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Szombathely új bevásárlóközpontja egyelőre háromnegyed-árbócon üzemel,
de kétségtelenül életképesebbnek tűnik az elfuserált körmendi úti plázánál,
ahonnan - a pletykák szerint – mások is fontolgatják az ideköltözést. A
hétvégén hivatalos megnyitón és nem hivatalos tapasztalatszerzésen jártunk
a Family Centerben. Képes beszámoló.
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Permetezés Szombathelyen
2011. május 23 – május 27.

Keresztbe tett a tél
A kellemes honi tradíciók egyike, hogy október vége, november eleje tájékán az országos
és a helyi média kötelességtudóan megkérdezi az illetékeseket, hogy felkészültek-e azok
a télre, mire az illetékesek - playback-gyanúsan - azt válaszolják, hogy iszonyúan, jöhet
akár Szibéria, sarkvidéki tél, jégkorszak, az úttakarító-sereg bevetésre vár, a gépek
lezsírozva és gyújtást-ráadva várják a red alertet: reszkessenek a farkasok és a
jegesmedvék.
Hogy aztán az első ötcentis hó megbénítsa az egész országot, a vonatok órákra
elakadjanak Pusztafütykösnél, a falvak közúton napokig megközelíthetetlenek legyenek, a
kormány pedig riadtan ellenőrizze a vérkészleteket.

A Szombathelyi Parkfenntartási és
Temetkezési Kft megbízásából a
Prenor Kft. 2011. május 23 – 27.
közötti időszakban Szombathely város
alábbi területein végzi a
kutyafuttatók fertőtlenítését.
Ideiglenesen visszaállítják a
határellenőrzést a magyarosztrák határon a június 4-től
Ideiglenesen visszaállítják a
határellenőrzést Ausztria teljes
határszakaszán, így a magyar-osztrák
szakaszon is június 4. és 9. között.
Divatpalota Bécsben magyar
résztvevőkkel
Helyi Gazdaság

Magyar siker: fénnyel az allergia ellen
Országszerte bezártak a Photo Hall üzletek
Vasi Seprű Takarító és Szolgáltató Kft. megkönnyíti
az Ön munkáját
A Rekord-hálózat konferenciája Szombathelyen
(2011. május 10.)
Május 27-29. között 160 tervező
ruhái, cipői, ékszerei és kiegészítői
várják a Bécsi Iparművészeti
Múzeumban a divat és a design
szerelmeseit.

Hastáncoktatás a Shamila Hastánc Egyesülettel
(Szombathely)
tovább
Facebook

Milliárdos turisztikai fejlesztések
elé néz Sárvár - gyógyhelyminősítésre pályáznak

Alpokalja-Online (alon.hu) a
Facebookon

Így annyira meg sem lepődöm szombat délelőtt, hogy Szombathely belvárosában a
mellékutcák csak annyira járhatók, amennyire az ott lakók és az arra járók letapossák, a
várost átszelő legfontosabb kelet-nyugati közlekedési útvonal, a Zanati út is csak enyhe
sózás nyomait mutatja, a belső sáv a beletaposott havával maga az életveszély, az úgy
ahogy feljárt külső sávban araszolunk hát a Praktiker melletti célobjektum, a Family
Center felé.
Hogy az intenzív hóesés és az életveszélyes utak mennyire fogták vissza a
kíváncsiskodókat, azt nem tudjuk, a – szintén takarítatlan - parkolóban mindenesetre
még lehet helyet találni, ha valaki vállalja a kockázatot, hogy úgy áll be a szűz hóba, hogy
a kiállást isten és egyéb bizonytalan tényezők kezébe helyezi. Mi belehelyezzük.
Gusztusos boltok, Hervis a király
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27 éve nem minősítettek egyetlen
magyar várost sem gyógyhellyé.
Sárvár most erre címre pályázik, ha
sikerül az ország 14. gyógyhelye
lehet a fürdőváros.

Tetszik
1,851 ember kedveli a következőt: Alpokalja-Online
(alon.hu).

Diákok verték meg a Coopertesztet futó gimnazistákat
Szakmunkásképzőbe járó diákok
verték meg péntek délelőtt a
szombathelyi Premontrei Gimnázium
előzőleg Cooper-tesztet futó diákjait.
Nyílt levél a Szombathelyi
Közgyűlésnek a Szent-Györgyi
Albert Középiskola
megszüntetéséről
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Az épületbe lépve azonnal egyértelmű lesz: a nyitónapon a Hervis sportáruház a király. A
pultok között fejhegyek nyüzsögnek, miközben a bejáratnál 50-60 ember várja a
megváltó bebocsátást a zord biztonságiaktól. Mások – talán a bevásárlókocsik elégtelen
számából kifolyólag – két kézben szorongatják a szerzeményt, majd megkönnyebbülten
blokkoltatnak a pénztáraknál. Láthatólag leginkább a téli ruhaneműknek van keletje. Azt a
prospektus érvényességéből gyanítani lehet, hogy jelentős részben nyitási
mézesmadzagról van szó, mindenesetre a Nike, Adidas, Levi’s és hasonló jó nevű márkák
egyes termékeit most féláron szórja a Hervis.

Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlése a nevelési- és oktatási
intézményrendszerének átalakítása
során a Szent-Györgyi Albert
Középiskola négy jogutóddal történő
megszüntetését tervezi.
Liszt-művek, Tosca és Traviata a
Savaria Szimfonikusokkal
Kilencvennyolc hangversenyt adott
az elmúlt évben a szombathelyi
Savaria Szimfonikus Zenekar, és a
fellépések száma a következő
évadban sem csökken.
Hol parkoljak a biciklimmel
Szombathelyen?

A sportáruház-óriás és a két hete nyitott Media Markt már valószínűleg önmagukban is
generálnak akkora érdeklődést, hogy mozgásban tartják a létesítményt, így a többiek
csak habkarikák a tortán. A 12 650 négyzetméteres szombathelyi Family Center
hangulata és a bérlők összetétele némileg emlékeztet az Árkád üzletközpontokra, már
csak azért is, mert „habnak” sikerült jó nevű üzleteket is becserkészni. Így a nyitáskora
Photo Hall (műszaki és fotócikkek), a Budmil (sportszer), a Humanic (cipő), és az Orsay
(divatruházat) mellett helyi kereskedőket is látunk, és állítólag még jönnek nevek.

Ha valaki üzletet, szállodát, színházat,
sőt lakóházat épít a belvárosban,
kötelező parkolóhelyet is létesítenie.
A kerékpárosok mintha ebből a
szempontból is kicsit hátrányosabb
helyzetben lennének. Jó és rossz
példák belvárosból.
Szerdán országos
kompetenciamérés az iskolákban
Szerdán tartják a diákok idei országos
kompetenciamérését, amelyet tíz
éve minden esztendőben
megrendeznek.
Snicli ételbár heti menü
2011.05.23-05.28 - Megérkezett
a Segafredo kávé a Sniclibe
A héten minden menüt vagy ala
carte ételt helyben fogyasztó
vendégünk ajándékba kap egy kávét.
Hét baleset, hét halál a
közutakon hétvégén
Az ellenőrzéseken 213 esetben
színeződött el a szonda.
Tavaly 317 ezer magyar vendég
1,7 millió éjszakát töltött
Horvátországban – Adatok és
egy kis ALON-archív

Azt az igazság kedvéért hozzá kell tenni, a már említett Hervisen és a Humanicon kívül a
kisebb üzletek láthatóan csak mérsékelten hozzák lázba a szombati kíváncsiskodókat.
Hogy ebben mennyi szerepe van a közlekedési nehézségeknek vagy a nagyok kezdeti
elszívó hatásának, az karácsonyig vígan kiderül, azt viszont el kell ismernünk, hogy a
kisboltok – tulajdonostól függetlenül – kialakítása vígan megüti az európai mércéket, ami
egyrészt kellemes a szemnek, másrészt némileg megnyugtató a jövőre nézve.
Egyelőre nincs telt ház
Hogy a szombaton kilátogató közönség első benyomása mégiscsak vegyes, annak
elsődleges oka, hogy a Family Center előbb nyitott, mint ahogy a bérlők egy része készen
állt volna, másrészt még nem is minden üzletnek van bérlője. Az első okra a karácsonyi
vásárlási őrület ad magyarázatot: egy Hervis – vagy akárki – nyilván nem fogja megvárni,
és ezzel sok milliós bevételtől elesni, amíg a többiek méltóztatnak elkészülni. Hogy miért
nincs minden üzlet kiadva, annak okai nyilván összetettebbek, szerepet játszhat benne a
város gazdasági megülése éppúgy, mint az óvatosság, hiszen sokan megégették
magukat a körmendi úti plázával.

Nekünk, magyaroknak évek óta az
első számú külföldi úticél
Horvátország. Néhány adat és
néhány cikk a tengerpartról az ALON
archívumából képgalériákkal,
élménybeszámolókkal.
Hazatért a nászútjáról Vilmos
herceg és felesége

Hazatért szinte államtitokként kezelt
nászútjáról Vilmos herceg, a brit trón
várományosa és felesége, Katalin
cambridge-i hercegnő.
Balesetet szenvedett egy magyar
iskolásokat szállító autóbusz
Lengyelországban
Az autóbuszon a kerekegyházi
általános iskola tanulói utaztak, 10
hetedik osztályos gyerek 5 felnőtt
kísérővel
162 ezren csatlakoztak az
önkéntes szemétgyűjtő akcióhoz

A kisebb boltok mellett a Family Centerbe érkezik még egy dm (drogeria markt) is, és a
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kósza pletykák szerint állítólag ideköltözik majd a körmendi útról az Alexandra
Könyváruház is. Valószínűleg hangulatosabb lesz a hely azzal is, ha elindulnak a
vendéglátók is, jelenleg ugyanis még egyetlen étterem vagy kávézó sem üzemel, a hátsó
traktus pedig ürességével egyelőre inkább egy raktári folyosót idéz, mint egy
bevásárlóközpontot (lásd a fenti kép).
Mi lesz veled, belváros?
Hogy ezek után – és a Savaria Mozi felújítása után - a körmendi úti Savaria Plaza mihez
kezd magával, az még érdekes kérdés lesz, de hát ez legyen az ő gondjuk. A város
számára izgalmasabb, mi lesz a belvárossal illetve Fő téri kereskedőkkel, akiknek az
utóbbi időben kijutott a megpróbáltatásokból.

Nagyszabású önkéntes lakossági
szemétgyűjtő akciót tartanak ma
országszerte.

Mielőtt krokodilkönnyeket ejtenénk értük, szögezzük le, hogy mind a kínai kereskedők,
mind a városszéli bevásárlóközpontok valós igényeket elégítenek ki, amikkel
adminisztratív eszközökkel szembemenni botorság lenne, ez a piacgazdaság, kérnénk
tisztelettel. Amikor a bezárták az ipari üzemeket, nem emlékszem, hogy a belvárosi
kereskedők tiltakoztak volna a munkáselbocsátások miatt, és valószínűleg akkor sem
fognak, ha a pedagógusoknak vagy a művelődésszervezőknek fognak útilaput kötni a
talpukra. Ilyen világban élünk, mi akartuk ezt, és valljuk be, inkább élvezzük, mint nem.
Ha viszont azt akarjuk, hogy a belvárosunk is élhető maradjon, legalább az életképes
vállalkozásoknak adjuk meg a lehetőséget – mert ilyen is lenne -, mondjuk azzal, hogy a
karácsonyi szezonban nem telepítünk eléjük poszt-nukleáris környezetet, vagy ha már
igen, akkor legalább az idén nem erőltetjük a karácsonyi vásárnak nevezett giccsparádét
a Fő téren. Mert ez így együtt padlóra küldené a Wal-Martot is.

3,35 millió Weöres Sándor-szoborra

Bár a nagyközönségnek a Family Center csak szombaton nyílt meg, a hivatalos
megnyitóra már péntek délben sor került. Az ünnepségen Gyaraki Imre elmondta, hogy
a „Family Center szálai a Meinl családhoz vezetnek”, amely név különösen ismerősen
cseng a szombathelyiek körében. A család mára váltott, ma kereskedelmi jellegű
ingatlanbefektetésekkel foglalkozik.
Ipkovich György polgármester üdvözölte a beruházást, hiszen a kereskedők sikere a
város sikere is. Külön felhívta a figyelmet a szolgáltatások jelenlétére, amelyeknek a
csillaga, különösen a határok megnyitása óta, Szombathelyen felfelé ível.
Az ünnepség végén a polgármester átadta a létesítmény jelképes kulcsát Gyaraki
Imrének, aki bejelentette, a cége 3,35 millió forintot adományoz a városnak egy
felállítandó köztéri Weöres Sándor-szoborhoz. Szombathely híres szülöttének való
ilyentén emlékállításáról nemrég döntött a közgyűlés kulturális bizottsága. (Sue)
Korábban:
Szombathelyen megnyílott a Media Markt
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