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KOMMENTÁROK
PÁLYÁZATI LEHETÔSÉGEK
CIVILEKNEK
A BOMBATÁMADÁSRA
EMLÉKEZTEK

Új Dacia modellek
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HIRDETÉS

Március 21-én,
(kedden) 8–11 óráig

NYÍLT TANÍTÁSI
NAP LESZ
a Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában,
melyre szeretettel várjuk
a leendô elsô osztályosokat és szüleiket.

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

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Az Interspar és a Pláza
közelében lakások
11,35 M Ft-tól eladók!

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu
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2017. MÁRCIUS 11.

FÓRUMBAN

•

KÖZGYÛLÉS

Közgyûlési sajtótájékoztatók
UTÓHANGOK AZ IGAZGATÓVÁLASZTÁSRÓL
A márciusi közgyûlésen nem kisebb
fajsúlyú témák kerültek szóba, mint
a romkert, a vásárcsarnok, az uszoda
fejlesztése, a város költségvetése,
a város közvilágításának felújítása,
és a színigazgató-választás. A képviselôk kommentárjaikban leginkább
az utóbbira tértek ki.
Balassa Péter jobbikos képviselô a közgyûlésen ismertetett beruházásokkal
kapcsolatban megjegyezte, hogy
a pénzt a Jobbik inkább bérlakásépítésre és szociális-jóléti programokra költené. A közvilágítás felújításáról azt
mondta, hogy üdvözlendô, de várják,
mely cégek jelentkeznek a munkára.
A költségvetést elfogadta, mert megemelték az önkormányzati közszférában dolgozók illetményalapját.
A színházigazgató-választással kapcsolatban egy közleményt adott ki:
Balassa Péter tudatosan nem nyomott
gombot, nem vett részt a szombathelyi közgyûlésben a szavazáson. „Amíg
az MSZP az egyik pályázó anyagának
kiszivárogtatásában és a jelölt ellehetetlenítésében volt érdekelt, addig a Fidesz a teljes pályázat érvénytelenítésében és új kiírásban tüsténkedett. Elôbbi kivizsgálása végett Balassa Péter
az ügyészséghez fordult. A Jobbik önkormányzati képviselôje, ha tehetné,
jelképesen fenéken billentené mindkét
elhasznált és lejáratódott XX. századi
pártot. A Jobbik a tisztaságot és a szak-

maiságot tartja szem elôtt, ezért nem
asszisztálhat ahhoz, hogy a szombathelyi színházi kultúrát bármelyik politikai formáció kisajátítsa és szétverje.
Ugyanis mind a Fidesznek, mind
a baloldalnak ez volt a célja.”
Molnár Miklós (Pro Savaria Egyesület)
gazdasági alpolgármester a költségvetésrôl elmondta, hogy három prioritást
vettek figyelembe: az útfelújítási alapot, az önkormányzati dolgozók béremelését és a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat. Ez másfél milliárd forintot jelent a 25 milliárd forintos költségvetésben.
A színházigazgató-választást azzal
kommentálta, hogy sokszor érezte
magát az elmúlt tizenöt évben rosszul
a közgyûlésben, de annyira, mint ennél a napirendnél, még soha. Mint elmondta, a Pro Savariában egyértelmû
volt, hogy Jordán folytassa, és személyes véleménye is ez. A történetnek
nincs nyertese, csak vesztese van. A kiutat sem látja a patthelyzetbôl, úgy gondolja, hogy a pályázat kiírásáról is nehéz lesz konszenzust teremteni. A kérdés körül kialakult politikai vita elôrevetíti, hogy sokkal nehezebb két év elé
nézünk, mint amilyen mögöttünk van
– jegyezte meg.
Illés Károly alpolgármester (Fidesz)
a fejlesztésekrôl szólt, elôremutatónak
és fontosnak nevezte mindegyiket.
A parkolási rendszer átalakításával
kapcsolatban jegyezte meg, hogy hat

elektromos töltôállomást is kialakítanak a városban. Lendvai Ferenc frakcióvezetô (Fidesz–KDNP) a költségvetés
pozitívumaként említette a városi alkalmazottak fizetésemelését. A színházigazgató-választásról azt mondta, hogy
az ellenzék csinált óriási balhét az igazgatóválasztásból, „senki nem örül ennek”. Azt is kijelentette, hogy a Jordánt
támogatók presszionálták a Dér András
pályázatát támogató színházi szakembereket. (A bizottság egyik tagjától
tudja.) A közgyûlésen azért javasolták
az új pályázat kiírását, mert a szakmai
bizottság nem hozott döntést.
Nemény András (MSZP) az igazgatóválasztással kapcsolatban elmondta, hogy
nem akartak pártpolitikát vinni az
ügybe, a közös bölcsességre alapozva
próbálták meg kérni a városvezetést,
hogy hozzon döntést Jordán pályázatáról. A városháza elôtti demonstrációról megjegyezte, hogy a tüntetôk számából is látszott, hogy az az érték, amit
Jordán Tamás létrehozott, sokak számára belsô értékké vált. Hangsúlyozta azt
is, hogy a szakmai bizottságban Koczka
Tibor javasolta, hogy ne döntsön a bizottság a pályázatokról, majd a városvezetés arra hivatkozva terjesztette be
az új pályázat kiírását, hogy a szakmai
bizottság nem hozott döntést. Úgy
gondolják, hogy a városvezetésnek
kívülrôl mondták meg, hogy milyen határozatot kell hozniuk az ügyben.
SaFó

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

Telefon: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Az ELTE Szombathelyen – megünnepelték
„Az ELTE megérkezett Szombathelyre”
címmel rendeztek ünnepséget a Savaria
Egyetemi központban az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a szombathelyi
campus integrációja alkalmából múlt
pénteken. A rendezvényen díszoklevelet
kaptak mindazok, akik segítették ezt
az egyéves munkát. Dr. Kisfaludy András,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektora köszöntô beszédében elmondta, hogy „ami létrejön, összhangban
van azzal az értékrenddel, amit eddig is
képviseltünk, mint ELTE”. Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke sok sikert
kívánt az együttmûködéshez. Dr. Németh István, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese arról beszélt, hogy
olyan ez az integráció, mint egy esküvô:
minôségi ugrást jelent, új lehetôségeket, de azt is, hogy meg kell felelni az elvárásoknak. A résztvevôket köszöntötte
dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô,
dr. Puskás Tivadar polgármester és
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke.
Szombathely végzetes napja
1944. március 4-én súlyos bombatámadás
érte Szombathelyt. A tragédia 72. évfordulóján az áldozatokra emlékeztek az Assisi Szent Ferenc Kollégiumnál lévô
dombormûnél és az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületén lévô
emléktáblánál. Professzor dr. Széll Kálmán
(képünkön) így emlékezett a végzetes napra: „Számos élet tört derékba, sokan

A megemlékezés koszorúit mások mellett
dr. Puskás Tivadar polgármester, dr. Hende
Csaba, Szombathely országgyûlési képviselôje, Illés Károly és Koczka Tibor alpolgármesterek helyezték el.
Egy este Jankovics Marcellel
Jankovics Marcell volt a Polgári esték sorozat legutóbbi elôadásának vendége.
A közönség körében rajzfilmrendezôként
ismert mûvésszel dr. Hende Csaba beszélgetett munkájáról, családjáról, a magyarság kultúrájáról az Ôrvidék házban.
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Horváth Zsolt az új diákpolgármester
A héten tartották a diákpolgármester-választást. A tisztséget Horváth Zsolt, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
11/C osztályos növendéke nyerte el, a diák-

Fák díszben, ruhában az arborétumban
A kámoni arborétumban egy nagyon jó
hangulatú eseményen húsz fát díszítettek
fel szombathelyi családok, iskolai közösségek és idôsklubok. Az alkotásokat április 9-ig nézhetik meg, és szavazhatnak is
az érdeklôdôk, hogy melyik tetszik a legjobban.
Nôk régi fotókon
Nônap elôtt, nôkrôl szóló rendezvénnyel
indította nyilvános rendezvényeinek sorát
a Berzsenyi Dániel Könyvtár Helytörténeti
Klubja. Az érdeklôdés nagy volt, nem véletlenül: Spiegler Tibor magángyûjteményének
nôi portréfotói kerültek a paravánokra, és
mivel a fotózásra mindenki a legszebb ruháját vette fel akkoriban, divattörténeti
elôadást is hallhattak az érdeklôdôk Némethné Ódor Edittôl, az SZOSZSZC Oladi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatóhelyettesétôl. Mindenkit várnak a következô alkalomra, Torjay Valter mûvészettörténész fotótörténeti elôadására március
23-án 17 órakor.
Varju László Szombathelyen

megsebesültek, megrokkantak, ártatlanul.
Míg a korábbi századokban a háborút ember ember elleni küzdelem döntötte el, addig a 20. században a levegôbôl, védtelen
civil áldozatokat is pusztítottak. Szombathelyen többségében nem is katonák haltak meg, mivel azok a fronton voltak.
A bombázásnak stratégiai célja nem lehetett, hiszen a háború végén jártunk már.”

elôtti téren összefutunk a nôket virággal
köszöntô szocialista városatyákkal. Nem
volt ez az idén sem másképp. Délelôtt
a belvárosban, délután a Domusnál lepték meg egy szál virággal a baloldali
képviselôk a hölgyeket.

Varju László, a Demokratikus Koalíció
alelnöke tartott Szombathelyen sajtótájékoztatót. Elôször a bérlakás-helyzet került szóba, amellyel kapcsolatban Szuhai
Viktor önkormányzati képviselô elmondta, hogy egy magyar munkahelyen dolgozó szombathelyi fiatal nem tud versenybe szállni az albérletért, annyira elmentek
az árak a külföldre ingázók miatt. Varju
László kitért a színházigazgató-választásra: „Sokakat felháborító döntés született. A fideszes pártpolitikát távol kell tartani a kultúrától.” Méltatta Jordán szombathelyi munkáját.
Virágot a lányoknak, asszonyoknak
Ha nônap, akkor virág, és ha szombathelyi Fô tér, akkor bizton számíthatunk rá,
hogy a belvárosban a Centrum áruház

alpolgármester pedig Iker Enikô, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 10/A osztályos
diákja lett.
Könyv Tóth Gézáról
Bodor Ferenc aranytollas újságíró tizedik
könyve Tóth Géza súlyemelôrôl, mesteredzôrôl szól. A vasak világa címû könyvet
kedden mutatták be a megyeházán, ahol
jelen volt a világbajnok, olimpiai ezüstérmes sportoló két lánya, Tóth Ágnes és Tóth
Orsolya is. A könyv megírásának ötlete
Tóth Orsolyában fogalmazódott meg,
hogy méltó emléket állítsanak édesapjának. Tóth Géza emlékét a hét végén megrendezendô súlyemelô-bajnokság is ôrzi.
A sajtótájékoztatón dr. Puskás Tivadar polgármester kijelentette, hogy Tóth Géza
minden szombathelyi példaképe.
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A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

Brazíliába indult, Hamburgba érkezett
„Egy szentgotthárdi asszony csodával határos módon szabadult meg az elsülyedt
Vestris-rôl” – ezzel a címmel jelent meg írás
az 1928. december 3-án megjelent
Nyugatmagyarország címlapján. A felettébb érdekes történet vasi szálait derítette ki az újság munkatársa…

és csak akkor tértem magamhoz, amikor
már Hamburgban voltunk.”
Csiszár Józsefnét azonban nem riasztották
el a történtek. Az írás végén ugyanis kijelentette: „Most megírom az uramnak
a történteket és ha ismét küld pénzt, ujra
megpróbálkozom Brazíliába jutni.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a vépi vasútállomáson. A „Dáridózz és
táncolj Galambos Lajcsival és sztárvendégeivel” címû mûsorra szóló belépôket
Király Károlyné és Edelényi Márton, a Szentgotthárdi Élményfürdô belépôit pedig
Gyuk Tamás, Kurucz Istvánné és Egyed Józsefné nyerte. E heti kérdésünk: Mi
volt a szerencsétlenül járt hajó neve? A helyes megfejtést beküldôk között
a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket, valamint a sárvári
Hotel Bassiana hidegterápiás utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket
a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I.
emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, március 15-ig. Kérjük,
feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

A sztori 1928 októberében kezdôdött. Csiszár Józsefné ugyanis ekkor indult el
Szentgotthárdról a távoli Brazíliába…
„Alig pár hónapos házasok voltunk, amikor férjem elszakadt tôlem. Nagyon küzdelmes volt az itthoni élet és elhatároztam,
hogy kimegyek Amerikába. Most már évek
óta Brazíliában van, ahol szorgalmasan
dolgozott és lassanként pénzt gyûjtött
össze, hajójegyet küldött nekem, hogy
menjek én is utána. Fájó szívvel hagytam
itt szüleimet és szülôföldemet, de mégis
utrakeltem, mert az asszonynak a férje
mellett a helye.”
A hölgy összepakolt, felszállt az óceánjáróra, a Vestrisre, és elindult Dél-Amerikába. Ekkor még nem sejtette, hogy mi vár rá…
„November 11-én hétfôn virradóra ért el
bennünket a nyílt tengeren a vihar. Két napig tartott az élet-halál harcunk. Mi volt
a baja a hajónak, azt én nem tudom, de
az utasok azt mondják, hogy a hajó kapitánya öngyilkos akart lenni és mivel
embergyûlölô volt, így akarta elpusztitani
magát és vele az egész hajót minden uta-

sával és alkalmazottjával együtt.” A hölgy
– ahogy mesélte – épp ki tudott szaladni
kabinjából, persze csomagjaival nem volt
ideje foglalkozni.
„Szerencsére én mindjárt az elsô mentôcsónakba kerültem egy sereg más
asszonnyal és gyermekkel. Fellélegeztünk. De ekkor egy rettenetes dolog történt. Mentôcsónakunkat egy csigán eresztették le a tengerbe. Az egyik csiga azonban felmondta a szolgálatot és a csónak
felborult. Négy öt asszony és néhány
gyerek a hirtelen lökéstôl beleesett a tengerbe. A szivembe nyilallik még mindig halálordításuk. Én görcsösen felkapaszkodtam a kötélbe és így maradtam addig,
amíg a csónakot rendbe nem hozták.
Hogy mikép kerültem a Berlin nevü hajóra, azt azonban már nem tudom, mert
a sok izgalomtól és rémülettôl elájultam

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól
másnap reggel 8.00-ig tart.
Az ügyelet március 11-tôl
március 17-ig.
11., Szo – Markusovszky,
Markusovszky L. u. 5., 506-112
20.00–8.00; 12., V – Calendula,
Szelestey L. u. 4–6., 509-405
19.00–08.00; 13., H – Benu
Kígyó, Fô tér 31., 312-583
20.00–8.00; 14., K – Benu Fô tér,
Széchenyi I. u. 1., 312-466
20.00–8.00; 15., Sze – Fekete
Sas, Paragvári u. 70., 508-242
8.00–8.00; 16., Cs – Gondviselés,
Nádasdy F. u. 43., 368-722
20.00–8.00, 17., P – Benu
Interspar, Újvilág u. 1., 313300 20.00–8.00
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PROGRAMAJÁNLÓ •

FOGADÓÓRA

ORSZÁGOS TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT
RENDELTEK EL 2017. MÁRCIUS 3-ÁN

Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere,
a Fidesz Szombathelyi Szervezetének alelnöke 2017. március 14-én
(kedden) 15.00–16.30 óráig a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent
Márton u. 10.) fogadóórát tart.

Sátory Károly, Szombathely Megyei Jogú Város 10. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. március 16-án
(csütörtökön) 16.00–18.00 óráig a Nyugdíjas Bérlôk Házában
(Szombathely, Karmelita u. 2/c.) fogadóórát tart.

Március 11–18.
KIÁLLÍTÁS
március 9–április 2.
Kámoni Arborétum és
Ökoturisztikai Központ
(Szent Imre herceg u.
84/b.)
Hetvenkedem – Vincze
László kiállítása
március 17. (péntek)
Vitalitas Galéria
(11-es huszár út 19.)
17.00 Sejtések –
Kaczmarski Ágnes
fotómûvész
kiállításának megnyitója
•••••••••••••••••
március 11. (szombat)
Agora – MSH
20.00 Hooligans
Végállomás
20.00 Müller Péter
Sziámi AndFriends,
vendég: Bagatell
Agora – Savaria
Filmszínház
22.00 Vad Fruttik
március 13. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel
Könyvtár 4. emelet)
17.00 Filadelfia
– A megújulás útja,
elôadó: Oláh László
Vas Megyei TIT
(ELTE–SEK, „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Szép kis
város Selmecbánya,
elôadó: dr. Horváth
Katalin
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KÖZÉRDEKÛ

Genius Savariensis
Szabadegyetem
(ELTE–SEK „D” ép.,
Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Irodalmi kurzus:
Arany János -– 200,
elôadó: dr. Goda Imre
Agora – MSH
18.00 Rajmon Ádám:
Lélekvirág –
könyvbemutató
március 14. (kedd)
Herényiek Háza
(Béke tér 7.)
17.30 Megemlékezés az
1848–49-es
forradalomról. Ünnepi
beszédet mond Koczka
Tibor alpolgármester,
km.: a Gothard Jenô Ált.
Iskola tanulói és a
Herényi Nótakör
Magyar Meteorológiai
Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Gombakülönlegességek a világból,
elôadó: Kalauz József
március 16. (csütörtök)
Vas Megyei TIT (Kôszegi
u. 2.)
15.00 Hölgy Klub:
Legújabb utazásaim –
Japán, Las Vegas,
elôadó: dr. Kiss Róbert
Richárd
15.30 Szenior Klub:
„Leme-nô-nap”, elôadó:
Benke Éva
MMIK
20.00 Nincs idô

gólörömre! – Bödôcs
Tibor estje
március 17. (péntek)
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 Ridikül szalon,
vendég a Molnár család
Arena Savaria
(Sugár út 18.)
19.00 Nagy tavaszi retro
fesztivál
március 11–17.
(szombat–péntek)
Weöres Sándor Színház
március 11. (szombat)
15.00 Ivanov
19.00 Vineta
Köztársaság
19.00 A Grönholmmódszer
március 12. (vasárnap)
18.00 Meseautó –
zenés utazás
négy tételben
március 14. (kedd)
19.00 A padlás
19.00 A Dédi
március 15. (szerda)
19.00 A padlás
19.00 A Dédi
március 16. (csütörtök)
19.00 Vineta
Köztársaság
19.00 A Grönholmmódszer
március 17. (péntek)
19.00 A dzsungel
könyve
március 18. (szombat)
Agora – MSH
18.00 Nagy Jonathan
illúzió show-ja

Fontos tudnivalók a tûzgyújtási tilalomról, a tûzgyújtás szabályairól
Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdôgazdálkodásért felelôs miniszter rendelheti el a tûzgyújtási tilalmat, például
a katasztrófavédelem kezdeményezésére.
Tûzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdôterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetén belül lévô külterületi ingatlanokon. Ide értendôk
a felsorolt területeken található
tûzrakó helyek, a vasút és közút
menti fásítások, de tilos a parlag- és
gazégetés is.
A tûzgyújtási tilalom elrendelése és
annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektôl, az erdôben található élô és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tûzgyújtási tilalomról
az érintett hatóságok a hivatalos
honlapjukon teszik közzé a tûzgyújtási tilalomról szóló határozatot és
térképet, de errôl az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad.
Az aktuális tûzgyújtási tilalomról –
mint a jelenleg kihirdetett esetben is
– a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetô szakmai
honlapok is tájékoztatnak, amelyek
ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja
kiemelt helyén teszi közzé a hírt
a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/.
A tûzgyújtási tilalom a közzétételtôl a visszavonásig él! Az említett
honlapokon napi frissítéssel megtekinthetô az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdôterületekrôl az erdészeti
hatóság által készített interaktív erdôtérképen is tájékozódhat.
Magyarországon két fokozottan
erdôtûzveszélyes idôszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal,
hóolvadás után közvetlenül, amikor
a kizöldülés elôtt elsôsorban rét- és
tarlóégetések következtében gyullad meg az erdô, elsôsorban lombos
erdôtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentôs károkat.
A második veszélyeztetett idôszak
a nyári hónapokra esik, amikor
a hosszabb csapadékmentes, forró
idôjárási viszonyok következtében
az erdei avar és tûlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdôtüzek elsôsorban eldobott cigarettacsikkek
és a tûzgyújtási tilalom ellenére
meggyújtott tábortüzek, nyári
gazégetés következtében keletkeznek, elsôsorban erdei és fekete
fenyves állományokban, valamint
idôsebb lombos állományokban.
Szombathely, 2017. március 7.
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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2017. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS
ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL
SZERVEZETEK SZÁMÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Egészségügyi Szakmai Bizottsága
pályázatot hirdet a városban mûködô
egészségügyi civil szervezetek pénzügyi
támogatására.

kén: www.e-savaria.hu/otr /regisztráció
vagy http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer/onkormanyzati-tamogatási-rendszer.2626/ /regisztrációs kérelmét „ITT”
/www.e-savaria.hu/otr/regisztráció.
A regisztrációhoz kötelezô mellékletként
az alábbi dokumentumokat szükséges
csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.
Regisztrációval nem rendelkezô civil szervezet a regisztráció elfogadása után az
önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.
Regisztrációval már rendelkezô szervezet
a regisztráció tárgyévben történô egyszeri megújítását követôen nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások
Rendszerébe történô bejelentkezést követôen a „Regisztáció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.
A regisztráció megújításához kötelezô
mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.
Regisztrációval már rendelkezô civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki
a pályázati adatlapot.
A pályázati adatlap az Önkormányzati
Támogatások Rendszerébe történô belépést követôen az alábbi elérési útvonalon
érhetô el:
Támogatások/Pályázatok/ Egészségügyi
Civil Alap pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a program címét, megvalósulásának idôpontját
vagy idôtartamát, a program részletes
leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelezô mellékletét képezi
az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthetô dokumentumok elérési
útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz. pdf és Nyilatkozat pályázathoz. pdf dokumentumok kitöltve
és aláírva elektronikus formában.
A pályázatokról az Egészségügyi Szakmai
Bizottság dönt a benyújtási határidôt követô 30 napon belül. A döntés eredményérôl a pályázó elektronikus úton kap
értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetôség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Közgyûlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendeletében foglaltak
az irányadók.
Az elszámolás rendje: A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerzôdésben meghatározott határidô, amelyet papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és
Koordinációs Irodájához.
A támogatás formája és mértéke: Vissza
nem térítendô, elôfinanszírozású támogatás.
2017. március 1.
Dr. Kecskés László sk.,
a Bizottság elnöke
• • •
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KIEMELKEDÔ SPORTRENDEZVÉNYEK
TÁMOGATÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek és más jogi személyek részére nemzetközi vagy országos jelentôségû, valamint a város jó hírnevét öregbítô, nagy
média érdeklôdést kiváltó sportrendezvények pénzügyi támogatására.
A pályázat célja: A város sport kínálatának bôvítése, gazdagítása színvonalas
programokkal. A városhoz kötôdô sporttevékenység támogatása 2017. január
1-tôl 2017. december 31-ig terjedô idôszakban megvalósuló programokra vonatkozóan.
Támogatottak köre: Mindazon Magyarországon mûködô és bejegyzett társaságok és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2016. január 1. elôtt nyilvántartásba vett, sportintézmények, sportszervezetek, egyéb társadalmi szervezetek,
egyesületek, és más jogi személyek, akik
a sport területén tevékenykednek.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
• pártok,
• munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek,
• biztosító egyesületek,
• egyházak,
• közalapítványok,
valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§. 22.
pontja szerinti szervezetek.
Nem részesülhet támogatásban a támogatottak körében:
• az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében
megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
• az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
• az a pályázat, amely nem felel meg
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A pályázat célja: A korszerû egészségmegôrzés, betegségmegelôzés és egészségismeret elsajátítása közösségi programok szervezésével, szakelôadók és korszerû szakmai anyagok biztosításával.
A program segítse elô a közösségi élet
minôségi javulását.
Támogatottak köre: Szombathely város
területén mûködô és bejegyzett, mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2016. január 1.
elôtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak és az alapító okiratuknak megfelelô tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:
• amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztô
vagy valótlan adatot szolgáltatott,
• amelyet nem a támogatásra jogosult
nyújtott be,
• amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplô támogatási célok egyikének sem,
• amely nem felel meg a felhívásban
elôírt formai és tartalmi követelményeknek,
• amelynek lejárt esedékességû köztartozása van,
• amely a korábbi szerzôdésben foglalt
feltételeket megszegte,
• amely korábban az Egészségügyi Szakmai Bizottságtól kapott támogatást a
vonatkozó támogatási szerzôdésben
megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel,
• amely a 2016. évi pályázat keretében
pénzügyi támogatást kapott és
az összeg felhasználásáról a szerzôdésben meghatározott határidôig nem
számolt el, vagy nem kapott halasztási
engedélyt, illetve azt nem a megjelölt
célra használta fel,
• amelynek bejegyzett (nyilvántartott)
tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.
A pályázat keretösszege: 3 millió Ft.
Pályázati díj: nincs.
A pályázat benyújtható: 2017. március
6–2017. március 31. között.
Határidôn túl érkezô pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Pályázat kizárólag annak benyújtását követôen
megvalósuló rendezvényekre, egyéb tevékenységekre nyújtható be.
A pályázó szervezetnek legkésôbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos
honlapján az alábbi elérhetôségek egyi-
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a pályázati felhívásban szereplô támogatási célok egyikének sem,
• az a pályázat, amely nem felel meg
a felhívásban és a pályázati útmutatóban elôírt formai és tartalmi követelményeknek,
• az a pályázó, amelynek lejárt esedékességû köztartozása van,
• az a pályázó, amely a korábbi szerzôdésben foglalt feltételeket megszegte,
• az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást
a vonatkozó támogatási szerzôdésben
megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérôen használta fel,
• az a pályázó, amely 2016. évi pályázat
keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott határideig nem számolt el, vagy
azt nem a megjelölt célra használta fel,
• az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében
a sporttevékenység nem szerepel.
A támogatás minimális összege: 500.000 Ft.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017.
március 13. napjától kezdôdôen a rendelkezésre álló keretösszegig folyamatos.
Pályázati díj: nincs.
A pályázatok benyújtása és elbírálása: Határidôn túl érkezô pályázat automatikusan
elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek
legkésôbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg regisztrálnia kell az Önkormányzat
hivatalos honlapján az alábbi elérhetôségek egyikén: www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy a http://www.szombathely.hu/
ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasirendszer – regisztrációs kérelmét az „ITT”
szóra kattintva.
A regisztrációhoz kötelezô mellékletként
az alábbi dokumentumokat szükséges
csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval nem rendelkezô civil szervezet a regisztráció elfogadása után az
Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.
Regisztrációval már rendelkezô szervezet
a regisztráció tárgyévben történô egyszeri
megújítását követôen nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások
Rendszerébe történô bejelentkezést követôen a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.
A regisztráció megújításához kötelezô
mellékletként az alábbi dokumentumokat
szükséges csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
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• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval már rendelkezô civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki
a pályázati adatlapot.
A pályázati adatlap az Önkormányzati
Támogatások Rendszerébe történô belépést követôen az alábbi elérési útvonal
érhetô el:
Támogatások (Pályázatok) Kiemelkedô
sportrendezvények támogatása pályázat
A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának idôpontját
vagy idôtartamát, a program részletes
leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelezô mellékletét képezik
az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthetô dokumentumok elérési
útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz.pdf és Nyilatkozat
pályázathoz.pdf dokumentumok kitöltve
és aláírva elektronikus formában, valamint a NAV - tól beszerzett 30 napnál
nem régebbi Nemleges („nullás”) adóigazolás elektronikus formában.
A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidôt követô 30 napon belül. A döntés
eredményérôl a pályázó elektronikus
úton kap értesítést. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetôség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendeletében foglaltak
az irányadók.
Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat
papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági
Irodájához. Az elszámolás határideje
a megvalósítást követô 60. nap. Reprezentációs költség a támogatási összeg
maximum 10%-át teheti ki.
A támogatás formája és mértéke: Vissza
nem térítendô, 80%-os elô- és 20%-os
utófinanszírozású támogatás, amelynek
elsô részlete a támogatási megállapodás
aláírását követô 30 napon belül, a második részlete az elszámolást követô 15. napon belül kerül átutalásra. Egy pályázó
több pályázatot is benyújthat!
Szombathely, 2017. február 28.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária sk.,
a Bizottság elnöke

•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KULTURÁLIS ÉS
CIVIL ALAP PÁLYÁZATHOZ
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok

Bizottsága pályázatot hirdet a városban
mûködô kulturális intézmények, valamint civil szervezetek pénzügyi támogatására.
A pályázat célja: A város kulturális kínálatának bôvítése, gazdagítása színvonalas programokkal, valamint a szombathelyi székhellyel rendelkezô szervezetek; a szombathelyi szervezettel is rendelkezô országos,
regionális, megyei szervezetek vagy Szombathelyen tevékenységüket kifejtô nem
szombathelyi szervezetek helyi mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati
költségvetési támogatás biztosítása.
Támogatottak köre:
• kulturális intézmények,
• hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett civil szervezetek.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:
• amely a Bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztô
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
• amelynek lejárt esedékességû köztartozása van;
• amely a korábban az Önkormányzattól
kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerzôdésben megjelölt céltól
részben, vagy egészben eltérôen használta fel;
• amely 2016. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott, és az
összeg felhasználásáról a támogatási
megállapodásban meghatározott ideig
nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel.
• amelyet nem a támogatásra jogosult
nyújtott be;
• amely nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt támogatási célnak.
Keretösszeg: 15.000.000 Ft.
Pályázati díj: nincs.
A pályázatok benyújtása és elbírálása:
A pályázat benyújtható 2017. március 13.
és 2017. március 31. között.
Határidôn túl érkezô pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Pályázat kizárólag, annak benyújtását követôen
megvalósuló rendezvényekre, egyéb tevékenységekre nyújtható be. A pályázó
szervezetnek legkésôbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg regisztrálnia kell
az Önkormányzat hivatalos honlapján az
alábbi elérhetôségek egyikén:
www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy
http://www.szombathely.hu/ugyintezes/o
nkormanyzati-tamogatasi-rendszer/
onkormanyzati-tamogatasi-rendszer.2626/ regisztrációs kérelmét „ITT” érheti el /www.e-savaria.hu/otr/regisztráció
A regisztrációhoz kötelezô mellékletként
az alábbi dokumentumokat szükséges
csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.
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molás határideje mûködési támogatás
esetén a tárgyévet követô év január 31.
napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követô
60 napon belül. Reprezentációs költség a
támogatási összeg maximum 10% -át teheti ki.
A támogatás formája és mértéke: Vissza
nem térítendô, elô- és utófinanszírozású
támogatás.
Szombathely, 2017. február 28.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária sk.,
a Bizottság elnöke
•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORTRENDEZVÉNYEK
TÁMOGATÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága pályázatot hirdet a városban
mûködô sportintézmények, sportszervezetek, egyesületek és más jogi személyek
által szervezett sportrendezvények pénzügyi támogatására.
A pályázat célja: A város sport kínálatának bôvítése, gazdagítása színvonalas
programokkal. A városhoz kötôdô sporttevékenység támogatása 2017. április
1-tôl 2018. március 31-ig terjedô idôszakban megvalósuló programokra vonatkozóan.
Támogatottak köre: Szombathely város
területén mûködô és bejegyzett mindazon társaságok és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2016. január 1. elôtt nyilvántartásba vett, sportintézmények, sportszervezetek, diáksport egyesületek, egyéb
társadalmi szervezetek, egyesületek és
más jogi személyek, akik a sport területén
tevékenykednek.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
• pártok,
• munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek,
• biztosító egyesületek,
• egyházak,
• közalapítványok,
• valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§. 22.
pontja szerinti szervezetek.
Nem részesülhet támogatásban a támogatottak körében:
• az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében
megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
• az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
• az a pályázat, amely nem felel meg
a pályázati felhívásban szereplô támogatási célok egyikének sem,
• az a pályázat, amely nem felel meg
a felhívásban és a pályázati útmutatóban elôírt formai és tartalmi követelményeknek,

• az a pályázó, amelynek lejárt esedékességû köztartozása van,
• az a pályázó, amely a korábbi szerzôdésben foglalt feltételeket megszegte,
• az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást
a vonatkozó támogatási szerzôdésben
megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel,
• az a pályázó, amely 2016. évi pályázat
keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott határideig nem számolt el, vagy
azt nem a megjelölt célra használta fel,
• az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében
a sporttevékenység nem szerepel.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017.
március 13. napjától kezdôdôen a rendelkezésre álló keretösszegig folyamatos.
Pályázati díj: nincs.
A pályázatok benyújtása és elbírálása:
Határidôn túl érkezô pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek legkésôbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetôségek egyikén:
www.e-savaria.hu/otr/regisztráció
vagy
a http://www.szombathely.hu/ugyintezes/on
kormanyzati-tamogatasi-rendszer – regisztrációs kérelmét az „ITT” szóra kattintva.
A regisztrációhoz kötelezô mellékletként
az alábbi dokumentumokat szükséges
csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval nem rendelkezô civil szervezet a regisztráció elfogadása után az
Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.
Regisztrációval már rendelkezô szervezet
a regisztráció tárgyévben történô egyszeri
megújítását követôen nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások
Rendszerébe történô bejelentkezést követôen a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.
A regisztráció megújításához kötelezô
mellékletként az alábbi dokumentumokat
szükséges csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval már rendelkezô civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki
a pályázati adatlapot.
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Regisztrációval nem rendelkezô civil szervezet a regisztráció elfogadása után az
Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.
Regisztrációval már rendelkezô szervezet
a regisztráció tárgyévben történô egyszeri megújítását követôen nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történô bejelentkezést
követôen a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.
A regisztráció megújításához kötelezô
mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.
Regisztrációval már rendelkezô civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki
a pályázati adatlapot.
A pályázati adatlap az Önkormányzati
Támogatások Rendszerébe történô belépést követôen az alábbi elérési útvonal
érhetô el:
Támogatások/Pályázatok/Kulturális és Civil Alap pályázat
A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának idôpontját
vagy idôtartamát, a program részletes
leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelezô mellékletét képezik
az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthetô dokumentumok elérési
útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz.pdf és Kért és kapott
tám_nyilatkozat 2017.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.
A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidôt követô 30 napon belül. A döntés
eredményérôl a pályázó elektronikus
úton kap értesítést. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetôség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendeletében foglaltak
az irányadók.
Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat
a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képezô elszámolási segédletet figyelembe
véve a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét
képezô elszámoló lapon (letölthetô az
Önkormányzati Támogatások Rendszere
Letölthetô dokumentumok menüpontban) papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájához. Az elszá-
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A pályázati adatlap az Önkormányzati
Támogatások Rendszerébe történô belépést követôen az alábbi elérési útvonal
érhetô el:
Támogatások/Pályázatok/Sportrendezvények támogatása pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának idôpontját
vagy idôtartamát, a program részletes
leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelezô mellékletét képezik
az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthetô dokumentumok elérési
útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz.pdf és Nyilatkozat pályázathoz.pdf dokumentumok kitöltve és
aláírva elektronikus formában, valamint
a NAV-tól beszerzett, 30 napnál nem régebbi Nemleges („nullás”) adóigazolás
elektronikus formában.
A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidôt követô 30 napon belül. A döntés
eredményérôl a pályázó elektronikus
úton kap értesítést. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetôség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendeletében foglaltak
az irányadók.
Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat
papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági
Irodájához. Az elszámolás határideje
a megvalósítást követô 60. nap. Reprezentációs költség a támogatási összeg
maximum 10 % - át teheti ki.
A támogatás formája és mértéke: Vissza
nem térítendô, elô- és utófinanszírozású
támogatás. Egy pályázó több pályázatot
is benyújthat!
Szombathely, 2017. február 28.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária sk.,
a Bizottság elnöke
•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORTSZERVEZETEK MÛKÖDÉSÉNEK
TÁMOGATÁSÁRA
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága pályázatot hirdet a városban
mûködô sportintézmények, sportszervezetek, egyesületek és más jogi személyek
pénzügyi támogatására.
A pályázat célja: Szombathely területén
mûködô sportszervezetek mûködésének
támogatása.
Támogatottak köre: Szombathely város
területén mûködô és bejegyzett mindazon sportszervezetek, amelyeket a Bíróság 2016. január 1. elôtt nyilvántartásba
vett. A több szakosztállyal rendelkezô
egyesületek csak szakosztályonként és
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a szakosztály külön alszámlaszámának
(nem egyesület fôszámlaszámával) feltüntetésével pályázhatnak.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
• pártok,
• munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek,
• biztosító egyesületek,
• egyházak,
• közalapítványok,
• gazdasági társaságok,
• valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§.
22. pontja szerinti szervezetek.
Nem részesülhet támogatásban:
• az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében
megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
• az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
• az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban támogatás célnak,
• az a pályázó, amelynek lejárt esedékességû köztartozása van,
• az a pályázó, amely a korábbi szerzôdésben foglalt feltételeket megszegte,
• az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást
a vonatkozó támogatási szerzôdésben
megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel,
• az a pályázó, amely 2016. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást
kapott és az összeg felhasználásáról
a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy
azt nem a megjelölt célra használta fel,
• az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében
a sporttevékenység nem szerepel.
Minimális támogatási összeg: 100.000 Ft
Pályázat benyújtásának ideje: 2017. március 13–31. Pályázati díj: nincs.
A pályázatok benyújtása és elbírálása:
Határidôn túl érkezô pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek legkésôbb a pályázat benyújtásával egyidejûleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetôségek egyikén:
www.e-savaria.hu/otr/regisztráció
vagy
a http://www.szombathely.hu/ugyintezes/on
kormanyzati-tamogatasi-rendszer – regisztrációs kérelmét az „ITT” szóra kattintva.
A regisztrációhoz kötelezô mellékletként
az alábbi dokumentumokat szükséges
csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval nem rendelkezô civil szervezet a regisztráció elfogadása után az
Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkezô szervezet
a regisztráció tárgyévben történô egyszeri megújítását követôen nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások
Rendszerébe történô bejelentkezést követôen a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.
A regisztráció megújításához kötelezô
mellékletként az alábbi dokumentumokat
szükséges csatolni (pdf. formátumban):
• a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
• 30 napnál nem régebbi hitelesített
banki aláírási címpéldányt,
• 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.
Regisztrációval már rendelkezô civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki
a pályázati adatlapot.
A pályázati adatlap az Önkormányzati
Támogatások Rendszerébe történô belépést követôen az alábbi elérési útvonal
érhetô el:
Támogatások/Pályázatok/Sportszervezetek mûködési támogatása pályázat
A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának idôpontját
vagy idôtartamát, a program részletes
leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelezô mellékletét képezik
az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthetô dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyilatkozat
pályázathoz.pdf és Nyilatkozat pályázathoz.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában, valamint
a NAV-tól beszerzett 30 napnál nem régebbi Nemleges („nullás”) adóigazolás
elektronikus formában.
A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidôt követô 30 napon belül. A döntés
eredményérôl a pályázó elektronikus
úton kap értesítést. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetôség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendeletében foglaltak
az irányadók.
Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat
papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági
Irodájához. Az elszámolás határideje
a tárgyévet követô év január 31. napja.
Reprezentációs költség a támogatási
összeg maximum 10%-át teheti ki.
A támogatás formája és mértéke: Vissza
nem térítendô, elô- és utófinanszírozású
támogatás.
Szombathely, 2017. február 28.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária sk.,
a Bizottság elnöke
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K Ö Z É R D E K Û

•

H I R D E T É S

EMLÉKEZÉS A FORRADALOMRA
9.00 Városi ünnepség az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
169. évfordulója tiszteletére. 8.45 Felvonulás lovasok, zenészek és
táncosok felvezetésével. Útvonal: Emlékmû – Gagarin út – Ady Endre tér – Petôfi Sándor utca – Paragvári utca – Március 15. tér. 9.15
Ady Endre tér – Petôfi-szobor: Petôfi Sándor szobrának koszorúzása.
10.00 Március 15. tér: az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással. Ünnepi mûsor, elôadják: az Oladi Általános Iskola diákjai.
10.30 Átvonulás a Király utcán és a Széll Kálmán utcán keresztül
a Savaria Múzeum parkjához. 10.45 Savaria Múzeum parkja: ünnepi
mûsor, elôdadják: Boglya Népzenei Együttes, Ungaresca Táncegyüttes, Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Quintetje, Domby Bertalan, Arustei Andrea, Balogh János, Jámbor Nándor, Szabó Róbert
Endre, a Nagy Lajos Gimnázium diákjai. Ünnepi beszédet mond: V.
Németh Zsolt államtitkár, országgyûlési képviselô. Szombathely
Diákpolgármesterének beiktatása. Dr. Horváth Boldizsár szobrának
megkoszorúzása. 12.30–18.00 Vasi Skanzen: huszártoborzó gyerekeknek, felnôtteknek, családi programok a Klapka György Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület szervezésében. Ünnepi megnyitó, köszöntôt mond: dr. Puskás Tivadar, SZMJV polgármestere.
Huszártoborzó, huszárpróba, pontgyûjtô gyerekeknek. Ismerkedés
a huszártábor életével, bemutatók, harci jelenetek, lovaglás, lovas
kocsizás. Kishuszár-avató, a huszárokat felavatja: dr. Hende Csaba
országgyûlési képviselô. A labancok kiûzése a falu területérô. 13.00
Agora – Savaria Filmszínház: VII. Szombathelyi Sajtófotó-kiállítás,
a kiállítást megnyitja: dr. Puskás Tivadar, SZMJV polgármestere.
A sajtófotó-kiállítás március 31-éig tekinthetô meg az Agora – Savaria Filmszínház aulájában. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
KÖZREMÛKÖDNEK: Boglya Népzenei Együttes, Ungaresca Táncegyüttes, Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Quintetje, Domby
Bertalan, Arustei Andrea, Balogh János, Jámbor Nándor, Szabó Róbert Endre, Nagy Lajos Gimnázium diákjai, Oladi Általános Iskola
diákjai, ELTE–SEK Szökôs Néptáncegyüttes, Klapka György Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület 11-es Huszár Tagozata, Fekete
Sereg Hagyományôrzô Egyesület, Magyar Honvédség 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred díszalegysége, Prikazovics Ferenc, Szombathelyi Polgárôrség, Szombathely Város Fúvószenekara és az ünnepi menethez csatlakozó lovasok, zenészek, táncosok.
FORGALOMKORLÁTOZÁS a március 15-i ünnepi rendezvények.
2017. március 15-én a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontokban és helyeken forgalomkorlátozás lesz.
9.00–kb. 9.30-ig Petôfi Sándor-szobor környéke: Sörház utca teljes
hosszában és a Hollán Ernô utca Nagykar utcától a Kiskar utcai keresztezôdésig lezárásra kerül. Átvonulás ideje alatt kb. 9.25–kb. 9.50
óra között rövid idejû részleges zárásra kell számítani a felsorolt utcákban: Ady tér, Petôfi Sándor utca és az ezekbe torkolló utcákban.
09.40–kb. 10.30-ig a Március 15. tér: Március 15. tér – Deák Ferenc
utca, 18-as Honvéd út – Wesselényi Miklós utca, Szelestey László utca – Wesselényi Miklós utca, Petôfi Sándor utca – Paragvári utca, Petôfi Sándor utca – Kôszegi utca, Karinthy Frigyes utca – Liszt Ferenc
utca keresztezôdések által határolt terület lezárásra kerül. Átvonulás ideje alatt kb. 10.25 – kb. 10.45 óra között rövid idejû részleges
zárásra kell számítani a Király utca Petôfi Sándor utca – Mártírok tere közötti szakaszán. 10.30–kb. 12.30-ig Horváth Boldizsár-szobor és
Múzeum park: Széll Kálmán utca (Király utca – Wesselényi Miklós utca közötti szakasza) és a Wesselényi Miklós utca (Széll Kálmán utca
– Kisfaludy Sándor utca közötti szakasza). A rendôrség a fenti idôpontokban és helyeken a gépjármû forgalmat eltereli.
VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSBEN. Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város
2017. március 15-i ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi, regionális és országos autóbuszjáratok az alábbiak szerint közlekednek. Helyi autóbuszjáratok 09.00–09.40 óra között: A 8, 9 és 35 vonalszámú járatok nem érintik az Autóbusz-állomás és a Nyomda (autóbusz-állomás irányába) megállóhelyeket, ideiglenesen a Nyugatmagyarországi Egyetem és az Óperint üzletház megállóhelyeken
állnak meg. 9.30–10.40 óra között: Az 1C viszonylatszámú autóbuszok nem érintik a Szelestey László utca 27., a Március 15. tér, a Berzsenyi 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. 10.40–12.40 óra között: Az 1C viszonylatszámú autóbuszok
nem érintik a Savaria Nagyszálló elnevezésû megállóhelyet. Országos és regionális autóbuszjáratok 09.00–09.30 óra között: A Sörház
utca lezárása miatt az autóbuszjáratok a Petôfi S. u. – Magyar L. u. –
Dózsa Gy. u. – Óperint u. – Kiskar u. – Thököly u. útvonalon tudnak
közlekedni. 9.30–10.30 óra között : A Petôfi S. u. – 18-as Honvéd u.
– Szelestey u. részleges lezárása miatt az autóbuszjáratok a Petôfi S.
u. – Sörház u. – Hollán E. u. – Kiskar u. – Thököly u. – Szent Márton
u. – Vörösmarty u. – Széll K. u./Szelestey u. – Vasútállomás útvonalon
tudnak közlekedni, és nem érintik a Szombathely, Szelestey u. elnevezésû megállóhelyet. 10.30–12.30 óra között: A Széll Kálmán utca
részleges lezárása miatt az autóbuszjáratok a Petôfi S. u. – Sörház u.
– Hollán E. u. – Kiskar u. – Thököly u. – Szent Márton u. – Vörösmarty u. – Széll K. u. – Vasútállomás útvonalon tudnak közlekedni.
Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend.
A rendezôk a lakosság és az utazóközönség megértését kérik.
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja alkalmából városi ünnepségsorozatot szervez.
Kérjük mindazokat a társadalmi és civil szervezeteket, politikai pártokat,
amelyek a városi ünnepség helyszínén (Savaria Múzeum parkja) koszorút
kívánnak elhelyezni Dr. Horváth Boldizsár szobránál, szándékukat
legkésôbb 2017. március 13. (hétfô) 16.00 óráig a Polgármesteri
Titkárságon, az 520-125 vagy az 520-360-as telefonszámon, illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek!

Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

Csomagolási standardok a globális
gyógyszeripar számára.
Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

GÉPFELÚJÍTÓ KÖZPONT
CSOPORTVEZETÔ
A munkakör célja csoportvezetôként az elektromos
és mechanikus szakemberekbôl álló
csapatunk munkájának az összehangolása és irányítása.

Az Ön képességei:
• Középfokú mechanikai vagy elektronikai végzettség
(felsôfokú végzettség elôny)
• Minimum 4 év vállalati környezetben, mûszaki
területen: termelés, felújítás, karbantartás szerzett
tapasztalat
• Minimum 2 év munkavállalók irányításában szerzett
tapasztalat
• Képesség a megfelelô munkahelyi légkör és
a csapatmunka kialakítására
• Igény a pontos és a magas minôségû munkavégzésre
• Kommunikációs szintû angol nyelvtudás elôny
A Mi elvárásaink:
• A felügyelete alá tartozó munkavállalók irányítása,
támogatása
• Munkatársak napi tevékenységének szervezése,
összehangolása az aktuális projektek idôbeni
teljesítések figyelembe vételével
• Munkafolyamatok ellenôrzése a specifikációknak,
határidôknek és prioritásoknak megfelelôen
• Új dolgozók képzésének figyelemmel követése,
beilleszkedés támogatása
• Az alkatrészek, részegységek megfelelô projekthez
történô felhasználásának koordinálása
• Dokumentációk kezelése a munkakörhöz tartozó
szervezési és adminisztratív feladatok ellátása
• Aktív részvétel a folyamatfejlesztésben és a terület
Lean elvek mentén történô mûködtetésében
Az ajánlatunk:
• Cégünknél érdekes feladatokra és kihívásokkal teli
projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra
számíthat
• Versenyképes jövedelem, havi és éves bónusz,
egyénre szabható Cafetéria
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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Á L L Á S K E R E S Ô

A HELIOS Kft. felvesz

BETANÍTOTT
FESTÔT vagy
FESTÔ
VÉGZETTSÉGÛ
SZAKEMBERT
PORFESTÔ ÜZEMÉBE.
Juttatások:
alapbér +
teljesítményarányos
mozgóbér,
bérenkívüli juttatás,
utazási költségtérítés.
Jelentkezés:
hétfôtôl–péntekig,
személyesen 10–14 óráig
a Szombathely, Zanati u.
27/C. sz. alatt.

EGY JÓ
LÉPÉS.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894,
505-895
hirdetes@savariaforum.hu

Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020
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Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

GÉPMESTER
4 mûszakos munkarendben

Az Ön képességei:
• Középfokú végzettség: gépszerelô, lakatos,
autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô,
gépi forgácsoló, vagy lánghegesztô
• Termelési területen szerzett minimum 2 éves
tapasztalat
• Megbízható, pontos munkavégzés
• Jó kommunikáció képesség
A Mi várásaink
• Termelôgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos
üzemmenetének beállítása és biztosítása
• Gyártáshoz, gépátállásokhoz kapcsolódó mérések,
ellenôrzések végzése és ezek dokumentálása
• Gépkezelôk irányítása
• Kapcsolattartás a társterületekkel
• Részvétel folyamatfejlesztési programokban
Az ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
– Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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Stressz nélkül kineziológiával
Modern életvitelünknek
rengeteg a negatív hozadéka. A stressz, a szorongás,
a hangulatingadozás vagy a pánikbetegség kezelésére azonban már nemcsak kockázatos gyógyszerek léteznek, hanem
alternatív terápiák is, kellemetlen mellékhatások nélkül.
Napjainkban egyre többen fordulnak a kineziológia felé,
amely a modern, a racionális nyugati és a keleti, tapasztalati úton szerzett tudás ötvözete. Célja az energia
áramlását gátló akadályok feloldása, amely beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusait. Bár a megélt traumákat általában számûzzük tudatalattinkba, azok sejtszinten
rögzülnek bennünk, és folyamatosan mérgezik életünket.
Amíg nem merünk szembesülni velük, a betegségek újból
és újból visszatérnek.
Ezért nagyon fontos, hogy feltárjuk a testi problémák lelki
hátterét. A kineziológiai feltárás eszköze a karon történô
izomtesztelés, izmaink ugyanis minden stresszt rögzítenek.
Amennyiben ez a stressz tartós, izmaink „beállnak”, lemerevednek – tudatunk a testünkön keresztül jelzi nekünk: baj
van. A kiváltó ok felderítése után különbözô korrekciós technikákkal, speciális oldási menetekkel közösen dolgozunk
azon, hogy megszüntessük a jelenben is gátló blokkokat.
Ha stresszmentesebb, sikeresebb életet
szeretne, szeretettel várom most már
Szombathelyen is, a Cédrus bioboltban!
Horváth Gabriella
kineziológiai tanácsadó
Tel.: 06/20/482-3922
E-mail: gabriella1444@gmail.com
(x)

HIRDETÉS

•

C IF VÓI LR U M B A N

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Vajda Gábor és Kocsis Veronika fia: Milán,
Sass Roland és Törô Annamária fia: Ádám, Szemes Zsolt
és Iszak Klaudia fia: Zsombor, Antal Péter és Horváth
Annamária fia: Péter Armand, Bulicsek Zoltán Gábor és
Horváth Zsuzsanna leánya: Eliza, Lipp Tamás és Kersner
Ildikó leánya: Johanna, dr. Kovács Mihály és Nagy
Bernadett Ágnes leánya: Flóra Viktória, Frank Péter és
Horváth Imola fia: Noel, Rába György Zoltán és Farkas
Anikó leánya: Izabella, Küzmics József és Labritz Éva fia:
Marcel, Török Bálint és Németh Anita leánya: Szofi,
Bogdán Boldizsár és Kercza Zsanett leánya: Léna
H A L Á L E S E T: Havellant Flóriánné Sárközi Teodóra,
Nagy Ferenc István, Pál Dezsô, Bozzay Lászlóné Papp
Ilona, Klujber József Jenôné Varga Terézia, Tóth Tibor,
Bodó Imre, Tóth László István, dr. Budaker Tamás
Vilmos, Mersich Zoltán, Kuglics József, Szakács Lajos,
Csoknyai József István, Légrádi Ferencné Varga Irén, Órai
Gyula, Szalay Miklósné Borsos Katalin, Taschler László
István, Molnár Lászlóné Borbás Zsuzsanna, Hajas Ferenc
Kálmán, Nagy Ernôné Németh Irma, Tóth Menyhértné
Majsa Marianna, Fekete Gizella, Ujlaki Ferenc László,
Horváth Józsefné Mozsolits Mária, Takács Gyuláné
László Anikó, Gergó Kálmán, Árvainé Gurbács Mária,
Ôszy Endre Béla, Könczöl Gyula, Csonka Józsefné Tóth
Anna, Huszár Istvánné Simon Margit, Németh Ferenc,
Kiss Imréné Fodor Teréz, Benkô Lajos, Hittaller Imréné
Geröly Mária, Pityer Lajos, Szivós Antal Sándor, Gacs
Gyula, Takács Lajos Károly, Szecsôdi György, Somlósi
Sándorné Molnár Ida Magdolna, Kocsis József, Nagy
József Ferenc, Háromi Jenôné Szabó Irma Teréz, Haramia
Kálmánné Kolman Irma, Resetár Ferencné Flór Mária,
Szigeti Zoltán János, dr. István Lajos Gáborné Hertelendy
Mária Magdolna, Babós János

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. március 15-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

HÚSVÉTI CSOMAG
2017. április 14–17.

A csomag tartalma:
• Szállás 3 éjszakára félpanzióval
• Köszöntôital
• Lovaskocsikázás
• Masszázs
• Húsvét napján és másnapján ünnepi reggeli
• Április 15-én gyertyafényes vadvacsora
• Április 17-én húsvéti kisvasutazás
• Nyuszisimogató
• Húsvét másnapján locsolkodási lehetôség

SZÉP
kártya
elfogadóhely

Foglalható már 30.940 Ft/csomag/fôtôl!
Telefon:
0682/445-818

E-mail:
hotel@kaszort.hu

web:
www.kaszort.hu

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL KASZÓBAN!
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Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!

FAFELDOLGOZÁS
ÉS KERESKEDELEM
9934 Felsôjánosfa, Kossuth u. 38.
Tel.: 94/526-018, Fax: 94/526-019
Mobil: 30/939-8040, 30/318-3692
Iroda: 30/563-9102

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

Email: martonfakft@gmail.com
Web: www.martonfakft.hu

F Ó R U M B A N

Szombathely
Hollán Ernô u. 21.
Tel.: 94/316-387
GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564

Óriási új árukészlettel
állunk rendelkezésükre!

e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

www.fuggonyozon.hu

• ÉPÜLETFA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) igény
szerint gyalulva vagy
faanyagvédelemmel ellátva

PENÉSZIRTÁS
garanciával!

• MÛSZÁRÍTOTT asztalos
minôségû PADLÓ, DESZKA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) többféle
minôségben (0-I. o., I. o., I-II. o.)
• HAJÓPADLÓ, lambéria, íves

www.peneszirtok.hu
06/70/325-5715

faházborító, falburkolat,
mikrobordázott teraszburkoló, OSB lap
Kitûnô, magyar minôség, kedvezô
áron, közvetlenül a gyártótól!

Az akció március 10-tôl március 31-ig tart!

Szombathely, Rumi út 181.
(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A KRESZ-park
közelében 2 lakásos
Neczpál Kati családi ház eladó.
Tel.: 30/678-1177
Irányár: 33 M Ft.
Ingatlanértékesítés,
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás
IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Március 11., szombat

Esô várható

4˚C

13˚C

Március 12., vasárnap

Esô várható

5˚C

12˚C

Március 13., hétfô

Zápor várható

4˚C

11˚C

Március 14., kedd

Szeles idô várható

2˚C

10˚C

Március 15., szerda

Szeles idô várható

1˚C

11˚C

Március 16., csütörtök

Zápor várható

2˚C

11˚C

Március 17., péntek

Zápor várható

3˚C

11˚C

15
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A Sabina Zrt.
9700 Szombathely,
Aréna u. 4.
Tel.: 06/30-267-9339

egy mûszakos munkarendbe
varrónôket keres.
Érdeklôdni a 94/513-951-es telefonszámon lehet.

Belvárosi Faiskolai Áruda
40. tavaszi kínálata
Bogyósok, köszmetek, ribiszkék, bokor és
magastörzsû stb. változatai 450 Ft/db-tól.
Szôlôoltványok, bor- és csemegefajták.
Gyümölcsfák fajtái szezonális kedvezménnyel.
Szombathely, Károlyi A. u.
(A Hunyadi úti Lidl mögött.)

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

EZÜST ÉKSZEREKRE
40–50% engedmény
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akció március 13-tól 18-ig érvényes!

LEXAN POLIKARBONÁT ÉS PLEXI LAPOK
TÉLIKERTEK, TERASZOK LEFEDÉSE, ÍVES ÉS SÍK ELÔTETÔK, FELÜLVILÁGÍTÓK,
AUTÓBEÁLLÓK KÉSZÍTÉSE FORGALMAZÁS – HELYSZÍNI FELMÉRÉS – KIVITELEZÉS

REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MÛANYAGOK:
POLISZTIROL, POLIÉSZTER, PVC, FÓLIÁK, STB...

Folyamatosan keresek építési
telkeket, bontásra váró
vagy felújítandó házakat!
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

Készletrôl akár
600.000 Ft
kedvezménnyel!

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

