árok jelen-
tenek akadályt, áthidalásuk vasbetonle-
mez felszerkezetû gyaloghíddal törté-
nik majd. A városvezetôk úgy gondol-
ják, a kerékpárút várhatóan az oladi vá-
rosrész és a kertváros közel 20 ezres la-
kosságának biztonságos kerékpáros
közlekedését szolgálja majd. A kerék-
párral távolabbi településekrôl – így pél-

dául Sébôl, Toronyból, Nardáról –, de az
Ausztriából a városba érkezô látogatók
is könnyen elérhetik majd ezen az úton
a belvárost. A támogatási szerzôdést
hétfôn írta alá  a szombathelyi városhá-
zán dr. Ipkovich György polgármester,
Szabó Gábor alpolgármester és Horváth
Jácint, a regionális fejlesztési ügynökség
képviselôje.

Kerékpárút épül
Ô S S Z E L  K E Z D Ô D H E T  A  M U N K A
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„Ma, július 6-án hajnali 3 órakor
életbelépett a jobboldalon való köz-
lekedési rend. Mától kezdve tehát az
egész országban, kivéve Budapestet
és közvetlen környékét, mindenütt
az uttest jobboldalán kell közleked-
nie a jármüveknek és ezzel kapcsola-
tosan a jármüvek megelôzése balra
történik. Az utcakeresztezôdéseknél,
ahol a jármüvek befordulnak, most
már balfelé nagy kanyart kell venni,
jobbra pedig kiskanyart a jár-
müveknek, hogy az esetleges össze-
ütközést elkerüljék.” Nagy napra vir-
radt Szombathely 1941. július 6-án,
vasárnap, „éppen 67 évvel ezelôtt”.
A közlekedési kormányzat 1939 jú-
niusában úgy döntött, hogy az or-
szág áttér a bal oldali közlekedésrôl
a jobb oldalira, de a végrehajtást el-
halasztották a II. világháború kitöré-
se miatt. Az új közúti rendre így két
évet kellett várni. A változtatásokra
amiatt is szükség volt, mert a kör-
nyezô országokban (Ausztriában
1938-ban, Csehszlovákiában 1939-
ben) már bevezették a jobboldali
közlekedést, és a hazai újságok az
ország elszigetelôdésétôl és az ide-
genforgalom visszaesésétôl tartot-
tak. Azt már csak halkan jegyezzük
meg, hogy a szomszédos államok
közlekedési rendjének megváltozása
mindkét esetben a német megszállás
után következett be. 1941. június 26-
án egy BM-rendeletben határozták
meg a július 6-i átállási idôpontot, de
Budapesten erre csak 1941 novem-
berében került sor, mert ott a válto-

zások elôkészítése több idôt igé-
nyelt. De térjünk vissza Szombat-
helyre, ahol a már fentebb idézett
Vasvármegye több alkalommal is
foglalkozott az üggyel, részletesen
tájékoztatta a lakosságot az átalakí-
tásokról, az iskolákban pedig elma-
gyarázták a gyerekeknek az új ren-
det. A nevezetes napon a napilap új-
ságírója egész éjszaka talpon volt,
hogy tudósítson a „jobbrahajtás pre-
mierjérôl”. Tôle tudjuk, hogy a váro-
si mérnöki hivatal munkatársai már
az éjszakai órákban minden irányjel-
zôt kicseréltek, a forgalmasabb ré-
szeken hatalmas nyilakat meszeltek
az úttestre, a villamostársaság pedig
az evangélikus templom elôtt és a
Vörösmarty utcában átalakította a
villamos kitérôket. A vasárnapi pre-
mier és a hétfôi nap zökkenôk nélkül
zajlott le, a jármûvezetôk mindenütt
betartották az új szabályokat, és
megfogadták a tanácsokat: lényege-
sen lassabban hajtottak a szokásos-
nál. Baleset egyébként az országban
is csak egy történt, egy székesfehér-
vári kalauz a lezárt bal oldali ajtónak
dôlve kiesett a jármûbôl. Szombat-
helyen tudósítónk csak egy-két su-
hanc helytelen viselkedését említet-
te meg, akik nem törôdve a járóke-
lôk testi épségével, kerékpárral cik-
cakkban vágtattak a veszedelmes út-
testen. Egyébként a forgalmi rend
jelentôsen csak a Sabaria Szálló elôtt
változott meg, ahol az állomás felôl
érkezôk (akkoriban a Széll Kálmán
utca nyugat felé volt egyirányú)

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Vasárnap hajnaltól: jobbra hajts!”

Horváth és Lakatos érkezett, Szekulovics maradt

ugyanúgy, mint most, a szálló bal ol-
dalánál hajthattak végig. De itt is in-
kább a gyalogosokkal volt a baj, aki-
ket úgynevezett rendôrôrszem (ilyen
rendôr ma már nincs is) segített el-
igazodni. Érdekes adalék, hogy a lo-
vas kocsisok úgy alkalmazkodtak,
hogy a két lovat fogatoláskor felcse-
rélték.

SaFó

Az elmúlt héten sajtótájékoztatón –
amelyen a játékosokon és a vezetô-
edzôn kívül megjelent  Gráczer
György ügyvezetô és dr. Czeglédy
Csaba sportügyekért felelôs alpol-
gármester is – jelentette be a Falco
SZOVA KC Szombathely vezetôsége,
hogy szerzôdést hosszabbított
Szrecsko Szekulovicsal, a sárga-feke-
téket bajnoki címig vezetô trénerrel.
Nem ez volt azonban az egyetlen jó
hír a csapat szurkolóinak, hiszen ki-
derült, hogy 2+1 évig a csapat játé-
kosa lesz a Paks válogatott centere,

Horváth Zoltán, Kálmán László pe-
dig bejelentette, hogy folytatja pá-
lyafutását, és zsinórban tizenhete-
dik szezonját kezdi meg Szombathe-
lyen. A légiósok közül Alekszejev a
jövô hét elején, míg Kazlauskas tíz
nap múlva ad választ arra, hogy
visszatér-e Szombathelyre. Az azon-
ban már eldôlt, hogy a korábban
Sopronban játszó, több poszton is
bevethetô Lakatos Péter a követke-
zô szezontól Szombathelyen folytat-
ja pályafutását.

SaFó

Nálunk a nap 5.00-kor indul!

A körgyûrûn belül az elsô címig 

06 80 620 620 • 312-222

FIX ÁR:
620 Ft
750 Ft
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A következô két hétben jobbára ki-
rándulóidô lesz térségünkben, a na-
pozás és a fürdôzés szerelmesei, ha
tehetik, inkább augusztusban vegyék
ki szabadságukat. Júniusban kimon-
dottan sok csapadék hullott váro-
sunkban, 14 nap volt zivataros. Idôjá-
rás-elôrejelzés sok-sok érdekességgel
a szabadságolások elôtt. 

Mikor vegyük ki a jól megérdemelt
szabadságot? Gyakran hangzik el a
kérdés a napokban. Nos, Pétervári Ti-
bor, az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat szombathelyi észlelôje, állomásve-
zetô úgy véli: lehetôleg ne az elkövet-

kezendô két hétre tervezzük a belföldi
nyaralást.  Pontosabban: inkább kirán-
dulóidôvel kalkulálhatunk az elkövet-
kezendô tizenöt napban, az idô válto-
zékony lesz, nem várható igazán tartó-
san strandidô.
Meleg, fülledt, zivataros júniust tudha-
tunk magunk mögött: az év hatodik hó-
napjában száznegyven éves rekord dôlt
meg, ugyanis korábban még nem re-
gisztráltak 188 milliméter csapadékot
hivatalosan mérô szombathelyi állomá-
son. Utoljára 1958-ban volt hasonlóan

„vizes” a június, ám akkor csak 167 mil-
liméter esô esett a megyeszékhely egyes
részein. 100 mm feletti csapadékú június
többször akadt, de a 150 közeliek rit-
kábbak már jóval, igaz 2004-ben is 146
millimétert mértek a városban. A zivata-
ros napokból is sok volt júniusban (14),
az átlagos 9-10-hez képest. 
Egyébként nem feltétlenül a zivataros
napok számának emelkedésével indo-
kolható a kimondottan sok csapadék,
vélekedett az észlelô, ugyanis az el-
múlt években is az átlaghoz közeli volt
a zivataros napok száma.  Pétervári Ti-
bor sokkal inkább abban látja a kima-
gasló csapadékmennyiséget, hogy az

idén a zivatarok többsége telibe kapta
a nyugati városokat. (Sopronban még
a szombathelyinél is magasabb adato-
kat mértek, az átlag háromszorosát.)
Magyarország területének túlnyomó
többségén a június számít a legcsapa-
dékosabb hónapnak, a nyugati vége-
ken (Alpokalja, Ôrség) azonban az év
hetedik hónapjában esik a legtöbb
esô. Felvetésünkre, miszerint elképzel-
hetô, hogy az idén a kifejezetten csa-
padékos június után még vizesebb jú-
liussal számolhatunk-e, az észlelô nem-

mel felelt, mondván, nagyon „extra
teljesítmény” lenne az idôjárástól, ha
meghaladná a mért csapadék a 188
millimétert. 
Június egyébként nemcsak esôs, ha-
nem meleg is volt: a rekordot 23-án
mérték az állomáson, ekkor 33 fokot
mutatott a hômérô. A leghidegebb 16-
án hajnalban volt, ekkor mindössze 7,5
fokot regisztráltak. Bár elsô látásra
markáns a különbség a két adat kö-
zött, Pétervári Tibor szerint egyáltalán
nem volt kimagasló a differencia. Az
észlelô az említett kijelentését a 2000-
es évek elején gyûjtött számokkal tá-
masztotta alá: hasonlóan meleg napok

mellett elôfordult, hogy június elején
alig mértek plusz fokot az állomáson,
tehát még nagyobb volt az abszolút
havi hôingás.
Ha már a fokoknál tartunk: tavaly dôlt
meg Szombathelyen a melegrekord,
július 20-án 39,4 fok volt 8 százalékos
relatív páratartalommal, kétméteres
magasságban, árnyékban az állomá-
son. Míg átlagban egy évben 10–13
hôség napot (30 fok fölötti hômérsék-
let) tartanak számon a meteorológu-

Szombathely, Mártírok tere 
üzletsor (Menza mellett)

MOBIL:  30/9370-429

www.pressinvest.hu

I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ô

Változékony július, napsütéses augusztus
C S A PA D É K R E K O R D  D Ô LT  M E G  J Ú N I U S B A N

Múlt heti játékunk helyes megfejtése: 9. A Savaria moziba szóló belépô-
jegyeket Vaspöriné Szalay Erika nyerte, a Malom Sörözô 2500 forintos
utalványát pedig Németh Olga, akik a nyereményeiket a szerkesztôsé-
günkben vehetik át. E heti kérdésünk: Hány zivataros nap volt idén jú-
niusban? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Sem-
melweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariafo-
rum.hu e-mail címre várjuk július 10-éig. (A sörözô utalványát, kérjük,
két héten belül használják fel!)

Já
té

k 
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www.palacecafe.hu
Tel.: 94/501-401 • Szhely., Semmelweis u. 2.

KEVERT SALÁTA FETA-
SAJTTAL, CSIRKEMELLEL
ÉS KOKTÉLÖNTETTEL

Július 8.
Dumaszínház

Jegyek elôvételben kaphatók
az étteremben

Új étlap! Új étlap! Új étlap!
Az új étlap áraiból 25%-os 

kedvezménnyel várjuk kedves
vendégeinket.

P
R
O
G
R
A
M
O
K

A kockára vágott csirkemellet
olívaolajon megpirítjuk, sózzuk,
borsozzuk. A zöldségeket na-
gyobb darabokra aprítjuk, a salá-
talevelet összetépkedjük, a
fetasajtot felkockázzuk, a sze-
zámmagot szárazon megpirítjuk.
Az öntet alkotórészeit összeke-
verjük, hûtôbe tesszük. Tálalás-
kor alulra tesszük az összekevert
salátát, rá az öntetet, majd a
húst és a fetasajtot, végül az egé-
szet megszórjuk szezámmaggal.
Pirítóssal tálaljuk.

Gellérfi Tamás séf

Hozzávalók 4 személyre:
1 fej jégsaláta, 1 db kígyóuborka,
4 db paradicsom, 1 cs. retek, 1fej
lilahagyma, 2 db paprika, 10 dkg
fetasajt, 40 dkg csirkemell, 5 dkg
szezámmag. Az öntethez: 1 rész
ketchup, 1 rész majonéz, só,
bors, porcukor, citromlé

www.cekkerbolt.hu

Bevásárolunk 
Ön helyett!

sok, addig az elmúlt esztendôben 35-
öt mértek. Érdekesség, hogy 2003-ban
még ennél is többször, 43-szor kúszott
30 fok fölé a hômérô higanyszála (35-
foknál melegebbet öt éve nyáron öt-
ször mértek.) 
No, de milyen idônk is lesz a nyáron? 
A meteorológusok döntô többsége ir-
tózik e kérdéstôl, pláne, ha hosszú távú
elôrejelzést kérünk tôlük. A szombat-
helyi észlelô teljesen megérti kollégái
reakcióját, mondván, a tudomány jelen
állása szerint két hétre lehet elôre meg-
jósolni kis hibaszázalékkal az idôjárást,
minden hosszabb intervallumra tett
elôrejelzés 60 százalékos eséllyel való-
sulhat csak meg. Az elôrejelzéseket
hosszú távra jobbára a statisztikai ada-
tok és számítógépes modellek alapján
lehet megjósolni. Azokban az években,
amikor az ideihez hasonlóan sok csapa-
dék hullott júniusban, akkor általában

az augusztus volt meleg és száraz. E lo-
gika alapján Pétervári Tibor az év nyol-
cadik hónapjában sok napsütéses órá-
val kalkulál. Ami a júliust illeti: a követ-
kezô bô másfél hétben változékony idô
várható, a hômérséklet nem valószínû,
hogy sokszor 30 fok fölé emelkedne.
Lesz még csapadék, úgyhogy a nyara-
lók mellett az aratók is bosszankodhat-
nak. A nappali hômérséklet 20–25 fok
körül alakul a csapadékosabb napok-
ban, vélekedett Pétervári Tibor.
Augusztusban viszont a tendenciák
alapján sok lesz a napsütés, a csapa-
dékmennyiség is kevesebb lesz, mint
a nyár többi hónapjában. Az átlagos-
nál magasabb hômérsékletre számít-
hatunk. 
Aki tehát a strandolást részesíti elôny-
ben, még tartson ki négy hétig munka-
helyén, és csak ezt követôen írassa ki
jól megérdemelt szabadságát. 

KI

DE MILYEN IDÔ LESZ?

„Tegnap reggel váratlanul egy
ciklon érkezett hazánk fölé
nyugatról: elôbb az ország
nyugati felében borult be az
ég, majd néhány órával ké-
sôbb keleten is elbújt a nap.
Kora délután feltámadt az
északi szél, amely késô dél-
utánra viharossá változott az
ország keleti részén. Éjszaka
lehûlt a levegô, Békésben pél-
dául 7–8 fokot mértek, de az
ország többi területén sem ér-
te el a 12 fokot a hajnali hô-
mérséklet. Mindeközben a
Baltikumban és Skandináviá-
ban továbbra is csapadékos az
idô, Moszkvában például…”
Az ember ül a tévé elôtt, és
vár, és vár, és vár, aztán csak
nem bírja tovább, és kifakad:
De milyen idô lesz holnap? 
Nem tudom, lehet, hogy az én
emlékezetem csal, de gyer-
mekkoromban mintha lénye-
gesen rövidebb lett volna a tv-
híradó végén az idôjárás-jelen-
tés. Igaz, akkor nem „teg-
napelôttel” kezdték az idôjó-
sok monológjukat, és bár kô-
kemény KGST-tagok voltunk,
nem ragozták túl a keleti
blokk felett cikázó ciklonok és
anticiklonok kiszámíthatatlan
mozgását. 
Persze, megvan annak a sajá-
tos logikája, hogy a „jóslást”
tegnapelôttel kezdik, hiszen
akkor egy négynapos interval-
lumnál garantált az ötven szá-
zalékos siker… De ne legyünk
igazságtalanok a térbeli ter-
jengôsség miatt se, hiszen nem
hagyhatjuk figyelmen kívül
azt a hazánkban élô rendkívül
nagy létszámú litván, svéd,
finn és lett kisebbséget, amely
rendszeresen érdeklôdik az
otthoni idôjárás iránt. És akkor
még nem beszéltünk arról a
többmilliós magyar kisnyugdí-
jasról, aki alig várja, hogy vég-
re megtudja: milyen idô is lesz
az általuk gyakran látogatott
Északi-tenger partvidékén, a
norvég fjordokon, vagy a va-
rázslatos finn tavaknál…
Lassan vége az idôjárás-jelen-
tésnek, epekedve várom, hogy
mit hoz a jövô: „Idônként és
helyenként elôfordulhat ki-
sebb-nagyobb csapadék az or-
szág északi és nyugati részén.”
A döbbenetbôl egy reklám-
snitt hoz vissza a való világba:
„Köszönjük Emese”.

KI
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Álmos fejjel és a hiányozhatatlan sült
hús illattal az orromban vágok neki a
piaci körsétának. Vasárnap reggel
hét óra. Nyüzsgô, forgolódó, trécselô
emberek látványa fogad a csarnokba

lépve. Azt sem tudom, merre nézzek:
tengernyi ketyere, kütyü, kidobott,
elveszített, alig használt, agyonstra-
pált, kicsit gyûrött, vagy éppen bon-
tatlan holmi sorakozik az asztalokon,
és a földre leterített pokrócokon.
Olyan lelkesedéssel vetem magam a
forgatagba, mint egy kisgyerek, aki
elôször jár játékboltban. Azonnal le-
csapok néhány könyvstócra, szemügy-
re veszem, mi a kínálat. Van itt min-

den, a mûfajokat képtelenség beha-
tárolni, a megunt mesekönyveken át,
az egyszer olvasott romantikus regé-
nyek mellett ott bujkál néhány lexi-
kon is. Valaki kiált:
– Kicsit arrébb láttam a Kôszívû em-
ber fiait.
Hát igen, nem rossz ötlet itt körül-
nézni: pár száz forintért beszerezhet-
jük gyermekünk nyári kötelezô iro-
dalmát.
– Itt van például ez a néhány Új Ma-
gyar Lexikon. Lehet, hogy valakinek
épp ez hiányzik az otthoni gyûjte-
ménybôl. Itt megveszi pár forintért, és
a teljes sorozat már sokkal többet ér –
magyaráz egy barátságos bácsi. Mint
mondja, már hajnal négy körül ki kell
jönnie, hogy jó helyet foglaljon, de
többen már évek óta járnak ki, sokuk-
nak már azóta megvan a standja. Az
asztalán pásztázó szemem egy 2007-
es mesefigurás naptáron akad meg.
Rögtön ajánlja is százért, jó kereskedô
módjára azonnal fel is lapozza ne-
kem. Egy négyzetméteren beül ezer-
féle kacat, színes ceruza, használt
szandál, falikép, ébresztôóra, váza.
Már épp az asztal mögött lévô bôrönd
ára felôl érdeklôdnék, mikor gyorsan
kapcsolok, hogy az bizony nem eladó,
valamiben ki is kell hordani ide a por-
tékákat.
– Van, amire lomtalanításkor bukka-
nok, sokszor a szomszédok hozzák át
a már felesleges holmikat, hogy ha
tudom, adjam már el. Jól jön a nyug-
díj mellé egy kis kiegészítés – mond-
ja, melyre egy szomszéd fiatalember
így kontrázik:
– Persze van olyan is, hogy egész nap
csak négyszáz forintot keres az em-
ber, de ma jól megy a bolt: egy hölgy
nemrég vitt el tôlem két hollóházi
porcelánvázát húszezerért, de van itt
még kávéskészlet is – próbál azonnal
rábeszélni az üzletre, majd egy idôs
hölgy közbevág:
– Ez mennyi? – mutat egy dédnagy-
mamám házából ismerôs gyertyatar-
tóra a néni.
– Kétszáz – mondja határozottan az
árus, mire a hölgy legyint egyet,
majd gyorsan elviharzik.

Idôutazás és kincsvadászat
B O L H A P I A C I  K Ö R S É T A  S Z O M B A T H E L Y E N

Mikor a legtöbben még az igazak álmát alusszák, a szombathelyi piac környékén
nagy a nyüzsgés. A vasárnap különleges nap: bolhapiac van. Több százan kínál-
ják portékájukat. Az alkudozás már elkezdôdött. Bakelitlemez, könyv, porcelán-
készlet, tévé, bicikli, játékok és több száz beazonosíthatatlan kacat mindenfelé.

– Gyakran van ilyen is, bár itt min-
denki alkudozik – rántja meg a vállát
a férfi, majd én is odébbállok.
Nem gyôzöm kapkodni a fejem,
jobbról pletykalapok, balról kitûzô
halmok, szemben velem egy kisfiú
ugató, sétáló játékkutyával bíbelô-
dik, kicsit arrébb két kölyök könyé-
kig egy dobozba merülve matat a
kindertojás-figurák között. Nincs
nagy tömeg, érezni, hogy hó vége
van, egy biciklipumpák között válo-
gató anyukától megtudom, hogy
sokan hobbiból járnak a bolhapiac-
ra, „kincs” után kutatva, van, akit a
vékony pénztárcája kényszerít ide,
de akad olyan is, aki célirányosan
jön. Két sorral odébb telefontöltôk-
re bukkanok, meglepôdve fedezem
fel, épp ilyet hagytam el korábban.
Jól jött volna akkor, de továbbsie-
tek, sok a látnivaló. Vehetnék csu-
daszép Barbie babát extra kiegészí-
tôkkel, csini rucikkal háromezerért,
és ugyanennyiért egy mikrohullá-
múval gazdagabban térhetnék ha-
za. Kicsivel arrébb egy „Néphadse-
reg Bajnokság” feliratú emlékérem-
re bukkanok, aztán egy 1989-es Zol-
tán Erika bakelitlemez retróborító-
ját csodálva marad tátva a szám.
Igazi idôutazásban lehet része az
embernek a piacon sétálva. Hol
gyermekkorom képeit idézik fel a
tárgyak, hol nagyszüleim történetei
derengenek egy-egy faliképre pil-
lantva. Mellettem egy fiatal srác
hozzám hasonlóan, elkalandozva
pásztázza a terepet.
– Ha tehetem, kijövök. Nagyon izgal-
mas cuccokat lehet találni, és külön-
ben is, kedvelem a régi tárgyakat. Ezt
az órát is itt vettem, nagypapámnak
volt hasonló, kellemes érzéseket éb-
reszt bennem. Ha ezek a kacatok me-
sélni tudnának! – nevet a fiú, majd
egy frissen vásárolt övvel a kezében
intve elköszön. Én is hazafelé veszem
az irányt. Kifelé ballagva majdnem
egy bácsinak ütközök. Olyan csillogó
szemmel vizsgálta a „zsákmányát”,
egy szemrevaló, ámbár némi csinosí-
tásra szoruló pókhálós lámpát, hogy
nem is nézett maga elé. Én sem távo-
zom üres kézzel a „kincsvadászat-
ról”. A kezemben lévô száz forintért
vásárolt jópofa gyertyatartónak már
meg is van a helye az asztalomon.

Tóth T.
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Holtponton a víztorony felújítása

Az elmúlt években több hasznosítási terv is készült a Brenner parki víz-
toronyra. Pénz azonban nincs a felújításra, a nemzetközi kiállításon bemuta-
tott terveket egyelôre jegeli az önkormányzat.

A Brenner parkban álló víztornyot
1926-ban építették, és egészen a 80-
as évek elejéig biztosította a város
vízellátását. Tulajdonosa 2007-ig a
Vasivíz Zrt. volt, a cég az elmúlt 25 év-
ben kéthavonta kitakarította, pótolta
a vandálok által kitört üvegeket.
Hasznosítására több terv is született,
amelyek mindegyike turisztikai cé-
lokra találta alkalmasnak a mûemlék-
nek tûnô, azonban védettséget nem
élvezô vasbeton építményt. 
A torony tavaly került az önkormány-
zat tulajdonába, a SZOVA Zrt. el is ké-
szített egy komplex tervet, amelyre
nem sokkal késôbb meg is kapták a
jogerôs építési engedélyt. A tervet
egyébként – több szombathelyi fej-
lesztési elképzeléssel együtt – a kö-
zelmúltban bemutatták a Real
Vienna szakmai kiállításon is.
A terv szerint cél, hogy az építmény
– a Brenner parkkal, a játszótérrel és
a KRESZ-parkkal együtt – a város
színvonalas turisztikai látványossá-
gává váljon. Németh Károly, a
SZOVA Zrt. ingatlankezelési egysé-
gének helyettes vezetôje elmondta,
a koncepciót a három ôselem, a föld,
a víz és a levegô együttes megjelení-
tésére alapozták.
A föld elem az alsó szinten jelenik
meg, a járda szintjérôl fahíd vezet az
építménybe. A földszintre turisztikai
és információs központot, e-pontot
terveznek, de helyet kapna a vízto-
rony történetével foglalkozó kiállítás
is, és itt helyeznék el a kiszolgáló lé-
tesítményeket. Közvetlenül felette
pedig helyi termékeket, vasi ételeket
felszolgáló éttermet nyitnának.
A középsô rész a víz tere, mindenütt
a víz dominálna, akár úgy, hogy a jár-
ható üvegburkolat alatt áramlik,
akár vízfüggönyként jelenik meg. Ide
is egy éttermet terveznek, amely a vi-
zek világát idézi, és bioételeket kínál.
A négyszintes középsô részben he-
lyet kapna egy multifunkcionális tér,
elôadóteremmel, a korábbi víztartály
helyén pedig interaktív gyerekjátszó-
teret alakítanának ki, bemutatva a
vízzel kapcsolatos kísérleteket a kora
középkortól egészen napjainkig.
A felsô rész a levegôé, a kupolatér-
ben szintén interaktív kiállítás nyílna,

ennek témája a város bemutatása. 
A legfelsô szinten pedig kilátót alakí-
tanának ki, ahonnan Szombathely
panorámájára csodálkozhatna rá az
érdeklôdô. A tervben szerepel a
park, a játszótér és a KRESZ-park
felújítása is, új utcabútorok, szabad-
téri színpad elhelyezésével.
A kivitelezésre azonban jelenleg nincs
pénze a városnak. Az elképzelés nem
került be a kiemelt projektek közé, az
Integrált Városfejlesztési Stratégiába
sem lehetett beemelni, ugyanis túl
messze van a történelmi városrésztôl.
Két lehetôség van, egyrészt, hogy
elôbb-utóbb megjelenik egy olyan
pályázat, amelyre be lehet nyújtani a
terveket, a másik pedig, hogy jelent-
kezik olyan befektetô, aki magántô-
kébôl finanszírozná a felújítást.
Addig is marad a takarítás és a kitört
üvegek pótlása.

SaFó
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július 5.
Tó fürdô – Summer Sport Jamboree
10.00–10.30 Díjtalan nevezés a helyszínen
az összes sportágban. 16.00 SZMJV Ön-
kormányzata frakcióinak streetball gálája

július 6.
Tó fürdô – Summer Sport Jamboree 
10.00–10.30 Díjtalan nevezés a helyszí-
nen az összes sportágban

július 6., 11.00
Szombathelyi Zsidó Hitközség
(Batthyány tér 9.) Holokauszt megemlé-
kezése a Szombathelyrôl és környékérôl
elhurcolt mártírok emlékére a deportálá-
sok 64. évfordulóján. Gyászemlékezés az
Imateremben, koszorúzás a Batthyány
téri emlékmûnél, gyászima a Bercsényi
utcai temetôben a mártírok és a munka-
szolgálatosok emlékmûvénél.

július 7–11.
AGORA–Gyermekek Háza – Asterix az
olimpián. Várunk minden kicsi és nagy,
furfangos és ügyes, erôs és bátor „gall

harcost”, akikkel idén az olimpia világá-
ba kalandozunk el…

július 7–11.
AGORA–Gyermekek Háza
Mazsola – ovis tábor. Szeretettel várunk
minden kicsiny „gall utánpótlást” ókori
olimpiánkra.

július 12.  
MMIK – Két tó gyalogtúra 17 km-en.
Szintkülönbség 360 m. Útvonal: Szôce –
Vadása-tó – Borostyán-tó – Zalalövô

július 14–18.
Mátyás király apródjai – Gyermekek re-
neszánsz kreatív tábora Velemben, az
MMIK Továbbképzô Házában és a Nép-
mûvészeti Mûhelyrendszerben 8–12 éves
korosztálynak.

július 15–17.
MMIK
Önkéntes TÁBOR Taliándörögdön
Önkéntes fiatalokat, „elô-Völgymun-
kásokat” várunk háromnapos közösség-
fejlesztésre.

JÚLIUS 5–12.  SAVARIA MOZI

Kung Fu Panda (mb) (KN)
amerikai animációs film

14:00, 16:00, 18:00, 20:00
p-szo: 22:00 is

szo-v: 10:00 és 12:00 is

Wanted (mb) (16)
amerikai akciófilm
15:30, 17:45, 20:00

p-szo: 22:15 is, szo-v: 11:00 is

Hancock (mb) (16)
amerikai akció - vígjáték
14:30, 16:30, 18:30, 20:30

p-szo: 22:30 is, szo-v: 10:30 és
12:30 is

Narnia krónikái – Caspian herceg
(mb) (12) amerikai fantasy
14:15, 17:00, szo-v: 11:30 is

Szex és New York (mb) (12)
19:45, p-szo: 22:30 is

Indiana Jones és a Kristálykopo-
nya Királysága

(mb) (12)
amerikai kalandfilm

13:15

CINEMA CITY

3–9. 14.30-kor Kis Vuk (80’)
Magyar animációs film

3–9. 16.00-kor és 18.30-kor 
Ellenséges vágyak (148’) 18

Második világháborús 
kémtörténet. 

3–9. 3–8-ig 16.15-kor és 18.30-kor,
valamint 3–9-ig 21.00-kor 

Szex és New York (135’) 12
Carrie (Sarah Jessica Parker),

Samantha, Miranda és Charlotte
kalandjai folytatódnak…

3–8. 14.15-kor és 20.45-kor 
Ôfelsége pincére voltam (120’) 12
Jiri Menzel filmje Bohumil Hrabal

regénye alapján

10–16. 16.15-kor, 17.45-kor és
19.15-kor Az utolsó óra (92’)

Aszály. Éhség. Áradás. Hurrikán.
Savas esô. Vajon visszafordítha-
tók-e a változások? A Leonardo

DiCaprio által vezetett forgatócso-
port erre keresi a választ.

10–16. 20.45-kor Angel
François Ozon romantikus filmje

10–16. 15.00-kor Kis Vuk (80’)
Magyar animációs film

2008 legjobb idegen nyelvû film
Oscar-díja

10–16. 16.30-kor és 18.30-kor
Pénzhamisítók (98’) 16

1942-ben zsidó grafikusokat vezé-
nyeltek a sachsenhauseni táborba,
ahol a legnagyobb titokban, né-

met ôrök felügyeletével létrehoz-
tak egy külföldi bankjegyeket 

hamisító üzemet.
Stefan Ruzowitzky filmje

10–16. 20.30-kor 
P.S. I love you (126’) 12
Szinkronizált amerikai 
romantikus vígjáték

A G O R A  F E S Z T I V Á L

A 2007 júliusában létrejött új városi intézmény a hivatásos elôadómûvészek részvé-
telével szervezôdô nagyrendezvények mellett, kiemelt szerepet szán a 2008-as év-
ben a város amatôr, civil kulturális szférájának bemutatására. Az Agora Fesztivál cél-
ja, hogy teret, „agorát” biztosítson fiatal, feltörekvô elôadóknak, mûfaji kötöttsé-
gektôl függetlenül. A fesztivál együttmûködôi körébe tartoznak Szombathely test-
vérvárosai, akik néhány elôadót, együttest „delegálnának” a fesztivál programjába.

A G O R A  F E S Z T I V Á L  p r o g r a m  –  2 0 0 8 .  j ú l i u s  4 – 5 – 6 .

július 5. szombat – 16.30 Latin Spirit (Szhely) – Gitárhôsök Szombathelyrôl. • 18.00
Westend Blues (Szhely) – Házibuli vagy amit akartok. Szimfonikus zenészek és a
blues. • 19.30 C.O.Ska (Ferrara) – „Fergeteges olasz skamakaróni ínyenceknek.”
Olaszország európai ska nagyhatalom. • 21.00 Ocho Macho (Szhely) – Kô-
szeg–Szombathely járat. Megállni Tilos! július 6. vasárnap • 18.00 Hétrét (Ôrség) –
Világzene vasi tájakon • 19.30 Vastag Hangok (Szhely)- „Local - Hero Blues” A vasi
zenészekbôl formálódott zenekar spirituálékat, gospelt, ôsrockot és tradicionális
bluest játszik. • 21.00 Magma Tûzszínház (Szhely) – Multimédiás látványszínház.
Közremûködik: Farkas Linda (tûztánc)

NEMZETKÖZI BARTÓK SZEMINÁRIUM ÉS FESZTIVÁL „TÁVOL-KELET KÖZELRÔL”

július 7–18. • JÚLIUS 7. HÉTFÔ 20.00  – Bartók Terem – Fesztivál nyitókon-
cert – Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, Kelemen Barnabás – hegedû,
Stravinszkij: A tûzmadár-szvit, Bartók: Hegedûverseny, Csapó Gyula: Talea
iacta est – ôsbemutató, Bartók: Táncszvit. Vezényel: Alpaslan Ertüngealp •
JÚLIUS 8. KEDD 20.00 – Savaria Egyetemi Központ díszterme – Michael
Collins, Klenyán Csaba, Eckhardt Gábor Bartók, Benjamin, Ireland, Yun,
Kitazume Michio • JÚLIUS 9. SZERDA 20.00 – AGORA – Savaria Filmszínház.
Indonéz gamelán est. Widosari Ensemble (Indonézia / Hollandia) Bali és Já-
va szigeteinek zenéje • JÚLIUS 10. CSÜTÖRTÖK 20.00 – Képtár, Next
Mushroom Production – kortárs japán zenei est  • JÚLIUS 11. PÉNTEK 20.00
– Sárvár, Nádasdy-vár. Kirándulás és koncert – Wu Wei (Németország/Kína)
– sheng szájorgona, Pascal Contet (Franciaország) – akkordeon. Kínai nép-
zene, kortárs zene és jazz • JÚLIUS 12. SZOMBAT 20.00 – Savaria Egyetemi
Központ díszterme. Kamaraest – Rohmann Imre – zongora, Rohmann Ditta
– gordonka – Bartók, Webern, Liszt, Eötvös, Dukay, Kührn mûvei hallhatók.
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S Z Ü L E T É S : Klauzer Tamás és Lanki Veronika leánya: Liliána, Szalay István
és Humli Judit Bernadett leánya: Sára, Nagy Krisztián György és Polgár Brigit-
ta fia: Krisztofer József, Cirioni Claudio és Kovács Krisztina leánya: Natasa
Chiara, Hodics Péter és Kiss Erika leánya: Nóra, Grebenár Zoltán és Végh
Heléna Ágnes leányai: Alina és Jezamin (ikrek), Ferencz-Csibi Zoltán és Sütô
Noémi leánya: Kata, Pintér István és Urbán Henrietta leánya: Szofi Hanna, Dr.
Rakos Gergely és Oláru Diana Blanka fia: Albert, Varga Zoltán és Gede Tímea
leánya: Johanna Gyöngyi, Baumann Csaba József és Szapor Edit Mária leánya:
Tamara Bianka, Szabó Ferenc és Kósik Anita leánya: Diána, Rácz Róbert és Ne-
mes Judit fia: Levente, Kevei Gábor és Heves Orsolya leánya: Flóra.

H Á Z A S S Á G : Szétag Zoltán Csaba és Marosics Adrienn, Virág Zsolt Kristóf és
Geiszler Éva, Makai János Róbert és Pósfalvi Éva, Neher Zsolt Lajos és Keszei
Zita, Chelibane Ali és Brendus Judit, Kovács Levente és Móricz Eszter, Skapér
Balázs és Molnár Orsolya Ivonne, Hegyaljai Zoltán és Gárdosi Ivett,  Papp Já-
nos és Skrapits Zsuzsanna, Fister Zoltán és Kleinmann Éva.                                

H A L Á L E S E T:  Boldizsár István, Takács Lajosné sz. Sütô Piroska, Szilasi László,
Horváth Lászlóné sz. Szücs Terézia, Éder Gyula József, Rimányi Tamás Lászlóné
sz. Simon Erzsébet, Kovács László, Szanyi Antal, Kolnhofer Pálné sz. Bokor Má-
ria, Iszak Sándor, Puschmann Gábor Alajos, Pásti János, Hegedüs Lajosné sz.
Ottlik Erzsébet.
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NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ
Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

TRAFFIPAX-MENETREND

Július 5. Szombathely, Gencsapáti,
8-as fôút, Körmend, Sárvár, Hegy-
község. Július 6. 87-es fôút, Tana-
kajd, Vasszécseny, Ôriszentpéter,
Magyarszombatfa. Július 7. 87-es
fôút, Lukácsháza, Szentgotthárd,
Káld. Július 8. Szombathely, Gencs-
apáti, 86-os fôút, Nádasd, Hosszú-
pereszteg külterülete, 8-as fôút. Jú-
lius 9. 87-es fôút, Táplánszentke-
reszt, Vasszécseny, 8-as fôút, Rö-
nök, Vasszentmihály, Sárvár. Július
10. Tokorcs, Körmend, Sárvár. Július
11. 87-es fôút, Táplánszentkereszt,
Vasszécseny, Felsôjánosfa, Ôriszent-
péter, Sitke. Július 12. 86-os fôút,
Vát, Szeleste, Pósfa. 

Ü GY E L E T E S  PAT I K A

Az ügyelet adott nap 
20.00-tól másnap 8.00-ig tart.

július 5–július 12.
Fekete Sas, Paragvári u. 70.

Tel.: 508-242 Nyitva: 18.00–18.00
július 11–12.

Kamilla, Kossuth u. 2.
Tel.: 505-865 Nyitva: 18.00–18.00

július 5. – Tó fürdô
Summer Sport Jamboree
10.00–10.30 Díjtalan ne-
vezés a helyszínen az
összes sportágban. 
16.00 SZMJV Önkormány-
zata frakcióinak street-
ball gálája

július 6. – Tó fürdô
Summer Sport Jamboree 
10.00–10.30 Díjtalan ne-
vezés a helyszínen az
összes sportágban
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Semmelweis Ignác díjátadó ünnepséget tar-
tottak a múlt szerdán a városházán.
„Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért” díj
II. fokozatát kapták: 
Decsi Gyula: az 1986 óta mûködô Szombat-
helyi ILCO Klub titkára. 1996 óta tagja a
klubnak, és több, mint 10 éve a titkára.
Mint titkár irányítja és szervezi a sztómás
emberekrôl való lelki és fizikai gondosko-
dást.  Horváth Ferenc: 1985-ben alapító tag-
ja, késôbb titkára lett a Szombathelyi
Egészségért Úszóklubnak, ahol eltökélt hí-
ve lett a szívbetegek rehabilitációjának, az
egészség megôrzésének. A betegséget ön-
maga is átélve, még elhivatottabb híve lett
a szívbetegség megelôzésének. Emiatt kö-
zel 10 éve elfogadta a felkérést a Vas Me-
gyei Szív Egyesület titkári feladatának be-
töltésére, majd néhány éve a szervezet el-
nöke lett. Juhász Lászlóné: 1972-ben szer-
zett általános ápolónôi oklevelet Szombat-
helyen. Elôbb a sebészeti osztályon, majd
az intenzív osztály ápolónôjeként tevé-
kenykedett. 1985 óta a Váci Mihály utcai
rendelôben rendelôvezetô asszisztensnô,
az ott dolgozó 6 körzeti orvosi kollektíva
teljes megelégedésére. Pachner Csaba:
1981 óta dolgozik az Országos Mentôszol-
gálatnál. Elôször mentôápolóként, majd
szolgálatvezetôként, 2006 óta pedig men-

tésirányítóként. Az informatikai ismeretei-
nek bôvítése után a megye informatikai
rendszerének kiépítésében tevékenyen
részt vett, elkészítette – az országban elsô-
ként – a megyei mentôszervezet honlapját. 
„Kiemelkedô Egészségügyi Munkáért” díj I.
fokozatát kapták:
Császár Géza: 1974 óta, hamarosan 35 éve
dolgozik ugyanazon a munkahelyen, és 35
éve Szombathely város közegészségügyé-
nek és járványügyének szolgálatában áll.
Nevét Szombathely valamennyi vállalkozó
háziorvosa, egészségügyi dolgozója jól is-
meri. Szaktanácsai alapján nyíltak a magán-
rendelôk, kapták mûködési engedélyüket a
vállalkozó egészségügyi dolgozók.
Kornosné Galavits Katalin: 20 éve dolgozik
védônôként. Egészségnevelési munkája
kiemelkedô, számos klub munkájában,
megalakításban vett részt, többek között a
Nôk Egészsége Klub, a Kismama Klub, a Ba-
ba-mama Klub alapító és aktív tagja. A váro-
sunkban most már hagyományosnak számí-
tó Egészség-hét programjaiban is rendszere-
sen részt vesz. 2005 óta a Magyar Védônôk
Egyesülete Szombathelyi Szakosztályának
elnöke. A helyi civil egyesületeket tömörítô
Civil Fórumban képviseli a védônôket. 
„Szombathely Egészségügyéért” díjat
kapták:

Dr. Gábriel András: 1983 óta, mint fiatal gyer-
mekorvos az újítások, az akut csecsemô és új-
szülött ellátás gyakorlati munkájának elköte-
lezett híve. Vas megyében ô honosította meg
a korszerû gyermek-aneszteziológiát és in-
tenzív terápiát. Részt vett a Mozgó Szakorvo-
si Szolgálatban, így segítette a háziorvosok
tevékenységét azokban a körzetekben, ahol
nem volt gyermek szakorvosi ellátás.
2004 óta a városi gyermekorvosi praxis-
ban szûrô-, betegellátó munkájában is az
újdonságok kipróbálására törekszik.
2002-tôl a Vas Megyei Orvosi Kamara el-
nökeként tevékenykedett. Dr. Horváth
Boldizsárné dr. Kósa Éva: elsô és egyetlen
munkahelye a Markusovszky kórház, ahol
1977 óta a Szemészeti Osztályon dolgo-
zik. Szakmai érdeklôdésének megfelelô
tudományos társaságoknak tagja. Orvosi
pályája kezdetétôl részt vesz a kórházi
oktatási tevékenységben. Kiemelkedô a
szakmán belül széleskörû ismerete, inter-
diszciplináris gondolkodása mind a diag-
nosztika, mind a mûtéti tevékenység te-
rületén. 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata „Pro Sanitate Savariae”: Életmû-
díjat adományozott dr. Garzuly Ferenc fôor-
vosnak, e díj átadására a Szent Márton-na-
pi ünnepség keretében kerül sor.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegy-
zôje pályázatot hirdet közbeszerzési
ügyintézôi munkakör betöltésére. Be-
töltendô munkakör: Tisztségviselôi
Osztály Titkársági Iroda közbeszerzési
ügyintézô munkakör
Az ellátandó feladatkör: az Önkor-
mányzat beszerzéseivel és közbeszer-
zéseivel kapcsolatos elektronikus nyil-
vántartások vezetése, az egyes közbe-
szerzési eljárások során keletkezett
iratok iktatása. Az Önkormányzat
Közbeszerzési Bizottsága mûködésé-
vel kapcsolatos valamennyi adminiszt-
ratív feladat elvégzése. Az Önkor-
mányzat közbeszerzési adminisztrá-
ciója naprakészségének biztosítása. 
Pályázati feltételek: közgazdasági
szakközépiskola igazgatási ügyinté-
zôi végzettség; magyar állampolgár-
ság; büntetlen elôélet; ECDL jogosít-
vány; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elônyben részesül: közigazgatási alap-
vizsga; jogi asszisztens képesítés; köz-
beszerzési eljárások adminisztrációjá-
ban szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: a képesí-

tést tanúsító okiratok másolatát; szak-
mai önéletrajzot.
A munkakör betöltése erkölcsi bizo-
nyítványhoz kötött. A kinevezés ha-
tározatlan idôre, 6 hónapos próba-
idôvel történik. Bérezés: a köztisztvi-
selôk jogállásáról szóló törvény (Ktv.)
szerint.
Az álláshely betölthetô: augusztus 08-
tól, illetôleg a pályázatok elbírálását
követôen azonnal.
A pályázat elbírálásának módja: Ktv.
10. §.  (13) bekezdése szerint, 3 tagú
elôkészítô bizottság javaslata alap-
ján a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a munkakör betöltôjének sze-
mélyérôl. 
A pályázat benyújtási határideje: jú-
lius 10.  16.00 óra, a Munkaügyi, Infor-
matikai és Szervezési Osztályra (Szom-
bathely, Kossuth L. u. 1–3., fsz. 13. szo-
ba), a postán történô megküldés ese-
tén is a fenti határidô az irányadó.
A pályázat elbírálásának határideje:
augusztus 8.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosí-
tást a 94/520-290-es telefonszámon dr.
Németh László irodavezetô ad.

Ü G Y I N T É Z Ô T  K E R E S N E K

E L I S M E R É S E K  E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K N A K

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a tulajdonában
álló alábbi helyiségek bérbe-
adására:
Üzlethelyiségek: 11-es Huszár u.
6. (387 m2); Jászi O. u. 1. (15 m2);
Király u. 13. (37 m2); Váci M. u. 68.
(34 m2)
Irodák: Király u. 1. (17 m2); Váci u.
68. (34 m2)
Mûhelyek: Széll K. u. 35. (udvar,
24 m2); Welther K. u. 13. (17 m2)
Személygépkocsi-tárolók: Bar-
tók B. krt. 39./A/3. (18 m2); Ná-
dasdy F. u. 10. (21 m2); Szent L.
király u. 19–21. (16 m2); Széll K.
u. 8. mögötti kt. 3. sz. (13 m2);
Szily J. u. 13. mögötti kt. 9. sz.
(15 m2); Szily J. u. 13. mögötti kt.
10. sz.  (18 m2); Újvilág utcai sor-
garázs (16 m2)
A pályázati ajánlatok beadá-
si határideje: 2008. július 17.
12 óra.
További információ: Polgármeste-
ri Hivatal, Szombathely, Kossuth
L. u. 1–3.; Tel.: 94/520-204
www.szombathely.hu (E-ügyfél-
szolgálat-Közgyûlés-Pályázatok
útvonal)
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Az ország ötödik legnagyobb temploma
K É S Ô  B A R O K K  S Z É K E S E G Y H Á Z  S Z O M B AT H E LY  S Z Í V É B E N

A szombathelyi székesegyház
Magyarország ötödik legna-
gyobb temploma. Szombat-
helyet Mária Terézia VI. Pius
pápával egyetértésben 1777-

ben emelte püspöki szék-
hellyé, az új egyházmegye el-
sô püspöke Szily János lett.
A székesegyház építését He-
fele Menyhért tervei szerint

1791-ben kezdték meg az
egykori várpalota és vár-
templom helyén. Az alapok
ásásánál az ókori város fóru-
mának maradványaira, római
épületek alapfalaira és mo-
zaikjaira bukkantak, melyek
közül a legszebbeket  meg-
ôrizték az utókornak.
Az épület csaknem ötezer
ember befogadására képes,
ami azért különösen érdekes,
mert az építés idején Szom-
bathelynek 2500 lakosa volt. 
A II. világháborúban a várost
ért bombatámadás során a
székesegyház súlyosan meg-
sérült. A csapásról árulkodik,
hogy a templom belsejét a
folyamatos restaurálások el-
lenére még mindig kevés al-
kotás díszíti. A székesegyház
homlokzatát háromszög ala-
kú oromfal koronázza. Jobb
oldalán áll Szent Péter, bal ol-

Bár a székesegyház tornyai messzirôl is jól láthatóan maga-
sodnak Szombathely fölé, ez a tekintélyt parancsoló épület
mintha kiesne a belvárosi nyüzsgésbôl.  A város gyalo-
gosforgalmát elkerülô helyen ott áll ez a nyugalmat árasztó
katedrális, melynek éjszaka megvilágított homlokzata cso-
dás hangulatba keríti az arra sétálót.

Az Aquainvest Kft. leendô érdekeltségéhez
pályázatot hirdet – Vas és Zala megyei mûködési területtel –

ügyvezetô munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok köre:

• szennyvízkezelési és -elvezetési technológia mûködtetésének és
biztonságos üzemeltetésének irányítása és ellenôrzése,

• munkavédelmi és tûzvédelmi elôírások betartásának ellenôrzé-
se, évenkénti kötelezô oktatás megtartása, 

• a hatóságok/jogszabályok által elôírt rendszerességû laborvizs-
gálatok elvégeztetése, jelentések készítése, kötelezô statisztikai
adatszolgáltatások összeállítása, önellenôrzési terv készítése,

• kapcsolattartás a hatóságokkal, 
• karbantartási és rekonstrukciós ütemtervek készítése,
• az üzemeltetéshez szükséges anyagok/eszközök/berendezések 

beszerzése,
• üzleti terv készítése,
• pályázatok elkészítése,
• kapcsolattartás az üzemeltetési terület önkormányzataival, 

fogyasztóival,
• ügyfélszolgálati tevékenység irányítása,
• a társaság eredményes irányítása.

Elvárásaink:
• szakirányú min. fôiskolai végzettség (vízellátás, csatornázás

szakirány), 
• szennyvíz ágazati üzemeltetôi tapasztalatok (legalább 3 év),
• legalább 3 év vezetôi tapasztalat, 
• „B” kategóriás jogosítvány,
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek 

(word, excel, powerpoint).

Egyéb szükséges ismeret
• kiváló kommunikációs és szervezôkészség,
• csapatmunkára való alkalmasság,
• vezetôi képességek,
• gazdasági-pénzügyi ismeretek,
• proaktivitás,
• rugalmasság.

Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal az alábbi címeken:
Levélben az Aquainvest Kft. 7634 Pécs Nyugati ipari út 8. vagy e-mailben
az info@aquainvest.hu címen. Jelentkezési határidô: 2008. július 25.

A Nyitra Utcai ÁMK pályázatot hirdet határozatlan
idejû kinevezéssel az alábbi álláshelyek betöltésére:
• tanító munkakörbe tanító–angol mûveltségterület

végzettséggel angol–magyar két tannyelvû osztályhoz

• napközis munkakörbe tanító–angol mûveltségte-

rület végzettséggel angol–magyar két tannyelvû cso-

porthoz

• angol nyelv tanítása és napközis mun-
kakörbe angol szakos tanári végzettséggel

• gazdasági vezetô munkakörbe fôiskola és mér-

legképes könyvelôi végzettséggel.
Bérezés Kjt. szerint. 

A munkakörök betöltésének idôpontja: 2008. aug. 25., gazdasá-
gi vezetô 2008. aug. 15.
A pályázatok benyújtásának határideje 2008. aug. 1.
Papír alapon 1 példányban. 

Csatolandó iratok: szakmai önéletrajz, végzettségeket tanúsító dokumentu-
mok másolata, erkölcsi bizonyítvány.  A pályázat címzettje: Nyitra Utcai ÁMK
igazgatója, Szombathely, Nyitra u. 15. • További felvilágosítás: 94-500-135.

KÁPÉ HITEL ZRT.
HAVI TÖRLESZTÉSÛ

GYORSKÖLCSÖN
TÖBBMILLIÓS HITELEK

30.000 Ft-tól

06/40/200-633
Küldjön sms-t és visszahívjuk:

06/70/388-0448

JELZÁLOGHITEL,
HITELKIVÁLTÁS, SZEMÉLYI
KÖLCSÖN, LAKÁSHITEL,
BAR-LISTÁSOKNAK IS,

VÉGREHAJTÁS ALATT IS

OTTHONÁBAN
KISZOLGÁLJUK!

10 ÉVE SZOMBATHELYEN!

GRAND TOURS UTAZÁSI IRODA
9700 Szombathely

KIRÁLY U. 35.
TEL.: 94/343-413, 510-480

!ELKÖLTÖZTÜNK!

HORVÁTORSZÁG
egyéni utazással

KRK-sziget /OMISALJ
hotel**,félpanzió, ü.díj

2008.07.19–26. 53.200 Ft/fô
autóbusszal Szombathelyrôl 

OMISALJBA:
2008.07.12-19., 2008.07.19–26.

72.100 Ft/fô
JUBILEUMI HÉT OMISALJBAN

2008.07.26-08.02.
egyéni utazással

49.900 FT/fô
autóbusszal Szombathelyrôl

68.800 Ft/fô
AKCIÓS REPÜLÔS

UTAZÁSOKAT
KERESSE IRODÁNKBAN:

(R
-0

46
2/

92
/9

9)

dalán Szent Pál. Csúcsán pe-
dig egy ülô nôi alak látható
két gyermekkel.

SaFó
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Pontosan egy évvel ezelôtt
döntött az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter a
panelprogram negyedik cso-
magjának pályázatairól. Az
úgynevezett iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerûsí-

tésére, felújítására kiírt ten-
deren 21 szombathelyi pályá-
zat nyert, amely összesen 41
lépcsôházat érint a városban.
A munkálatok a tavasz óta foly-
nak, az önkormányzat ugyanis
tanult az elôzô évek problémái-
ból. 2006-ban ugyanis, a kivite-

Szeptemberben már az ötödik pályázati csomag jelenik meg a
panellakások korszerûsítését célzó program során. A legutób-
bi pályázaton elnyert támogatások segítségével zajlik a felújí-
tás, de voltak, akiknek vissza kellett lépniük.

lezést közbeszerzési eljárás so-
rán elnyert vállalkozó nem fe-
jezte be a munkát a megadott
határidôn belül, sôt, finoman
fogalmazva, nem végzett kifo-
gástalan minôségû munkát. Így
a Szent Gellért utcában több
olyan lakás is volt, ahol a mun-
kák belecsúsztak a fûtési sze-
zonba, így a lakóknak fagyos-
kodniuk kellett.
Az önkormányzat ezért tavaly
úgy döntött, a fûtési szezon
végén, tavasszal kezdik el a
kivitelezést, amely jelenleg is
zajlik, többek között a Károly
Róbert, Kodály Zoltán, Krúdy
Gyula, Rohonci, Váci Mihály,
Bem József, Barátság, Szent
Flórián utcákban álló panel-
tömbökben. Ennek a csomag-
nak a költségei közel 900 mil-
lió forintot tesznek ki, ame-
lyet egyharmad-egyharmad
arányban a lakóközösségnek,

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

Javában tart a panelprogram
A K I K  N E M  F I Z E T N E K ,  K I M A R A D N A K

az önkormányzatnak kell fi-
zetniük, a harmadik részt az
állami támogatás teszi ki. Így
az idén a város kasszáját 310
millióval terheli meg a panel-
lakások hôtakarékos felújítá-
sa. Ez a fogalom egyébként
alapvetôen a nyílászárók, aj-
tók, ablakok cseréjét jelenti,
de több lakótömbben is kor-
szerûsítik a fûtésrendszert.
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Cseh dara 2.600 Ft/q
Orosz dara 2.800 Ft/q
Cseh dió 3.000 Ft/q
Lengyel 
kazánszén 4.800 Ft/q
Vegyes vágott 
tûzifa 2.000 Ft/q

Az akció augusztus 
19-ig tart.

30 q felett ingyenes
házhoz szállítás.

Rendelhetô:

Hegyfalu 95/340-009

Felsôcsatár 94/351-156

Ják 06/30/396-5036

NYÁRI TÜZELÔ
AKCIÓ!

9700 Szombathely, Csaba u. 13. • Tel.: 94/513-915

Ne bízza a kisbíróra!

Menjen biztosra, hirdessen 
a Savaria Fórumban!

Tel.: 94/505-895

A lakások 90 százalékának
részt kell vennie a programban

A pályázati támogatás igény-
bevétele azonban szigorú
szabályokhoz kötött. Kôvári
Attilától, a városi közgyûlés
lakásbizottságának elnöké-
tôl megtudtuk, hogy a lakó-
közösség csak akkor pályáz-
hat, ha a lakástulajdonosok

legalább 90 százaléka vállal-
ja a ráesô költséget. A sza-
bálynak logikus oka van, ha
ennél kevesebb lakást kor-
szerûsítenek, az abból kima-
radó lakásoknál „szivárog” a
rendszer, azaz, nem érik el a
tervezett energiamegtakarí-
tást. Így komoly elôkészítést
igényel a pályázat elôkészí-
tése, hiszen meg kell gyôzni

a lakókat az olykor százezres
nagyságrendû kiadás késôb-
bi hasznáról.
Persze annak, hogy egy-egy
lakás nem vállalja a költsége-
ket, lehet más oka is, a ko-
rábbi években többen is
megoldották saját erôbôl a
felújítást. Ez semmi gondot
nem jelent, a kivitelezôk egy-
szerûen kihagyják ezeket a
lakásokat, mint ahogyan
azokat is, amelyek nem csat-
lakoznak a programhoz, de
nélkülük is megvan a szüksé-
ges 90 százalék.
Viszont volt példa arra is,
hogy egy társasháznak vissza
kellett lépnie a korábban
már megnyert pályázattól.
Kôvári Attila a Szûrcsapó ut-
ca 10-et említette, ahol a pá-
lyázat elnyerése után 10-12
lakástulajdonos jelentette
be, hogy nem fizeti ki a rá-
esô költségeket, így a felújí-
tás az egész tömbben elma-
radt. A bizottsági elnök hoz-
zátette, a korábban már
nyertes pályázóknak minden
esélye megvan a sikerre, ha

sikerült bevonniuk a felújí-
tásba a szükséges létszámot.
A panelprogram ugyanis
folytatódik, várhatóan szep-
temberben írják ki az új pá-
lyázatokat. Változik azon-
ban a rendszer, míg az eddi-
gi csomagoknál az önkor-
mányzat nyújtotta be a mi-
nisztériumhoz a pályázato-
kat, az új fordulóban ez már
a társasházak feladata lesz.
Így az önkormányzat csak az
eredményhirdetéskor tudja
meg, mekkora önrészt kell
vállalnia a panelprogram
következô fordulójában.

SaFó

ASZTALOSCENTRUM ÉS 
BARKÁCSDISZKONT

� lapszabászat, élfóliázás
� forgács- és bútorlapok
� konyhai munkalapok
� CK és OSB-3 építôlemezek
� rétegelt- és farostlemezek
� lécbetétes bútorlapok
� táblásított fatermékek
� szárított fûrészáru
� bútorvasalatok, pántok
� konyhai mosogatók

Forgácslapfeldolgozó és
Értékesítô Kft.

Szombathely, Kolozsvár u. 31.
Tel.: 94/509-407
Fax: 94/508-934
Nyitva tartás: 

H–Cs: 7.30–16.00, P 7.30–18.00
Szo: 7.30–12.15

www.nypan.hu
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Ipari kapuk, kerítések, rácsok, korlátok, lépcsôk, teraszok, kazán és kandalló
füstcsövek készítése.  Fémvázas beállók és tárolók kivitelezése. 

Kapumozgató elektronikák forgalmazása és beépítése. 
Alumínium kerítések összeszerelése és forgalmazása.

Kovácsoltvas ajándéktárgyak készítése. 

Bemutatóterem: Szombathely, Bükkfa u. 4.
Tel./fax: +36 94/ 321-678
Mobil: +36 20/944-4798
Web: www.vasikrommetal.hu

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Vásároljon nôi-férfi felsôruházatot közvetlenül a gyártótól!
Nyári kínálatunkból:
• nôi rövid ujjú két- és háromrészes kosztümök
• nôi ruhák, szoknyák, blúzok
• nôi térdnadrágok, topok
• férfi öltönyök, zakók, nadrágok
• férfi ingek, nyakkendôk
…és még sok egyéb

RUHÁZATI 
K E R E S K E D E L E M

Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
Nyitva tartás: H – P 12 – 19 Szo 9 – 13, CSÜTÖRTÖK,  VASÁRNAP SZÜNNAP

www.gotthardbt .hu •  gotthardbt@gotthardbt .hu

Élvezze az Agora
Fesztivál mûsorát
Guinness és Kilkenny

sörök társaságában
július  4–6-án, 

a Fô téren, 
a Szentháromság-szobor

melletti standunkon!

10 ÉVES TAPASZTALATTAL!

www.zenitnyelviskola.hu
Szombathely, Szily János u. 40.
Telefon: 94/342-510, 30/252-8025

NYÁRI TANFOLYAMAINK
• 2 hónapos, heti  (2 x 4

óra) esti vagy hétvégi
KEZDÉS: 07. 14.

• 4 hetes, 100 órás (napi 5
óra) SZUPERINTENZÍV
5 különbözô szinten, 
5 nyelven
KEZDÉS: 07. 21.

AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
NYILV. SZÁM: 18-0166-04

AKKR. LAJSTROMSZÁM: 0349

RENDKÍVÜL KEDVEZÔ
ÁRAKON!

Hatékony 
nyelvvizsga-felkészítés

• Kémény-bélés-
csövezés

• Szerelt 
kéménykészítés

• Termofor-
kémény-kiváltás
egyedi kéményekre

KÉMÉNY és
TETÔDOKTOR Bt.

Szombathely, Bakó J. u. 14.
Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Az Oladi ÁMK pályázatot
hirdet a Mûvelôdési
Központ büféjének

mûködtetésére.
A részletes pályázati fel-

hívás megtalálható az
intézmény honlapján:

www.oladiamk.hu címen. 
A pályázatokat az

intézmény Igazgató
Tanácsa bírálja el 2008.

augusztus 31-ig. 

Vakáció akció!
Nyári kedvezmények az AGORA–Savaria Filmszínházban!

Nyári családi mozijegy 
(négy fô részére): 1.400 Ft

Hétfôn mozinap:
minden jegy csak 400 Ft

Részletes júliusi mûsor:

www.agorasavaria.hu
Telefon: 312–280

A KÍNÁLATBÓL:
Szex és New York; Pénzhamisítók;

P.S. I love you; Kung Fu Panda; 
Eszter hagyatéka; A hihetetlen
Hulk; Paris; Párizs, szeretlek!; 

Mamma Mia!; A boldogító talán
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