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26. ÉVF. 38. SZÁM • SZOMBATHELY, 2016. OKTÓBER 15.

ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

PREMIER: AHOGY TETSZIK
ÔSZI MÚZEUMFESZTIVÁL PROGRAMDÖMPINGGEL
MEGKEZDTE MENETELÉSÉT A FALCO
HELYTÖRTÉNETI KLUB ALAKULT
Használt autót is a Márkakereskedôtôl:
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857

•
•
•
•

Renault Kangoo Limited 1,5 dCi 75 LE, 2014-es
3.690.000 Ft
Dacia Dokker Arctic 1,5 dci 90 LE, 2014-es
2.950.000 Ft
Renault Kangoo Komfort 1,5 Dci 90LE, 2012-es
2.650.000 Ft
Renault Megane Berline 1,2 TCe 116 LE, 2013-as 2.590.000 Ft + ÁFA
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HIRDETÉS
SZOMBATHELY
Király u. 15.

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

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

jutalékért

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603

Megérkeztek
a frissen kitermelt,
szabadgyökeres
gyümölcsfák és
bogyósgyümölcsûek!

Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–13 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

Szombathely, Rumi út. 181.

FÜRDÔSZOBA
SZAKÜZLET

SÓSZOBA
Egészségtárs Kft.

(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Szombathely, Wesselényi u. 16/A
(bejárat a Szelestey utca felôl)

Telefon: 312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu

Idôpont-egyeztetéssel,
a 06 30 508 8858-as
telefonszámon.

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564

Nyitva: H–Szo 8–18 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

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

•

KULTÚRA

Ôszi múzeumfesztivál programdömpinggel
Az ôszt általában nem szeretjük, mert
hûvös, meg esôs, meg már nem nyár.
Jó hír viszont, hogy a fesztiválszezon
tovább tart, most éppen a múzeumoké kezdôdik. Ha esik, ha fúj, lesz program bôven.
A Múzeumok Ôszi Fesztiváljához csatlakozott a Savaria Megyei Hatókörû Városi Múzeum, több intézményébe izgalmas
programokkal várják az érdeklôdôket október 18-ától november 5-éig. A programokat dr. Puskás Tivadar polgármester
és Csapláros Andrea, az intézmény igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe.
A programsorozathoz 200 ezer forint támogatást nyert a múzeum.
Október 18-án a Smidt Múzeumban
Hídverés – Széchenyi igazsága címmel
rendeznek tematikus napot. Széchenyi
István életével ismerkedhetnek az érdeklôdôk – szerepjátékkal, múzeumpedagógiai foglalkozással elôre bejelentkezett
iskolai csoportoknak, de lesz cukrászbemutató is, a Lánchíd készül el cukorból,
Széchenyi tiszteletére. A délutáni program 16 órakor kezdôdik, „Széchenyi
lantjára hangolva” rendhagyó tárlatvezetéssel, majd 17 órakor Széchenyi István
mint katona – Hermann Róbert történész
elôadását hallhatjuk. Hermann Róbert
a reformkor és az 1948–49-es szabadságharc tudósa és remek elôadó.
Október 19-én a Vasi Múzeumi Látványtár alakul át múzeumi álomgyárrá,
a játéktár kincseit az érdeklôdôk elé tárva. Elôre bejelentett iskolai csoportok interaktív foglalkozásokon vehetnek részt
9-tôl 16 óráig.
Október 20-án az Iseum Savariense lesz
a helyszíne a Süticsászár és angyalszárny
programnak, délelôtt iskolai csoportokat
várnak, délután A képi áthallás néhány
sajátos formája a pogányság és kereszténység között címmel indul beszélgetés
17 órakor. Beszélgetôpartnerek: dr. Szabó Ádám (Pécsi Tudományegyetem/Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest) és
Sosztarits Ottó (Iseum Savariense).
Október 21-én, pénteken a Szombathelyi Képtárban Alkossunk hidat, Alkossunk
együtt óriásképet festhetnek, rajzolhatnak, akik ehhez éreznek kedvet 9 és
11 óra között, délután pedig spagettihídépítô versenyre kerül sor. A közös rajzolásra és a nagy hídépítésre bármely korosztályból jelentkezhetnek egyének és
csoportok. Az esti program 17 órakor
kezdôdik az INTEAM nemzetközi kortárs
mûvészeti kiállítás megnyitójával, majd

17.30-tól kerekasztal-beszélgetés lesz
a kiállító mûvészekkel. A nap 19 órakor
az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház
elôadásával, az AZnavourral fejezôdik be.
A darab a francia sanzon koronázatlan
királya, az örmény származású Charles
Aznavour életének pillanatképeit fûzi
egybe a gyermekkortól a világhírnévig.
November 5-én, szombaton 10 és 18 óra
között a Vasi Skanzen várja a látogató-

kat Szent Márton-játékokkal. Nyolc állomáson egy-egy érdekes logikai vagy
ügyességi játék segítségével szerezhetnek a résztvevôk ismereteket egyebek
mellett az apostolokról, a szerzetesrendekrôl és az ókeresztény szimbólumokról. A Múzeumok Ôszi Fesztiváljának
programjaira a belépôjegy egységesen
200 forint.
SaFó
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VISSZAPILLANTÓ

Premier: Ahogy tetszik
Elôfordul az, hogy az ember álruhát ölt,
más bôrébe bújik, és igazán akkor mutatja meg magát, amikor valaki mást játszik. A sztori rém egyszerû, üldözött sze-

relmesek, testvérháború, gonoszság,
jóság, és hit abban, hogy mosolyogni
mindig, minden körülmények között
jobb, mint az örök pesszimizmus. Varázslatos rendezéssel idézi az ardennesi
erdôben történteket színpadra Horgas
Ádám. Shakespeare Ahogy tetszikjét
fényfestéssel, dinamikus lódobogással,
megkapó zenével, fa-illatú díszlettel
kapjuk, és a vígjáték még annál is szebb,
mint amennyire mulatságos.
Tûzoltó-parádé a Fô téren
Látványos tûzoltó találkozó volt a Fô
téren szombaton, a megye tûzoltói
vonultak fel, és nem csak oltották, okoztak is tüzet. Persze csak azért, hogy megmutassák például azt, hogy miért nem
kellene vízzel oltani a lángra kapott disznózsírt. Aki látta, megtanulta, hogy
ilyet sose. Ötszáz tûzoltó vett részt

•

SPORT

amatôr néptáncmozgalom országos
szakmai szervezete, a Martin György
Néptáncszövetség rendezi minden második esztendôben. A Szökôs „hazai”
programmal érkezett Tatabányára –
Táncemlékek a nyugati végekrôl címû
mûsoruk a Vas megyei Nemeskolta páros táncait, az ôriszentpéteri oláhcigányok táncát, valamint egy jóízû korcsmai
férfimulatságot tárt a közönség és a zsûri elé, archív film- és hangfelvételek
megidézésével. Utóbbi koreográfia bemutatásában (Görbe este) a Gencsapáti Hagyományôrzô Néptáncegyüttes férfitagjai csatlakoztak a szombathelyiekhez. A vasi félórában látottakat elismerô szavakkal illette a zsûri: erényként
kiemelték a táncosok magabiztos, érett
színpadi megjelenését, a folklorisztikai hitelességre törekvô, igényes mûsorösszeállítást, valamint a színvonalas ének-zenei elôadásmódot. A dicsérô szavak
a pontszámokban is tükrözôdtek, melynek eredményeként a Szökôs a fesztiválon bemutatkozó további három együttest megelôzve, egyedüli csoportként
vehette át a kiváló minôsítést tanúsító oklevelet. November 6-án, a Szent Mártonnapi Vásár vasárnapi délutánján azonban
még idei mûsorukból láthat válogatást
a közönség, ahol a Szökôs a Reményik
mûvészeti iskola néptáncos növendékeivel együtt lép színpadra.

Kiváló minôsítéssel zárta az évet a Szökôs
A NYME–SEK Szökôs Néptáncegyüttes
a Tatabányán rendezett Néptáncosok Országos Bemutató Színpad minôsítô fesztiválon „Kiváló együttes” minôsítést kapott. A minôsítô fesztiválokat a hazai
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máiról készítettek a mûvészet és a vizuális szemléltetés kreatív eszközeivel látványos és elgondolkodtató alkotásokat.
A mûvek közös kiindulópontjai a történelmi-társadalmi tragédiák hétköznapi
részvevôinek, a barátoknak és szomszédoknak, a munkatársaknak és a közvetlen környezetnek az események megtörténtében játszott szerepe, felelôssége és
az ehhez kapcsolódó, sokszor bonyolult
dilemmák voltak. A kiállítás csütörtökön
nyílt meg, október 27-ig látható a Mûvészeti Szakgimnázium nyitvatartása alatt
az iskola földszinti társalgójában.
Biciklis balesetek
Két kerékpáros baleset is történt a héten
a városban, mindkét esetben a biciklis
volt a hibás, és mindkét baleset azért történt, mert nem adták meg az elsôbbséget. A Petôfi utcában egy idôs hölgy hajtott a Március 15-e tér felôl egy motorkerékpáros elé, a Metrónál lévô körforgalomban pedig egy Citroen gázolt el
egy autó elé kerekezô férfit. Múlt heti
számunkban írtunk arról, hogy a szombathelyi közlekedési balesetek 35 százalékát okozzák kerékpárosok, és az egyik
legtipikusabb hiba, szabálytalanság,
hogy figyelmen kívül hagyják az elsôbbségadás-kötelezô táblát.
Torna Challenge magyar sikerekkel

A Bolyai az elsô tízben
Az idén kilencedik lett a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziuma
HVG középiskolákat rangsoroló listáján a vidéki gimnáziumok között. A rangsort a matematikai és a szövegértési kompetenciamérés, a magyar, a matematika,
a történelem és a nyelvi érettségi eredmények, valamint a végzôsök felvételi
eredményeinek (a felsôoktatásba bekerült diákok átlagpontszáma alapján)
alapján állították össze.
Kiállítás a Mûvészetiben

a bemutatón, a felvonuláson hatvan
tûzoltóautó alkotott konvojt. A rendezvény elôtt tûzoltó- és polgári védelmi múzeumot nyitottak meg az Aréna utcában
a katonatörténeti múzeum mellett.

•

A Mûvészeti Szakgimnázium júniusban
érettségizett képzô- és iparmûvészeti
osztálya öt másik magyarországi oktatási intézménnyel együtt részese volt egy
tíz országot érintô nemzetközi antidiszkriminációs projektnek, amely itthon végül a „Te döntesz: kihúzod magad,
vagy kihúzod magad” címet kapta.
A több mint kétszáz diák és tanáraik
a Holokauszt és a ruandai népirtás eseményeit, hátterét különféle órai és órán
kívüli foglalkozásokon feldolgozva a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés
mai napig aktuális tanulságairól és dilem-

A hét végén tartották a Talajtorna Challenge Világkupát, amelyen százharminc
versenyzô vett részt harminc országból. A magyarok jól szerepeltek, a talajtornát Böczögô Dorina nyerte, gerendán
Kovács Zsófia negyedik, Divéky Luca
hetedik lett. Vecsernyés Dávid nyújtón
holtversenyben harmadik. A lólengésben
Berki Krisztiánt találták legjobbnak a bírák, az olimpiai bajnok korábbi sérülésébôl felépülve Szombathelyen tért
vissza a versenyzésbe.

Safo_2016_10_15

16/10/14

11:19 AM

Page 5

ANNO

2016. OKTÓBER 15.

A N N O

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

HIRDETÉS

.

.

.

.

.

.

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

„A herényi és a kámoni legények véres ütközete”
1928 szeptemberében jó alaposan összeverekedett két társaság a kámoni Ungerkocsmában. Kések és ólmos botok is elôkerültek a bunyóban. De mi volt a brutális balhé oka? Keresd a nôt!
„Az éjszaka a kámoni Unger kocsmában
nagy egyetértésben mulattak együtt
a herényi legények a kámoni aranyifjusággal. A kora reggeli órákig tartó mulatásra a kámoni bucsu szolgált alkalmul,
ami egészen reggel 3 óráig szépen és zavartalanul folyt.”
A srácok tehát jól érezték magukat, szólt
a zene, a parketten is egyre több pár ropta már, a pincér és a csapos sem unatkozott…
„Reggel azonban, amikor már egyik
mádik legényt igen hangossá és indulatossá tett az elfogyasztott ital, véres
verekedés keletkezett. A borzalmas

A megoldás az AREC
SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és
hatékonyan!

sebesült legény vérzô sebeit bekötözték,
majd pedig a közkórházba szállították,
ahol nyomban ápolás alá vették ôket”.
A férfiaknál volt, akit nyakszirten szúrtak,
egy másik fiatalembert „egy éles tárggyal
olyan erôsen sebesítettek meg az arcán,
hogy a jobbszeme világa is veszedelembe forgott”. Egy harmadik sebesültnek
a vállait vágták meg, „a borzalmas verekedés legkönnyebb sérültje egy 28 éves
herényi legény, akit egy kisebb késsel két
helyen a hátán szurták meg”.
Így ért véget a kámoni búcsú 1928-ban…

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

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

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kovács kávéházban. A Csupor
Gasztro Bisztro utalványait Rózsa László Tamásné, Vertetics János és
Tiborcz Krisztina nyerte. E heti kérdésünk: Hol történt a verekedés? A helyes megfejtést beküldôk között a Csupor Gasztro Bisztro utalványait és a
Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, október 19-ig. Kérjük,
feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

Nátha?
Allergia? Asztma?

verekedés, amint hallottuk, egy leány
miatt tört ki, aki nem akart táncolni az
egyik herényi legénnyel. A megsértett
legény a leány vonakodása miatt méregbe gurult, és megütötte a leány kámoni
lovagját. Ezután, hogy mi történt, azt
már pontosan nem lehet tudni, mert
a következô pillanatban valaki leütötte
a táncterem lámpáját és csak ütéseket
és jajkiáltásokat lehetett már hallani.”
A balhé ezzel nem ért véget, „a dulakodók a sötétbôl kisodródtak az udvarra és
a megkezdett verekedést ólmosbotokkal
és késekkel az udvaron és a kocsma verandáján folytatták tovább, ahol mintegy
negyedórai ütközet után négy legény
eszméletét veszítve maradt a földön, amire az épen maradt, vagy csak gyengén
sebesült legények kereket oldottak”.
Még szerencse, hogy a Saághy kastélyból gyorsan riasztották a mentôket,
„akik percek alatt Unger Mihály kocsmájába érkeztek és a négy súlyosan

Idôpont-egyeztetés:

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

www.soszoba.hu
ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügylet október 15-tôl
október 21-ig.
15., Szo – Markusovszky, Markusovszky L. u. 5., 506-112 20.00–8.00;
16., V – Benu Interspar, Újvilág u. 1.,
313-300 19.00–08.00; 17., H –
Patikaplus (Tesco), Zanati u. 70.,
501-607 20.00–8.00; 18., K – Pelikán,
Semmelweis I. u. 4–6., 500-440
20.00–8.00; 19., Sze – Rókus, Gábor
Á. u. 12., 510-312 20.00–8.00; 20., Cs
– Benu Stromfeld, Stromfeld A. u.
15/a., 801-230 20.00–8.00; 21., P –
Szent Márton, Szent Márton u. 18.,
318-438 20.00–8.00

Vevôink igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából keresünk munkavállalókat,
a Delphi Hungary Kft. Zanati úti telephelyére, három, illetve négymûszakos munkarendbe:

SMT Sorkezelô

Fôbb feladatok:
SMT gyártósor üzemeltetése a munkakezdést megelôzôen biztosított oktatási anyagok és
munkautasítások alapján.
A munkavégzés klimatizált, tiszta munkakörnyezetben történik.
Modern, számítógéppel vezérelt berendezések, gépek kezelése a napi feladat.
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Alapszintû számítógép-kezelôi ismeret
Juttatások:
• Piaci átlag feletti munkabér, Éves és havi bónusz
• Cafetéria juttatás, rengeteg egyéb kedvezmény, ingyenes sportolási lehetôség
• Bejárás támogatása költségtérítéssel, illetve ingyenes buszjárat Szombathely területén belül

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
szombathely.cv@delphi.com
A Delphi Corporation gépjármû alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 óta van
jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkoztatásával Európa
vezetô autógyárainak ellátása céljából. Gépjármûvek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit, autóipari csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari mûanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcstechnológiák alkalmazásával.
www.delphi.com
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Jó játék, de vereség a nyitányon
Az utolsó percig szoros küzdelmet
hozott a Falco székesfehérvári vendégjátéka: a sárga-feketék remekül játszottak, ám a hajrában az Alba a maga
javára fordította az eredményt. A hazaiak végül 77–72 (21–25, 18–12, 14–21,
24–14) arányban gyôztek.

Szecsko Szekulovics legénysége azonban
már szombaton javíthat: az újonc Vasas
érkezik az Aréna Savariába. Váradiék
felkészülése jól sikerült, és olybá tûnik,
ezúttal a szakvezetés jól döntött a légiósválasztásnál. A Falco trénere kissé elkeseredett volt a szerda esti találkozó lefújása
után, de mint fogalmazott: büszke játékosaira, akik bebizonyították, hogy bárkivel
felveszik a versenyt. Elkészült a gárda
bajnoki sorsolása, az ôsi rivális Körmenddel
november 29-én a megyeszékhelyen,
február 25-én pedig a Rába-parti városban
mérkôznek meg Govensék.

•

CIVIL

Falco-Trend Optika KC Szombathely kosárlabdacsapatának
2016/2017-es alapszakasz mérkôzései
F.

Játéknap

Kezdés

Mérkôzô csapatok

U20

2.

2016. okt. 12. (szerda)

77–72

Alba Fehérvár – Falco KC

15.00

3.

2016. okt. 15. (szombat)

18.00

Falco KC – VASAS Akadémia

15.30

1.

2016. okt. 19. (szerda)

18.30

Falco KC – Atomerômû SE

16.00

4.

2016. okt. 22. (szombat)

18.00

Szolnoki Olaj KK – Falco KC

15.30

5.

2016. okt. 30. (vasárnap)

12.00 TV

Szeged – Falco KC

14.45

7.

2016. nov. 12. (szombat)

18.00

PVSK – Falco KC

15.30

8.

2016. nov. 19. (szombat)

18.00

Falco KC – Kecskemét

15.30

6.

2016. nov. 29. (kedd)

18.30

Falco KC – Egis Körmend

9.

2016. dec. 2. (péntek)

19.00

ZTE KK – Falco KC

10. 2016. dec. 8. (csütörtök)

18.30

Falco KC – Kaposvár

16.00

11. 2016. dec. 14. (szerda)

18.30

Falco KC – MAFC

16.00

12. 2017. jan. 7. (szombat)

18.00

Sopron KC – Falco KC

15.30

13. 2017. jan. 14. (szombat)

18.00

Falco KC – Jászberény

15.30
15.15

16.00
16.00 OS

14. 2017. jan. 21. (szombat)

18.00

Atomerômû SE – Falco KC

15. 2017. jan. 28. (szombat)

18.00

Falco KC – Alba Fehérvár

15.30

16. 2017. febr. 2. (csütörtök)

16.00 !

VASAS Akadémia – Falco KC

13.00

17. 2017. febr. 5. (vasárnap)

18.00

Falco KC – Szolnoki Olaj KK

15.30

18. 2017. febr. 11. (szombat)

18.00

Falco KC – Szeged

15.30

19. 2017. febr. 25. (szombat)

18.00

Egis Körmend – Falco KC

15.00

25. 2017. márc. 1. (szerda)

18.30

Falco KC – Sopron KC

16.00

20. 2017. márc. 4. (szombat)

18.00

Falco KC – PVSK

15.30

21. 2017. márc. 8. (szerda)

18.00

Kecskemét- Falco KC

15.30

22. 2017. márc. 12. (vasárnap)

18.00

Falco KC – ZTE KK

15.30

23. 2017. márc. 16.(csütörtök)

18.00

Kaposvár – Falco KC

15.30

24. 2017. márc. 19.(vasárnap)

16.00 !

MAFC – Falco KC

18.00

26. 2017. márc. 26.(vasánap)

18.00

Jászberény – Falco KC

15.15

Pocsolyák a Bem utcában
A Bem utcában, az óvoda környékén
áll a víz a járdán – értesítette lapunkat egy a Derkovits-lakótelepen élô
olvasónk. Sajnos, nem csak ott, máshol is dugó került a vízelvezetôkbe.
A járókelôk a füvön közlekednek,
akkora pocsolya van a Bem utcában az
óvoda és a körzeti megbízotti épület
környékén – panaszolta Halász Zoltán
Bem utcai lakos szerkesztôségünkben. Ha nem esik az esô, akkor is elhanyagolt a környék: a járdák repedezettek, kátyúsak, balesetveszélyesek. Az út menti cserjét sem nyírják
rendszeresen, ezért nehezen beláthatóak idônként az úttestek – folytatta

6

olvasónk. A problémák nem Derkovitsspecifikusak, de maradjunk most ennél
a helyszínnél.
Dr. Czeglédy Csaba, a körzet képviselôje tud a problémákról:
– Én is a Derkovitson lakom, ezeken
a járdákon közlekedem, én is kerülgettem a pocsolyákat. Ez sajnos mindaddig így is marad, amíg nem történik
meg a városrész komplex rehabilitációja. Az önkormányzat saját forrásból
az idén több mint 234 millió forintot
fordít az út-, híd-, járdafelújítási programra. A szûkös keretbôl a lakótelepi utcák minimális mértékben részesülnek, pedig ezek felett is eljárt már

az idô. Frakciónk többször javasolta,
hogy próbálja meg pályázati pénzbôl
megoldani a városrész rendbetételét az
önkormányzat, de a városvezetéstôl
mindig azt a választ kapjuk, hogy
nincs olyan pályázat, amelybôl ez finanszírozható lenne. Viszont konkrét ígértet kaptam pár utca, így például
a Perintparti sétány teljes felújítására
a polgármestertôl.
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Helytörténeti klub alakult
BESZÉLGETÉS SPIEGLER TIBORRAL
A múlt héten helytörténeti klub alakult a Berzsenyi Dániel Könyvtárban,
rögtön hetvenen csatlakoztak is a kezdeményezéshez. Az elôzményekrôl
Spiegler Tiborral beszélgettünk, és arról is, ôt mi terelte a helytörténeti emlékek felé.
– Hogyan lett helytörténeti kutató?
– A 2. világháború után a családomnak
semmilye sem maradt. Nagyszüleimet, rokonaimat Auschwitzba, Mauthausenbe
vitték, a mûhelyünket, otthonunkat kifosztották, egyetlen családi fotónk sem
maradt meg. Amikor a gyerekeim születtek – ennek több, mint harminc éve –, akkor gondoltam arra, hogy valahogy
meg kellene nekik mutatnom azt, hogy
milyen lehetett a családi háttér. Akkor
mániákusan nekiálltam, és mindent
gyûjtöttem a tyúkszartól a zongoráig,
precízen fogalmazva. Késôbb már csak
a szombathelyi dokumentumokat, tárgyakat.
– Hogyan jött az az ötlet, hogy a gyûjteményedet megmutasd másoknak?
– Az internettel kezdôdött, oda kezdtem
feltölteni dokumentumokat. Nem vagyok egy kiállítós típus, ezt tudják rólam,
de volt arra igény, hogy a tárgyakat élôben is bemutassam ne csak a Facebookon. Ebbôl lett néhány éve az Élô Facebook elôadás, amelybôl lement néhány
darab a Berzsenyi Dániel Könyvtárban,
Köbölkuti Katalin ötlete volt ez a szervezés. A helytörténeti klub megalakítása is a könyvtárból származik, Szalainé

Bodor Edit adta az ötletet, hogy helytörténeti klubot kellene alakítani. Az elsô
összejövetel a múlt héten volt, kilencvenen jöttünk össze, hetvenen írták alá
a vendégkönyvet, ennyien csatlakoztak a klubhoz. Sok szakmabeli is, levéltáros, könyvtáros.
– Mi lesz a programja a klubnak?
– Nincsen kötött program, a tagság
beleszólhat. De tervezzük, hogy lesznek
olyan elôadások például, amelyek az otthon, a fiókban ôrzött régi fotók tárolásáról, kezelésérôl szólnak, ugyanis nem
mindegy, hogy hogyan ôrizzük ezeket.
De a digitális fotók tárolásához is kell
egy kis szakértelem, ha sokáig meg
akarjuk ôrizni. Arról is beszélünk majd,
hogy melyek a hiteles helytörténeti
források, az internet idejében ugyanis az
információ sok, de ki kell tudni választani, hogy melyek azok, amelyek valósak. Az internetkultúra értelmezéséhez kell egy általános mûveltség, különben elveszünk ebben a netes világban.
Jó internet-használó nincs jó olvasó
ember nélkül.
– A mai korból mit érdemes félretenni,
aminek késôbb lehet helytörténeti jelentôsége?
– Akár egy kártyanaptárt, ha az tetszik,
egy telefonkönyvet, mert lassan már nem
lesz nyomtatott telefonkönyv, egy szaknévsort, de bármilyen kisnyomtatvány is
érdekes lehet. A digitális fotókat, amelyeket készítünk, de ezt sem mindegy,
hogy hogyan tároljuk. A klubban ebben
is kapnak tanácsokat az érdeklôdôk.

– Úgy látom, hogy Szombathelyen
a helytörténeti emlékek gyûjtése, egyáltalán a helytörténet nagyon sok embert
foglalkoztat, mondhatjuk, hogy egy nagyon népszerû hobbi. Büszkék arra az
emberek, hogy ismerik a város történelmét, nemcsak a nagy eseményeket, hanem azt is, hogy kinek hol volt a kocsmája, vagy melyik épületben mi volt korábban. Lehet-e még ezt fokozni?
– A klub szeretné népszerûsíteni a helytörténeti gyûjtést. Jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy például az iparos
nagypapa szerszámos ládája, könyvelése, üzleti naplója is egy kincs. Sokan nem
is tudják, hogy a konyhaasztaluk fiókjában vagy a padláson ott van a város történelme.
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PROGRAMAJÁNLÓ

•

Október 15–21.
KIÁLLÍTÁS
október 12–december 20.
Martineum Felnôttképzô
Akadémia (Karmelita u. 1.)
Igehirdetés a festészetben
– Prokop Péter pap-festômûvész kiállítása
október 19. (szerda)
Szombathelyi Egyházmegyei
Levéltár (Szily J. u. 2.)
17.00 Szent Márton örökösei
október 21. (péntek)
Szombathelyi Képtár
17.00 Inteam – nemzetközi
kortárs mûvészeti kiállítás
megnyitója
•••••••••••••••••••
október 15. (szombat)
NYME–SEK Zenei Intézeti
Tanszék (Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Bukovinai székely mulatság
Evangélikus-templom
(Körmendi u. 2.)
18.00 Hangverseny, km.: Savaria Szimfonikus Zenekar, VOX
Savariae Evangélikus Vegyeskar, Güssingi Városi Kórus
október 15–16.
(szombat–vasárnap)
Kámoni Arborétum
Látogatóközpont
(Szent Imre h. u. 84/b.)
46. Díszmadár-kiállítás
október 16. (vasárnap)
Szent Márton-templom
(Szent Márton u. 40.)
19.00 Bartl Erzsébet orgonamûvész koncertje
október 17. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. em.)
17.00 Isten küldött egy embert II., elôadó: Oláh László

október 18. (kedd)
Agora – MSH
15.00 Kalandozások Finnországban – Vas megyei fiatalok
élménybeszámolója, 17.30
Megosztók – Instások és
floggerek, vendég: Csáki Ivett
Kanizsai Dorottya Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány, vendég:
dr. Sóti László, allergológus
Smidt Múzeum (Hollán E. u. 2.)
17.00 Széchenyi István mint
katona, elôadó: Hermann
Róbert történész
Magyar Földrajzi Társaság
(NYME–SEK „C” ép., Károlyi
G. tér 4.) 18.00 Barangolások
a Zöld Szigeten, elôadó: Balogh András
október 19. (szerda)
Agora – MSH
14.30 Világjárók: Szentek
Márton kortársai közül,
elôadó: Orbán Róbert
Oladi Suliszínpad
(Oladi Kulturális Központ)
15.00 Reményik Suliszínház:
Delete – Gyôri Katalin ifjúsági drámája
Agora – Savaria
Filmszínház
17.30 Szombathelyi Polgári
Esték, vendég: dr. Zacher
Gábor toxikológus
október 20. (csütörtök)
Iseum Savariense
(Rákóczi F. u. 6–8.)
17.00 Múzeumok Ôszi Fesztiválja: Süticsászár és angyalszárny, beszélgetôpartnerek: dr. Szabó Ádám és
Sosztarics Ottó
Szombathelyi Zsidó Hitközség (Batthyány L. tér 9.)
17.15 Ôszi Zsidó Esték: A zsidó

vicc története, hatásmechanizmusa és mai megléte
Olad Városrészért Egyesület
(Olad lakótelepi rk. plébánia
közösségi háza)
18.00 Hit – Nemzet – Közjó
közéleti klub: Szombathely
címertana, a címerek fejlôdése, elôadó: Feiszt György
Agora – MSH
19.00 Ismerôs Arcok-koncert

október 21. (péntek)
Szombathelyi Képtár
14.00 Múzeumok Ôszi Fesztiválja: Nagy hídépítés – spagettihíd-építô verseny
17.00 Inteam kiállítás-megnyitó és kerekasztal-beszélgetés a kiállító mûvészekkel
19.00 AZnavour – az Urartu
Örmény Nemzetiségi Színház elôadása
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
17.00 '56-ról a történész
szemével, elôadó:
dr. Raffay Ernô
október 15–21. (Sz–P)
Weöres Sándor Színház
október 15. (szombat)
19.00 Ahogy tetszik
október 19. (szerda)
19.00 Kísértetek
19.00 Ahogy tetszik
október 20. (csütörtök)
18.00 Színházcsinálók, vendég: Gács Anna
19.00 Kísértetek
19.00 Ahogy tetszik
október 21. (péntek)
19.00 Hétköznapok sanzonjai – Kelemen Zoltán és
Völgyi Attila koncertje
19.00 Kísértetek
19.00 Ahogy tetszik

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 15., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

6˚C

15˚C

Október 16., vasárnap

Zápor várható

7˚C

15˚C

Október 17., hétfô

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

7˚C

15˚C

Október 18., kedd

Szitálás, gyengén
felhôs idô várható

6˚C

14˚C

Október 19., szerda

Esô várható

6˚C

14˚C

Október 20., csütörtök

Zápor várható

7˚C

14˚C

Október 21., péntek

Esô várható

6˚C

13˚C
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ÖNKORMÁNYZAT

TANÚSÁGTEVÔ
ÉS ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS
A Szombathely Megyei Jogú Város
rendezvényei keretében megtartandó október 23-i ünnepség.
Az elôadás és kiállítás címe: Tanúságtevô és ünnepi megemlékezés
az 1956-os Magyar Forradalom és
Szabadságharc 60. évfordulóján.
Helyszíne: Szombathelyi Képtár,
Konferenciaterem. Idôpontja: 2016.
október 23-án, vasárnap 15 órai
kezdettel.
TANÚSÁGTEVÔ ELÔADÓ: lovag
vitéz Donát Ármin nemzetôr dandártábornok, az 1956-os Forradalom Hôse. PROGRAM: MEGNYITÓ
– AJÁNLÁS: lovagdáma Cebula
Anna igazgató asszony, Szombathelyi Képtár, lovag Kirchknopf Mihály prior, Szent György Lovagrend.
ELÔADÁS I. RÉSZE: Tiszti Iskolások
a Hazáért. Foky-Gruber Gyula:
AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC.
Elôadja az énekkar, Tomena Ákos,
Pintér Róbert és Tomena István kürtösök kíséretében. ELÔADÁS II.
RÉSZE: Hôsök és Mártírok valamint Távol a Hazától. T. Gilkyson –
Gommerman I.: „HONVÁGYDAL /
OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM”.
Elôadja Nagy János opera- és hangversenyénekes zongorakísérettel.
ELÔADÁS III. RÉSZE: 56’ Kultúröröksége. ZÁRÓSZÓ. Fôhajtás a hôsöknek. SZÓZAT KÖZÖS ELÉNEKLÉSE. KÉPKIÁLLÍTÁS KÖZÖS MEGTEKINTÉSE. Ismerteti lovag vitéz
Donát Ármin.
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS lesz október 23-án vasárnap az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója
alkalmából és az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére.
Program: 16.30 Jáki úti temetô Welther Károly síremlékének megkoszorúzása.
Megemlékezô szavakat mond: dr. Torjay Valter, az 56-os Szövetség Vas Megyei
Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke. 17.15 Március 15. tér Országzászló
felvonása katonai tiszteletadással. Ünnepi mûsor – Ünnepi beszédet mond: Lechner
Ferenc, az 56-os Szövetség Országos elnökségének tagja. 18.00 56-osok tere.
Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére Koszorúzás.
19.30 Városháza díszterme Ünnepi közgyûlés. Ünnepi mûsor – Ünnepi beszédek
– Közremûködnek: Kanizsai Dorottya Gimnázium kamarakórusa, Horváth
Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium diákja. Horváth Meggie,
Dombi Bertalan, Peltzer Géza, Kenderes Csaba, Matusek Attila, Kiss Márton, Isis
Kvartett, Szombathely Város Fúvószenekara, MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred díszalegysége, Szombathelyi Polgárôrség.
Koszorúzási felhívás
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója alkalmából
és az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére 2016. október 23-án tartja városi
megemlékezését. Kérjük a társadalmi és civil szervezetek, a politikai pártok
képviselôit, hogy akik koszorút kívánnak elhelyezni az 56-osok terén lévô Elesett
Szombathelyi Nemzetôrök Emléktáblájánál, szándékukat – a szervezôk munkájának
segítése érdekében – legkésôbb 2016. október 21. (péntek) 12.00 óráig
a Polgármesteri Titkárságon, vagy az 520-125, vagy az 520-360-as telefonszámon,
illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek!
FORGALOMKORLÁTOZÁS
2016. október 23-án a megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az
alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.
17.00 órától–kb. 17.45 óráig Március 15. tér: 18-as Honvéd utca – Wesselényi
Miklós utca, Szelestey László utca – Wesselényi Miklós utca, Petôfi Sándor utca
– Kôszegi utca, Liszt Ferenc utca – Karinthy Frigyes utca, Március 15. tér – Deák
Ferenc utca keresztezôdések. 17.45 órától–kb. 19.00 óráig Nemzetôrök
Emléktáblája (56-osok tere): Király utca – Széll Kálmán utca, Kisfaludy Sándor
utca – Vörösmarty Mihály utca, Vörösmarty Mihály utca – Szelestey László utca,
Széll Kálmán utca – Wesselényi Miklós utca keresztezôdések. A rendôrség a fenti
helyszíneken ezen idô alatt mindennemû gépjármûforgalmat elterel,
a megemlékezések befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend.
VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSBEN
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei
Jogú Város 2016. október 23-ai ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi,
regionális és országos autóbuszjáratok az alábbiak szerint közlekednek.
Helyi autóbuszjáratok
2016. október 23-án (vasárnap) az „1C” viszonylatszámú autóbuszok
• 17.00–18.00 óra között: nem érintik a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Paragvári
Utcai Általános Iskola, a Dr. István Lajos körút és a Savaria Nagyszálló elnevezésû
megállóhelyeket. A járatok a Dr. István Lajos körúton a Kórház elnevezésû
megállóhelyen állnak meg. • 18.00–19.00 óra között: nem érintik a Savaria
Nagyszálló, 56-osok tere (Széll Kálmán utca) elnevezésû megállóhelyeket.
17.40–19.00 óra között: • a 6, 7, 8, 12, 21, 26, 29A, 29C, 35-ös jelzésû autóbuszok
az 56-osok tere (Vörösmarty Mihály utca) és az 56-osok tere (Széll Kálmán utca)
elnevezésû megállóhelyeket nem érintik.
Országos és regionális autóbuszjáratok
2016. október 23-án (vasárnap) 17.00–19.00 óra között: az autóbusz-állomás
és a vasútállomás között közlekedô országos és regionális autóbuszjáratok
a Thököly Imre utca – Szent Márton utca – Nádasdy Ferenc utca irányába
közlekednek. Az ünnepségek befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi
rend. Kérjük tisztelt Utasaink türelmét és megértését.

MÓDOSÍTÁS ELÔTT
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációs módosítását tárgyalásos eljárás keretén belül szeretné elvégezni. A módosító rendelettervezet megtalálható a http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika/muszaki-terinformatikai-rendszer.2630/ tárhelyen.

SZOMBATHELYI ADVENT 2016
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Advent 2015
Kulturális Egyesület 2016. november
25-tôl december 23-ig az elmúlt évek
hagyományaihoz hasonlóan az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódóan nagyszabású kulturális programot és vásárt szervez.
Az ünnepre való készülôdés idôszakát évrôl évre számtalan népszokás
és vásár színesíti a világ szinte minden helyén. Ezt a szép hagyományt
mi is ôrizzük és ápoljuk városunkban
már évek óta.
Az adventi idô a történelem „áldott
állapotát” idézi fel bennünk. Azt
a hatalmas készülôdést hozza közénk, amely az ôsevangéliumi ígéretektôl kezdve ott ég a megváltást várók szívében. A várakozás „a reménység iskolája”. Az adventi ember
az, aki mindig nyitott egy nálánál
nagyobb titokra. Pilinszky János szép
gondolatával advent „a várakozás
megszentelése, rokona annak a gyönyörû gondolatnak, hogy meg kell
tanulnunk vágyakozni az után, ami
a miénk. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál,
amire vár.” Advent szép hagyományai, népszokásai örömtelivé teszik
ezt a várakozást, a készülôdést karácsony ünnepére. Ezt az idôszakot
szeretnénk az idén is tartalommal
megtölteni az ünnepi díszbe öltözött Fô téren, az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó versekkel, dalokkal, népszokásokkal.
Várjuk városunk óvodái, iskolái, tánccsoportjai, kórusai, zenészei és egyéb
mûvészeti csoportjainak jelentkezését az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó mûsorokkal.
A közremûködôk a Fô téren felállított
5X6 m-es fedett színpadon hangosítás mellett adhatják elô programjaikat. Kérjük mindazon közremûködôket, civil szervezeteket, intézmények
vezetôit, zenészeket, táncosokat,
egyéb mûvészeti csoportok vezetôit,
akik részt kívánnak venni városunk
e jeles rendezvényén, jelentkezzenek
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a rendezvényszervezôknél személyesen (Kossuth L. u. 1–3. fszt. 18. szoba), vagy az
520-234 és az 520-118 számú telefonon. Jelentkezési határidô: 2016. október 20. Az adventi várakozás hangulatát a Fô téren felállított adventi
koszorú színesíti, melynek gyertyáit
ez alkalommal is ünnepélyesen, a történelmi egyházak közremûködésével,
az ökumené jegyében – advent négy
szombatján 17.00 órai kezdettel –
gyújtjuk meg. Az adventi koszorú
gyertyáinak sorra fellobbanó lángja
szimbolizálja a növekvô fényt, és minden meggyújtott gyertya szimbolizál
egy-egy fogalmat – hit, remény, szeretet, öröm –, amelyek végül elvezetnek
bennünket a szeretet ünnepéhez,
a karácsonyhoz. Az adventi koszorú
gyertyagyújtási ünnepségeire és a kísérô programjainkra szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklôdôt!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet
– helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakás és
– komfortos vagy összkomfortos lakás
helyreállításának vállalásával történô bérbeadásra
nagykorú magyar állampolgárok vagy
a munkavállaló Közösségen belüli szabad
mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:
1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4 személy esetén 2,5 lakószoba,
5-6 személy esetén 3 lakószoba,
amelyet minden további személy esetén fél
lakószobával növelni kell.
Egy pályázó egyidejûleg több lakásra is
nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani!
A pályázat érvényességérôl, valamint
a megállapított pontszámról a polgármester
a pályázót a pályázat benyújtására tûzött
határidô lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, valamint
a város honlapján (www.szombathely.hu/
onkormanyzat/felhivasok) közzétett hirdetmény útján értesíti.
I. A polgármester az alábbi komfortos és
összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:
1./ Szombathely, Király u. 25. 3/1.
Alapterülete: 46 m2.
Szobaszáma: 1 lakószoba.
Helyiségei: 1 szoba, közlekedô, konyha,
kamra, fürdôszoba, WC.
Komfortfokozata: komfortos.
Fûtési módja: gázkonvektor.
Megállapított lakbére: 24.964 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 20.700 Ft/hó.
Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év.
Lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2016.10.21. 12.00–12.30, 2016.10.26.
12.00–12.30.
2./ Szombathely, Kisfaludy S. u. 64. 2/15.
Alapterülete: 37 m2.
Szobaszáma: 1 lakószoba.
Helyiségei: 1 szoba, konyha, fürdôszoba +
WC, elôtér, loggia.
Komfortfokozata: komfortos.
Fûtési módja: gázkonvektor.
Megállapított lakbére: 21.288 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 16.650 Ft/hó.
Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év.
Lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2016.10.20. 07.30–08.00, 2016.10.25.
08.00–08.30.
3./ Szombathely, Szelestey L. u. 46. 1/7.
Alapterülete: 35 m2.
Szobaszáma: 1 lakószoba.
Helyiségei: 1 szoba, konyha,
zuhanyfülke + WC.
Komfortfokozata: komfortos.
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Fûtési módja: gázkonvektor.
Megállapított lakbére: 20.654 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége:
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 15.750 Ft/hó.
Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év.
Lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2016.10.18. 13.00–13.30, 2016.10.20.
08.00–08.30.
4./ Szombathely, Széll K. u. 27. fszt. 3.
Alapterülete: 32 m2.
Szobaszáma: 1 lakószoba.
Helyiségei: 1 szoba, elôszoba, konyha,
fürdôszoba + WC.
Komfortfokozata: komfortos.
Fûtési módja: gázkonvektor.
Megállapított lakbére: 21.453 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége:
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 14.400 Ft/hó.
Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év.
Lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2016.10.20. 08.00–08.30, 2016.10.26.
08.00–08.30.
Helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakások bérbeadására vonatkozó szabályok:
A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
a) a pályázónak, valamint a vele együttköltözô személyeknek az egy fôre jutó
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2016. évben 37.050 Ft), de nem
haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2016. évben 285.000 Ft),
b) a pályázó, valamint a vele együttköltözô
személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére
– egyedül költözô személy esetén
legalább 20.000 Ft-tal, egyéb esetekben
legalább 30.000 Ft-tal meghaladja,
c) a pályázó, valamint a vele együttköltözô
személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye
mértékét,
e) amennyiben a pályázó önkormányzati
bérlakás bérlôje, használója vagy szociális
szállás használója, lakbér vagy közüzemi
díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
f) a pályázónak vagy a vele együttköltözô
személyek bármelyikének a kezelôvel kötött bérleti szerzôdése nem az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos
vagy tûrhetetlen magatartás tanúsítása
miatt került felmondásra és 5 éven belül,
önkormányzati bérlakásra szóló bérleti –
vagy használati szerzôdés fennállása alatt
vagy a szerzôdés megszûnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem
tanúsított a pályázó bérlôként, használóként vagy együttköltözô személyként a
kezelôvel vagy a lakótársakkal szemben
az együttélés követelményeivel ellentétes,
botrányos vagy tûrhetetlen magatartást.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 7.

A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti,
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon
a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2016. november 25.
I. A polgármester az alábbi lakásokat jelölte
ki helyreállítással történô bérbeadásra:
1./ Szombathely, Bem J. u. 8. 8/33.
Alapterülete: 53 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 1+2 fél szoba, konyha,
elôszoba, fürdôszoba, WC.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 29.820 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.850 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
14.30–15.00, 2016.10.24. 13.30–14.00.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
232.965 Ft anyagköltség + 281.228 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
2./ Szombathely, Bem J. u. 12. 7/24.
Alapterülete: 54 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 2 szoba, hall, elôszoba,
konyha, fürdôszoba, WC, loggia.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 33.510 Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 24.300 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
10.00–10.30, 2016.10.24. 14.30–15.00.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
452.860 Ft anyagköltség + 344.846 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
3./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 1/102.
Alapterülete: 26 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
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A lakás megállapított lakbére: 14.710 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
09.00–10.30, 2016.10.20. 09.00–10.30.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
310.373 Ft anyagköltség + 250.471 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
4./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 2/220.
Alapterülete: 26 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 14.477 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
09.00–10.30, 2016.10.20. 09.00–10.30.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
270.861 Ft anyagköltség + 233.653 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
5./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 3/305.
Alapterülete: 26 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke,
fürdôszoba + WC.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 14.477 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége:
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
09.00–10.30, 2016.10.20. 09.00–10.30.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
317.616 Ft anyagköltség + 262.245 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a mun-
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kák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
6./ Szombathely, Petôfi S. u. 41. 12/05.
Alapterülete: 29 m2.
Komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás helyiségei: 1 szoba, elôszoba,
konyha, kamra, fürdôszoba + WC.
A lakás fûtési módja: távfûtés.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 16.732 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 13.050 Ft/hó.
A bérlakás megtekinthetô: 2016.10.18.
15.00–15.30, 2016.10.25. 15.00–15.30.
A lakás helyreállításához szükséges munkák
felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô.
Az elvégzendô munkák becsült költsége:
795.470 Ft anyagköltség + 334.046 Ft munkadíj.
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok
díjának bérbeszámítás körében történô érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelô, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történô elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési
munka.
Helyreállítás vállalásával történô bérbeadásra vonatkozó szabályok:
A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
a) a pályázónak, valamint a vele együttköltözô személyeknek az egy fôre jutó
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2016. évben 37.050 Ft), de nem
haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2016. évben 285.000 Ft),
b) a pályázó, valamint a vele együttköltözô
személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére
– egyedül költözô személy esetén
legalább 20.000 Ft-tal, egyéb esetekben
legalább 30.000 Ft-tal meghaladja,
c) a pályázó, valamint a vele együttköltözô
személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye
mértékét,
e) amennyiben a pályázó önkormányzati
bérlakás bérlôje, használója vagy szociális
szállás használója, lakbér vagy közüzemi
díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
f) a pályázó hitelt érdemlôen igazolja, hogy
a lakás helyreállításához szükséges anyagi
fedezet rendelkezésre áll.
g) a pályázónak vagy a vele együttköltözô
személyek bármelyikének a kezelôvel kötött bérleti szerzôdése nem az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos
vagy tûrhetetlen magatartás tanúsítása
miatt került felmondásra és 5 éven belül,
önkormányzati bérlakásra szóló bérleti –
vagy használati szerzôdés fennállása alatt
vagy a szerzôdés megszûnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem

tanúsított a pályázó bérlôként, használóként vagy együttköltözô személyként
a kezelôvel vagy a lakótársakkal szemben
az együttélés követelményeivel ellentétes,
botrányos vagy tûrhetetlen magatartást.
A lakások lakbéren felül felmerülô egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendô bérlô a bérbeadó felé
köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat
a bérlô – fogyasztás alapján – a bérbeadó
által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások
közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendôk.
A bérbeszámítás lehetôsége és mértéke:
A bérlô által a helyreállításra fordított,
a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb
a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes
bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi
összegébe be kell számítani akként, hogy
a helyreállítás összege a legrövidebb idôn
belül megtérüljön a bérlônek. A helyreállítás költségének egyéb módon történô megtérítésére lehetôség nincs.
A lakás helyreállítás utáni mûszaki átvételét
követôen – az elôírt számlák becsatolásával,
illetve a lent írt feltételekkel – a kezelôvel
kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetôség, ahol a beszámítandó
összeg nagysága – a kivitelezés minôségétôl
függôen – a mûszaki ellenôr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed.
A bérbeszámítás alapvetô feltételei:
– a lakás helyreállítása során beépített
anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelô részére bemutatja,
– a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén
– a lakásoknál felsorolt munkák kivételével – számlát nem kell becsatolni,
– munkadíj vonatkozásában az általános
forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra,
amelyek bérbeszámítás keretében történô
elismerése csak az erre vonatkozó számla
alapján lehetséges,
– a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek.
A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA
Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése
elôtt megkötésre kerülô megállapodás tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 7.
A pályázatokat a 2. sz. melléklet szerinti,
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon
a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2016. november 25.
Szombathely, 2016. október 14.
Dr. Puskás Tivadar
polgármester
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

F O G A D Ó Ó RIllés
A Károly alpolgármester, Szombathely Me-

gyei Jogú Város 2. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. október 18-án
(kedden) 16.00–18.00 óráig a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. épületében (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) fogadóórát tart. Sorszám kérhetô a fogadóóra
napján 15.00 órától az épület portáján.

•

C S A L Á D I

•

H I R D E T É S

RECEPT

GESZTENYÉVEL TÖLTÖTT PULYKA

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. október 18-án (kedden)
16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Váci Mihály
Általános Iskolában (Szombathely, Váci Mihály
u. 11.) fogadóórát tart.

Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 14. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2016. október 20-án (csütörtökön) 17.00 órakor a Szôlôsi Klubban (Szombathely, Pásztor u. 1.) fogadóórát tart.

POLGÁRMESTERI HIVATAL: ÜGYFÉLFOGADÁSIIDÔ-VÁLTOZÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatalában 2016. október 14-én és 2016. október 15-én a Hivatal ügyfélfogadási rendje a következô: 2016. október
14. (péntek) 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30ig, 2016. október 15. (szombat) nincs ügyfélfogadás.

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Meskó Roland és Sarang Eszter leánya: Dorottya, Földes Dávid és Nagy Dóra leánya: Réka, Orbán Valter és Kovács Mónika fia: Zétény, Perneki Péter és Molnár
Andrea Mária leánya: Zita, Mersich István és Hajós Judit Mária fia: Bendegúz, Pék Balázs és Hompasz Krisztina Ágota
leánya: Réka, Szalay István és Balogh Gyöngyi Hajnalka fia:
István Kornél, Nagy Gábor és Hercezg Réka Ilona leánya:
Lara, Csécsenyi József és Kámán Valéria Mária fia: Bence Olivér, Kókol Balázs és Kislaki Aliz Mária leánya: Gréta Ingrid,
Keszei Dénes és Németh Adrienn leánya: Zoé, Varga Zoltán
és Poór Marietta leánya: Johanna, Máté András és Zámbó
Aliz leánya: Violetta, Piry Attila György és Molnár Nikoletta
fia: Noel, Sipos Dániel és Farkas Melinda fia: Dávid, Kondor
László és Simon Renáta Anikó fia: Benett, Szücs Gábor és Toldy Annamária fia: Eliot, Bognár István Gábor és Horváth Katalin fia: András, Hajós Dániel és Pereznyák Kitti leánya: Hanna, Pogány Csaba és Péntek Edina Mária fia: Máté, Páll Richárd és Varga Edina Cecília fia: Mihály, Pintér József és
Böröcz Krisztina leánya: Sára, Wertheim Csaba és Nagy Teréz
fia: Noel, Nemes Szabolcs és Kôhegyes Krisztina leánya:
Amira, Gáspár János Ferenc és Vastag Ibolya fia: Krisztián
Milán, Székely Tibor Zoltán és Marincsák Ilona fia: Tibor
Noel, Holdosi Péter és Gáll Adrienn fia: Milán, Nagy Roland
Tamás és Péntek Teodóra Ildikó leánya: Natasa Abigél, Magyar Balázs és Marton Tamara Zsuzsanna fia: Kristóf Bálint,
Auer Attila és Tendli Judit leánya: Vivien és fia: Gergô (ikrek)
H Á Z A S S Á G : Szalai Gábor és Muhovits Zsuzsanna, Kajcsos
Zsolt és Kalmár Csilla Ildikó, Ôri Gábor és Hajszál Judit
H A L Á L E S E T: Móricz Ferencné Salamon Éva, Hajmási József, Kutasi Kálmánné Németh Olga, Kozma Imréné Vörös
Mária Terézia, Bierbauer Imréné Gábor Anna, Császár Ernôné Eredics Ildikó, Hegyi Jánosné Horváth Margit, Molnár
Renéné Németh Anna, Kovács Balázsné Váti Éva, Bozókiné
Csercsics Szilvia, Berndl Imréné Bász Berta, Sári Sándor,
Kalamár Lászlóné Rajki Matild Klára, Németh Károly, Kisfaludy Károly, dr. Pehiné Skoda Irén, Bodorkós Ernô, Török Lászlóné Gérnyi Katalin, Varga László János, Varga Lászlóné
Miltényi Anna, Fekete Ferencné Diószegi Erika Gabriella,
Klug Jánosné Kovács Gizella, Hajmás Ferenc, Szántó Ferenc
Rudolf, Minorics Ferenc Ottóné Fábián Jolán, Kumánovich
Iván, Tóbi László, Németh Imréné Magyar Erzsébet, Bajnerné
Hegedüs Ágnes Magdolna, Lakosi Imre, Katona Gézáné
Nagy Mária Irén, Kiss Lajos
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Hozzávalók: 80 dkg pulykamell, 40 dkg gesztenyemassza
(sós), 20 dkg aszalt szilva, 1 csipet só, 1 csipet bors, 3 ek.
konyak, 1 ek. tejszín.
Elkészítés: A sós gesztenyemasszát keverjük ki egy
kevés konyakkal, sóval, borssal és egy kanál tejszínnel.
A pulykamellet vágjuk szeletekre és klopfoljuk ki.
Enyhén sózzuk, majd rakjuk rá a gesztenyemasszát és
tegyünk rá pár szem aszalt szilvát. Tekerjük fel a húst
és a kapott roládokat csavarjuk alufóliába. Rakjunk egy
tepsibe 2 ujjnyi vizet, majd tegyük bele a tekercseket és
gôzöljük ki, 60–70 perc alatt, 165 fokos sütôben. Ha
elkészült a tekercs, vegyük ki és hagyjuk egy kicsit
pihenni, ezután szeleteljük fel és tálaljuk.

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (az udvarban)
Október 21. péntek:

GESZTENYÉS ÍZEK HEGEDÛSZÓVAL
gesztenyeágyas pálinka • gesztenyével töltött datolya
pirított kalácsba ágyazott libamájjal • sütôtök krémleves
tökmagos puffanccsal • gesztenyés szûzérmék sütôtökös
gnocchival • gesztenyekehely: mindez csak 4.990 Ft!
Hegedûszó Baranyi Sándor prímással
Asztalfoglalás: 20/520-8029, 30/548-4430
Hétköznap: házias, diétás, reform, vega MENÜK!
Hétvégenként: RENDEZVÉNYEK, SZÜLETÉSNAPOK, ESKÜVÔK.

Diramerján Artin:

AZnavour
– zenés életrajzi játék

az Urartu Örmény
Nemzetiségi
Színház elôadása
Szombathelyi Képtár,
2016. október 21. 19.00
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HIRDETÉS

2016. OKTÓBER 15.

F Ó R U M B A N

Ház-Inform Kft.

ÔSZI AKCIÓ!

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

Gyalult termékek, A/B minôségben
Fózolt borovi (erdei) fenyô hajópadló 21x136 mm, 4 m
nettó 2.550 Ft/m2, bruttó 3.239 Ft/m2

TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
• Szombathelyen,
a Táncsics
utcában
36–64 m2
közötti épülô
igényes lakások.
Ár: 328.000 Ft/m2.

Kínálatunkból:

Mikrobordázott borovi teraszburkoló 21x136 mm, 4 m

• Szombathelyen,
a Szûrcsapó
utcában 57 m2-es,
részben felújított
földszinti lakás.
Irányár:
10,9 M Ft.

nettó 3.200 Ft/m2, bruttó 4.064 Ft/m2

Mikrobordázott vörösf. teraszburkoló 21x136 mm, 4 m
nettó 3.750 Ft/m2, bruttó 4.763 Ft/m2
Akciónk 2016. okt. 15-tôl nov. 18-ig, ill. a készlet erejéig tart.

Marton-Fa Kft. – Felsôjánosfa, Kossuth u. 38.
Tel.: 94/526-018; Fax: 94/526-019
06/30/563-9102; 06/30/318-3692
E-mail: martonfakft@gmail.com
web: www.martonfakft.hu

Ügyfeleink részére keresünk 2–3 szobás szombathelyi lakásokat és családi házakat!

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.

keres munkatársakat:

2016. október 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!

• VARRÓNÔ
• MINÔSÉGELLENÔR

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

Amit kínálunk:
• állandó délelôttös munkarend, akár részmunkaidôben
• teljesítményarányos díjazás
• étkezési juttatás
• határozatlan idôre szóló munkaszerzôdés
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség

„BÚJJUNK EL A VILÁG ELÔL”

Szakképesítés illetve gyakorlat nem követelmény!
Pályakezdôk, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880
•
•
•
•
•
•

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

További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!
Várjuk szeretettel Kaszóban!

EGY JÓ
LÉPÉS.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894
505-895
hirdetes@savariaforum.hu
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A mai Kozmetika legeredményesebb kezelései elérhetô áron:
Wave system kezelés:
A rádiófrekvenciás hullámokkal történô elektroporézis a sejtmembránon keresztül csatornákat nyit meg, melyeken szinte
szabadon áramlanak be a hatóanyagok a sejtekbe és a sejtek
közötti térbe. A készülék segítségével 0,2–10 cm (!) mélységig igen nagy mennyiségben lehet bejuttatni a bôrfelületre
felvitt steril orvosi hatóanyagokat, melyek az egyszerû felkenéshez képest 1200%-kal magasabb koncentrációban mutathatók ki a bôr aljában.
Végleges szôrtelenítés: Teljes automata gép segítségével
megszabadulhat nem kívánt szôrzetétôl véglegesen. Biztonságos-garantált eredmény-fájdalommentes.
Professzionális sminktetoválás: Természetes sminkhatású tetoválás a mai divat trendje, melyhez profi készülék és megfelelô szaktudás szükséges.
Ingyenes szaktanácsadás!
Quatrolite-Pascaud LiteLED: Az eltérô tulajdonságú fényenergiának használatával különbözô problémákat azonnali és
hosszantartó eredménnyel oldhatunk meg. Már egy kezeléssel
is látványos változást érünk el. Bôrfeszesítés-tokakezelés-ránctalanítás-aknékezelés nyugtatás hatékony kezelési eljárása.
Új bôr 5 nap alatt: Problémás, ráncos, pingmentfoltos, tág pórusú, egyenlôtlen bôr cseréje, fájdalommentesen.

Bejelentkezés:
Gaal Matild – Eü. dipl. kozmetikus mester
Tel.: +36 30 732 9171
E-mail: gaalmatild@gmail.com
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H I R D E T É S

2016. OKTÓBER 15.

F Ó R U M B A N

Vas megyei partnereinkhez keresünk
munkavállalókat az alábbi munkakörökbe:

OPERÁTOR

(Szombathelyre, Kôszegre, Lukácsházára, Celldömölkre)

3–4 mûszakos munkavégzés
kiemelkedô juttatási csomag
cafeteria
buszjáratok

Érdeklôdni, jelentkezni lehet (H–P 8–16):
94-509-515 • 30-587-5268 • whc.szombathely@whc.hu
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002 • XX-M-001/407/2013

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

Víztorony közelében
2 generációs,
polgári stílusú
családi ház eladó.
Irányár: 33,9 m Ft.

Tel.: 30/678-1177

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!

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

FIGYELEM!
JELENTÔS BÉREMELÉS
A VILLSZÖV Zrt.-nél
FELVÉTELRE KERESÜNK:
• Operátort (2 mûszak
vagy állandó éjszaka)
• Raktárost (2 mûszak)
• Karbantartót (2 mûszak)
• Lakatost (1 mûszak)
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as
telefonszámon, e-mailben
a villszov@villszov.hu címen,
személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3.
szám alatt lehet.

Várjuk jelentkezésüket!

Mobil: + 36 70 63 61-609

Épületszobrászat és
sírkôkészítés
• Régi sírkövek felújítása
• Új, gránit sírkô készítése
• Az árak tartalmazzák a gyöngykavics alapot, lámpát,
vázát, betûvésést és a helyszíni összeállítást!

A jövô évi megrendeléseket, az idei áron:
50.000 Ft elôleggel veszünk fel!

Bôvebb Információ honlapunkon:

www.sirko-epuletszobraszat.hu

Urnasírok

Mintakertünk Szombathelyen a Rába
gyár és a Petôfi-telep között található!

már
180.000 Ft-tól!

A részletekrôl érdeklôdjön telephelyünkön.

•
•
•
•

Mintakertünk megtekinthetô:
H–P: 16–20 óráig, Szo–vas: telefonos egyeztetés után.

A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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RUHÁZATI
KERESKEDELEM

Vásároljon nôi- férfi felsôruházatot
közvetlenül a gyártótól!

ÔSZI KÍNÁLATUNKBÓL:
Nôi- férfi átmeneti kabátok, dzsekik
Nôi két-háromrészes kosztümök
Nôi nadrágok, pulóverek
Nôi szoknyák, blúzok és még sok egyéb…
Férfiöltönyök, zakók, nadrágok
Férfiingek, nyakkendôk
Ballagó fiú osztálynak
öltönyvarrást vállalunk!
Szombathely, Ernuszt K. u. 38.
Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160
Nyitva tartás: H–P 11–19 Szo 9–13,
VASÁRNAP SZÜNNAP
www.gotthardbt.hu
gotthardbt@gotthardbt.hu

A Sabina Zrt.

www.olaszkavegepek.hu
E-mail: info@olaszkavegepek.hu

szabászati és kárpitos üzemrészlegébe

Tel.: 06 30 450 0043
06 94 784 865

betanított munkára
munkavállalókat keres.

Cím: Szombathely,
Kôszegi u. 2.
(Uránia udvar)

Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Használt kávégépek értékesítése (Saeco, Jura, Delonghi),
szerviz, kávék, tisztítószerek, alkatrészek.

AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7. • TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU

