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ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

PASSZÁZS A ROMKERT FELETT
A KARNEVÁL SZÁMOKBAN
A VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK
PÁLYÁZATI LEHETÔSÉG BÉRLAKÁSOKRA

Dacia Duster már 2.899.000 Ft-tól!
Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.
Tel.: 30/3773-857
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Lel Ki Fôzde: mindenmentes sütemények Szombathelyen
Saját magának kezdett sütögetni gluténmentes péksüteményeket Szennyai Anita, majd a barátokat is megajándékozta, és miután mindenkinél bevált, úgy gondolta, hogy érdemes lenne másoknak is gyártani a terméket. Hogy nincs egyedül étel-intoleranciával küzdôk, vagy éppen azok között, akik valamiért nem
kívánnak tej-, tojás- és gluténtartalmú ételeket fogyasztani, azt
jól mutatta az Óperint utcán hosszan kígyózó sor a Lel Ki Fôzde megnyitásának napján.
Minden sütemény glutén-, laktóz- és cukormentes, tej- és cukormentesen is készülnek kérésre. A péksütemények is készülnek cukormentesen. Mindemellett kávékülönlegességeket is
kóstolhatunk az üzletben természetesen rizs-, kókusz- és laktózmentes tejjel, de kaphatunk bio gyümölcs- és zöldségitalokat is. A termékekbôl rendelni is lehet, így nem lehet már
probléma speciális étrendû barátainkat sem vendégül látni egy
házi vagy céges rendezvényen.
A vonyarcvashegyi üzembôl indult franchise vállalkozás termékei
egyre több városban kaphatóak már, úgy tûnik, a szombathelyiek is örömmel fogadták, és kóstolták a házias, kissé rusztikus megjelenésû, de finom és fôleg egészséges süteményeket.
(x)

EGY JÓ
LÉPÉS.

Októberi akció az Ércentrumban

SZOMBATHELY
Király u. 15.

2%

jutalékért

Provanszi hangulatú,
igényes, 140 m2-es családi
ház a Petôfi telepen eladó!
Irányár: 38 millió Ft

„A BEMER-technológia a saját területének legjobban
kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelômódszere,
amely ma az orvostudomány rendelkezésére áll.“
Dr. med. Rainer Klopp.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

94/505-894, 505-895

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

hirdetes@savariaforum.hu

Hegyiné H. Hajnalka
Tel.: 30/361-1115

www.max2.hu

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000531/2014

Targoncavezetô
tanfolyam indul
2017. november 2-án.

(E-000531/2014/A018)
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Érszûkület?
Szédülés?
Magas vérnyomás?
Visszér?

•
•
•
•

Fülzúgás?
Lábszárfekély?
Gerincsérv?
Ízületi fájdalom?

25% kedvezmény a hirdetés felmutatójának
a 20, 30 alkalmas csomag árából!*
Bejelentkezés: 06/30/417-0089 • Szombathely, Markusovszky u. 2. (1-es csengô)

*AKCIÓNK 2017. OKT. 14–21-IG TART!

Októberi AKCIÓ az

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

Pellet-Brikett Bioenergetikai Kft.
Zsira, Undi u. 052/3
+36 30/454-1564
e-mail: pajerjanos@gmail.com
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Savaria Karnevál számokban
A Savaria Karnevál programjainak megvalósítását, az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, valamint a rendezvény teljes körû lebonyolítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. biztosította.
A kft. igazgatója, Grünwald Stefánia, dr.
Puskás Tivadar polgármester és Koczka
Tibor alpolgármester a rendezvényhez
nyújtott támogatásokat köszönte meg
péntek este.
Az idei karnevál szlogenje, a „Kor/határok nélkül” volt, utalva a város turisztikai és partneri kapcsolataira, a határközelségre és a rendezvény családbarát
jellegére.
Az idei rendezvény több újdonsággal
szolgált: az Iseumban az antik világ
sportjai közül az ökölvívással ismerkedhettek ez érdeklôdôk, megjelentek a fotózkodásra alkalmas nagyméretû paravánok, nagy sikere volt a köztereken parkoló bigáknak, kapható volt a Savaria
Karnevál kenyere. Utóbbiból hatszáz
darab fogyott három nap alatt.
Új kísérôhelyszínként debütált az idén
a Kanizsai Dorottya Gimnázium, és lett
Magyar udvar népzenével, táncházzal.
A tavalyinál szûkösebb költségvetés ellenére az idén is sikerült nagy neveket és
vonzó elôadókat meghívni a szabadtéri színpadokra. Különösen erôs volt az eddigiekhez képest a csütörtök este, a Forum Színpad elôtti közönség szinte az
egész Fô teret betöltötte. A Honeybeast
után a hazai gyökerû Soulwave adott
népszerû koncertet. Sokan voltak kíváncsiak a világhírû Snétberger Ferencre és
tanítványaira. Megtelt a Fô tér Geszti Péter zenekarának koncertjén. Mivel Geszti

Péter a nyár folyamán több médiafelületen volt a Karnevál idei szószólója,
a Karnevál szervezôi a koncert végén egy
tógát ajándékoztak a visszatérô vendégnek, aki az utolsó számokat már ebben
énekelte.
Az elôzô évek kiugróan magas látogatószáma után idén ismét óriási volt az érdeklôdés a fesztivál négy napján. Közel 130140 ezer látogató kereste fel városunkat,
a szombathelyi és városkörnyéki szálláshelyek szinte mindegyike telt házzal üzemelt augusztus utolsó hétvégéjén. A látogatók gondtalan szórakozásáért mindenre kiterjedô, szigorú biztonsági tervet
készítettek. Több tonnás betontuskókkal
és buszokkal hermetikusan zárták a belvárost a felvonulások idôtartama alatt.
A Karnevál kiemelt biztonsági besorolást
kapott: minden napja alatt fokozott
rendôri jelenlét volt, intézkedniük egyszer sem kellett. A mentôk és a Vöröskereszt munkatársai a négy nap során
negyvenegy sérültet láttak el, a kánikulai rosszullétek mellett kisebb sérülések,
ficamok, illetve ittasság miatt. A ferences rendházban a 3 nap alatt közel háromszázan adtak vért. Az idén csak két
kisgyermek keveredett el a tömegben,
de a ruhamatricáknak köszönhetôen
ôk is hamar megkerültek.
A 18. alkalommal megrendezett karnevál
9 fô és 14 kísérô helyszínen zajlott, 3 versenyt (bor, torta, karneváli krónikás) rendeztek meg, 11 színházi elôadást, 46 koncertet, 2 komolyzenei koncertet, 44 gyerekprogramot, és 8 kiállítást mutattak be.
36 hagyományôrzô csoport érkezett 6 országból. A szórakoztatásban részt vett még 17 gólyalábas-artista és mutatványos csoport.

A vásáron 36 képzô- és iparmûvész, 130
népi termékeket árusító kereskedô termékeit vásárolhatták meg a látogatók,
és 42 borász, 19 sörkészítô, 5 pálinkás, 68
lacikonyha és pecsenyés termékeit kóstolhatták meg.
A rendezvényhez kiépítettek 14,5 kilométer villamoshálózatot, valamint komoly erôsítést kapott a köztisztaság, 300
köbméter szemetet szállítottak el.
Mindehhez a feltételeket segített megteremteni az önkormányzaton túl 11 pénzügyi támogató, utóbbiak 15,7 millió forinttal járultak hozzá a rendezvényhez,
a 12 természetbeni támogató, körülbelül
4 millió forint értékben, valamint 2 pályázati támogatás 25 millió forint értékben.
A rendezvény sikerét szolgálta még
15 együttmûködô partner és 11 médiapartner.
A Karnevál internetes oldalát 51000 fô látogatta, az oldalmegtekintések száma
320000 felett volt. A legtöbb látogatást
Magyarországról indították (kb. 86000),
ezt követte Ausztria (kb. 2500), Németország (kb. 1140), az USA és az Egyesült
Királyság, de érkezett látogatás Svédországból, Írországból, Görögországból is.

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

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

Ház-Inform Kft.9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
Tel.: 06/30/9935-153, 94/501-655 • www.hazinform.hu
TÖBB MINT 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
Szombathely-Alsóhegy felsô részén, 3 m
széles úton megközelíthetô, 1100 m2 beépíthetô telek eladó. Az utcában minden
közmû megtalálható. Ár: 11.500.000 Ft
Szombathelyen keresünk 1,5–3 szobás
lakásokat, azonnali fizetéssel.
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
Az aradi vértanúk halálának 168. évfordulóján szentmisével kezdôdött a városi
ünnepség. Emlékbeszédet dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô mondott a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

•

KULTÚRA

az újraélesztés fontosságára hívja fel
a figyelmet. A megye mentôállomásain lehetôséget is adnak rá, hogy az érdeklôdôk részt vegyenek egy újraélesztési tanfolyamon szabadnapos mentôtisztek közremûködésével. Szombathelyen a Sugár úti mentôállomáson
délután négy és este hat között lesz lehetôség megismerkedni az alapszintû újraélesztéssel.
Klubot avattak az oladi városrészen

diákjainak mûsora után, dr. Puskás Tivadar polgármesterrel és dr. Takátsné dr. Tenki Máriával, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökével megkoszorúzta a mártírok emlékfalát. A Batthyány téri emléktáblánál a Zrínyi Ilona Általános
Iskola diákjai adtak mûsort, majd mécsesekkel emlékeztek. A rendezvényen közremûködött a Klapka György Lovas Polgárôr és Hagyományôrzô Egyesület 11-es
Huszár Tagozata.
A szusitól a kimonóig
Az idén is az Agora-MSH adott helyt
a Magyar–Japán Baráti Társaság által
szervezett Japán napnak. Szombathelyen
egyre többen érdeklôdnek a távol-kele-

Baba-mama, illetve nyugdíjas klubot
alakított ki az Olad Városrészért Alapítvány. Az új közösségi helyiséget hétfôn
adták át, dr. Puskás Tivadar polgármester és Horváth Attila, a körzet képviselôjének jelenlétében. A képviselô saját
keretébôl egymillió forinttal támogatta
a klub elhelyezésére szolgáló helyiségek
felújítását, berendezését. A klubot birtokba vevô nyugdíjasokat Hegedüs László, az alapítvány elnöke köszöntette.
Az eseményen az Oladi Általános Iskola diákjai adtak mûsort.

Indíts újra egy szívet!
Október 16-a az európai „Restart a Hearth
Day” – „Indíts újra egy szívet” nap,
amelyben az Országos Mentôszolgálat
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Tûzoltók a Fô téren
Ötszáztizenöt tûzoltó és hatvanöt gépjármûfecskendô lepte el a Fô teret múlt
szombaton, a harmadik tûzoltótalálkozón, amelyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tûzoltók adtak bemutatót hivatásuk fogásaiból. Egy idôkapszulát is

„Aktív idôskor Szombathelyen”
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Aktív idôskor Szombathelyen” elnevezésû programsorozata keretében 2017. október 19. napján 18.00
órakor „Géniuszok – koncert Máté Péter
és Cserháti Zsuzsa dalaiból” címmel élô
koncertre kerül sor az Agora Mûvelôdési és Sportházban. Az önkormányzat várja azon 60 év feletti nyugdíjas polgárok
jelentkezését, akik szívesen részt vennének a térítésmentes programon. Egy jelentkezô legfeljebb 2 fô részvételi szándékát jelezheti a következô adatok megadásával: név, lakcím, születési év és telefonszám. Jelentkezni 2017. október
16. napján 8.00–12.00 óráig és 13.00–16.00
óráig az alábbi telefonszámokon lehet:520-270; 520-133; 520-620; 520-151;
520-383; 520-158; 520-149.
Lezárják a felüljárót

ti ország kultúrája iránt, beleértve a japán mûvészetet, de a tradicionális öltözködést és étkezést is. Az idei eseményt
Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és a Japán
nagykövetség képviseletében Kuragane
Kei nyitotta meg.

miatti lezárásra 2017. október 19-én
(csütörtök) reggel 6 órától 2017. október
19-én (csütörtök) 16 óráig kerül sor.
Kérjük a közlekedôket, hogy az ideiglenes útlezárás alatt fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel haladjanak a megjelölt útszakaszokon.

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy a Szombathely, Csaba utcai
felüljáró javítási, tisztítási munkálatok miatt 2017. október 17-én (kedd) reggel
6 órától 2017. október 17-én (kedd)
16 óráig lezárásra kerül. A mindkét forgalmi irány lezárása idején a Liliom u. –
Sárdi-ér utca – Tátika utca terelôút
igénybevételével van lehetôség az érintett szakasz elkerülésére. A forgalom irányítását jelzôôrökkel és ideiglenes közúti jelzôtáblák kihelyezésével biztosítja
a kivitelezô. Esô esetén a munkavégzés

elhelyeztek, a tûzoltók hitvallásával, melyet Egyed László tûzoltó alezredes olvasott fel. A gyermekek próbát tehettek, közel száz kis tûzoltó mutathatta
be rátermettségét, ügyességét, a tûzoltói pályára való elhivatottságát. A próbatételt követôen fogadalmat tett
gyermekeket dr. Hende Csaba és dr. Bognár Balázs tûzoltó ezredes tiszteletbeli
tûzoltóvá avatták.
Forgalomelterelés Oladon
A Vasivíz Zrt. elôre láthatólag 2017. 10.
16–12. 20. között Szombathely, Márton
Áron utca 47. és Kilátó utca 4. közötti szakaszon az útfelújítást megelôzôen vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat
végez, tájékoztatott a cég. A közleményben szerepel továbbá, hogy a Márton Áron utca 41. és a Kilátó utca 2. közötti szakaszon a vízvezeték nyomvonala és az útpálya keresztmetszeti mérete
miatt a kivitelezés csak forgalomtereléssel valósítható meg, behajtás csak az ingatlantulajdonosok részére megengedett
(lehetôleg 7.30 és 15.30 között ne használják ezt az útvonalat, mert nem tudnak elmenni a munkagépek miatt).
A munkálatok során idôszakosan vízhiány is felléphet. A szolgáltatás helyreállítása után a víz elszínezôdése várható,
amely az egészségre ártalmatlan.
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Vetítés a szerkesztôségbôl
szenzáció, amibôl a rohanó élet mindennap
kitermel néhányat és amelyeket el kell mindenkinek olvasnia, mert mindenkit érdekel.”
A szerkesztôség tényleg jó ötlettel rukkolt
elô, a szerzô pedig le is írja, hogy mi motiválta a céget a kezdeményezésre.
„A HIR-t elsôsorban az inditotta az esti vetitések bevezetésére, hogy a közönség még
akkor is jólértesülve lehessen a világ összes
fontosabb eseményeirôl, amikor Szombathelyen nem jelenik meg ujság, tehát szünetel a hirszolgálat. A mai kor modern embereinek ma már nélkülözhetetlen közszükségleti cikke a jó ujság, amely nélkül
nem lehet el, mint mindennapi kenyér nélkül. A kora délutáni órákban megjelenô
HIR után is fenn akarjuk tartani a nexust

olvasó és kedvenc ujsága között. A modern
haladás remeke, a rádió, a telefonnal
együtt állandóan ontja magából a frisebbnél frisebb világeseményeket, amelyeket
el kell juttatniuk az esti órákban már ujság nélkül maradt olvasóink hatalmas tömegéhez. Ezért valósítottuk meg az eddig
csak világvárosokban ismert vetitéseket.”
És milyen volt a kereslet az új szolgáltatás
iránt? Nos, erre is választ kapunk
„Az esti vetitések utját már eddig is páratlan sikerek, osztatlan elismerések jelzik.
A lefolyt országgyülési képviselôválasztások alatt például, egyedül a HIR vetitései
révén tudhatta meg a szombathelyi közönség a legfrisebb eredményeket, amelyek
percrôl-percre futottak be a szerkesztôségünkbe, hogy a következô pillanatban
már a fehér vászonról ordítsák le az emberektôl feketéllô uccára mindazt, amit lázas érdeklôdéssel várt minden ember.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Faragó András. A Magyar Nemzeti Cirkusz elôadásaira szóló belépôket Hábetler Dóra, Németh György, Sebek Richárd,
Szibler Krisztiánné, Solymosi Zoltán, Pozsgai József és Böröcz Nikolett nyerte.
E heti kérdésünk: Melyik évben született az írás? A helyes megfejtést beküldôk között a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre
várjuk, október 18-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

1927. január elején „A fejlôdô Szombathely” címmel jelent meg írás a HIR elnevezésû újságban. Mint kiderült, egy kis
marketingrôl van szó, de az ötlet mindenképpen dicséretes…
„A rohamosan fejlôdô, egyre nagyvárosiasabb jelleget öltô Szombathely, néhány
hét óta ujabb látványosságokkal, még pedig a szó legszorosabb értelmében vett látványossággal gazdagodott, amely páratlanul áll a magyar vidéki városok életében,
sôt még a külföldön is csak a világvárosok
dicsekedhetnek hasonló vállalkozásokkal.” E sorok után érthetô módon kíváncsi lett az ember: vajon kilenc évtizeddel
ezelôtt milyen szenzációs újításra kapták
fel a feljüket elôdeink?
„Az ujdonság erejével ható látványosság természetesen mi lehetne más, mint a HIR esti vetitése. Amikor ugyanis már az este sötétsége borul Szombathely fôterére a HIR kiadóhivatala elôtt hatalmas fehér vetitôvászon szalad le és csakhamar azután
az érdeklôdve figyelôk ezrei elött megjelenik gyors egymásutánban – a modern technika és a leggyorsabb, legpontosabb hirszolgálat igaz diadalaként – a világ minden részébôl minden friss esemény, minden olyan

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

5

Safo_2017_10_14

17/10/13

11:22 AM

Page 6

CIVIL

•

KULTÚRA

•

ÖNKORMÁNYZAT

Passzázs a Romkert felett
A székesegyháztól indulva a Romkerten keresztül egy 184 m hosszú, kivilágított, akadálymentes gyalogos átjáró készült, 173 millió forintból. Kedden délután avatták.

A Romkerten átívelô sétányt a Hollán
Ernô utca felôl egy új kapu, a Mindszenty tér felôl a meglévô vaskapu zárja, amely a nyári idôszakban 5.00–22.00

óráig, a téli idôszakban 5.00–20.00
óráig lesz nyitva. Érdemes végigsétálni rajta, nagyon hangulatos látvány tárul elénk, sôt a járdalapokba belevésték, hogy mi is az, amit jobbra-balra tekintgetve láthatunk.
Dr. Puskás Tivadar épp erre utalt beszédében, amikor azt mondta, remélhetôleg a passzázsnak köszönhetôen már
nem lesz „fehér folt” a Romkert
a szombathelyiek fejében. De emlékeztetett arra is, hogy nem mindenki fogadta fenntartások nélkül a Romkert
felett átívelô sétány ötletét, voltak
szakmai viták.
Csapláros Andreától, a Romkertet kezelô Savaria Megyei Hatókörû Városi
Múzeum igazgatójától megtudtuk,
hogy több variáció volt arra, hogy hol
vezessen át a romok felett az út. Egy
olyan megoldást sikerült választani,
amely nem veszélyezteti a mûemléki
védelem alatt álló értéket, így a karoling-várat sem, amely felett elhalad
a passzázs. Az igazgató hozzátette,

hogy ez az elsô lépés a Romkert megújításában, amelynek koncepcióját már
a közgyûlés elé tárták. Az elsô számú
feladat azonban a mozaik megmentése, amely megkezdôdött: a kiválasztották a Nemzeti Múzeum régészeibôl álló kivitelezô konzorciumot. A mozaik
felszedését, azonban – a hideg miatt –
csak tavasszal tudják megkezdeni, addig a fotódokumentációt készítik el.
A Szent Márton-terv keretében készült el az Ady tér és a Mindszenty tér
közötti, a Romkerten átvezetô sétány.
Az átadó ünnepségen köszöntôt
mondott dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô, az Országgyûlés alelnöke, dr. Puskás Tivadar polgármester, avatóbeszédet mondott Soltész
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkár. A sétányt megáldotta dr.
Székely János megyés püspök, a jelenlévôket üdvözölte dr. Veres András
gyôri püspök.
SaFó

Meseírók és Rambo-verselôk a könyvtárban
Nevén kell nevezni a mindent. Ha általában nem megy, legalább a mesében.
Ezt az Andersen-idézetet választotta
a Berzsenyi Dániel Könyvtár meseíró pályázatának mottójául. A díjakat vasárnap
adták át.
A pályázatra felnôttek meséit várták, és
hogy mennyire mesés kedvûek a felnôttek,
azt jól mutatja, hogy 408 alkotást kaptak,
voltak alkotók, akik nem is egyet küldtek.
A legjobbak kiválasztásában részt vettek Lôrincz Anikó és Morosits Eszter pedagógusok, valamint Devecsery László
költô. A díjazott alkotások: Fuchs Adrienn: A szivárványköpô sárkány, Gál
Mária: Szeplôk, Horváth Judit: Ablakok,
Tancsik Ivett Edina: Az örök barátság forrása, W. Csoma Éva: Hófehérke almája.
Ezeket a meséket – amelyekhez a Brenner János iskola 3. a osztálya készített
illusztrációkat – rövidesen a könyvtár
honlapján is olvashatják.
A múlt héten volt egy másik pályázat,
a Rambo-vers videók díjkiosztója is.
A pályázóknak Arany János egyik alkotásához kellett egy híres filmjelenetet
választaniuk. A legjobbak mûveket
Boldizsár Péter a Rambo-versek kitalálója, Kovács Ágnes irodalomtörténész,
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dr. Toldi Márta nyugalmazott könyvtárigazgató, Horváth Zoltán független
filmes és Boros Ferenc szintén független filmes, a könyvtár munkatársa választották ki. Bogár-Szabó Mihály,

Bogár-Szabó András, Csonka Dorottya
– Kôvári Dorottya, Márffy Marcell, Szabados Petra, Márffy Bence, Vincze Veronika, Varga Ákos alkotását a könyvtár honlapján nézhetik meg.
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FOGADÓÓRA
Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 16-án (hétfôn) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskolában (Szombathely, Váci Mihály u. 11.) fogadóórát tart.
Kopcsándi József, Szombathely Megyei Jogú Város 6. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 16-án (hétfôn) 16.30 órakor a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában
(Szombathely, Paragvári u. 77.) fogadóórát tart.
Balassa Péter, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje 2017. október 16-án (hétfôn) 18.00 órakor a Zanati Közösségi Házban (Szombathely, Külsô-Zanati út 119.) fogadóórát tart.
Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október 17-én (kedden) 16.00–17.00 óráig a Bokréta Bölcsôdében (Szombathely, Barátság u. 22.) fogadóórát tart.
Molnár Miklós, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere
2017. október 18-án (szerdán) 15.00–17.00 óráig a Városháza földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. október
18-án (szerdán) 15.30–17.30 óráig a Városháza házasságkötô termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.
Illés Károly, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere 2017. október 19-én
(csütörtökön) 16.00–17.00 óráig a Fogyatékkal Élôket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. (Szombathely, 11-es huszár út 116.) épületében fogadóórát
tart. Sorszám a fogadóóra napján 15.00 órától az épület portáján kérhetô.

Emlékezés a forradalomra
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 28. évfordulója alkalmából
és az elesett szombathelyi nemzetôrök
emlékére 2017. október 23-án városi
megemlékezést rendez.
Program: 16.30 óra 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 óra Március 15. tér: Országzászló
felvonása katonai tiszteletadással. Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr.
Hende Csaba, az országgyûlés alelnöke.
18.00 óra 56-osok tere. Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére. Ünnepi beszédet mond:
Lechner Ferenc, az 56-os Szövetség Országos Elnökségének tagja. Koszorúzás.
19.30 óra Városháza díszterme: Ünnepi

közgyûlés. Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.
Közremûködnek: Kanizsai Dorottya Gimnázium kamarakórusa, Nagy Lajos Gimnázium diákjai, Weöres Sándor Színház
színészei, Isis Kvartett, Szombathely Város Fúvószenekara, MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred díszalegysége.
Szombathelyi Polgárôrség.
FORGALOMKORLÁTOZÁS
2017. OKTÓBER 23-ÁN
NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN, 2017. 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.
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2017. október 23-ai ünnepi
rendezvényei miatt az érintett helyi, regionális és országos autóbuszjáratok az
alábbiak szerint közlekednek. Helyi autóbuszjáratok 2017. október 23-án 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:2017. október 23-án 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.
Koszorúzási felhívás!
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója alkalmából és
az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére 2017. 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 2017. október 20. péntek 12.00
óráig a Polgármesteri Titkárságon, az 520125, vagy az 520-360-as telefonszámon, illetve a polgar.livia@szombathely.hu e-mail
címen jelezni szíveskedjenek.
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P Á LY Á Z AT I
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, Bem J. u. 6. 4/13.
Alapterülete: 66 m2. .Szobaszáma: 3 lakószoba. Helyiségei: 3 szoba, hall, elôszoba, konyha, fürdôszoba, WC. Komfortfokozata: összkomfortos.
Fûtési módja: távfûtés. Megállapított
lakbére: 36.090 Ft/hó. Várható átlagos
fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 29.700 Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év. A lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2017.10.19. 11.15–11.45, 10.24.
13.00–13.30.
2./ Szombathely, Kisfaludy
S. u. 64. 2/13.
Alapterülete: 36 m2. Szobaszáma: 1 lakószoba. Helyiségei: 1 szoba, konyha,
elôtér, WC Komfortfokozata: komfortos. Fûtési módja: gázkonvektor. Megállapított lakbére: 18.999 Ft/hó. Várható átlagos fenntartási költsége: (a szo-
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ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3)
bekezdése alapján: 16.200 Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év. A lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai: 2017.10.26. 14.00–14.30,
2017.11.02. 13.00–13.30.
3./ Szombathely, Széll
Kálmán u. 43. 1/8.
Alapterülete: 52 m2. Szobaszáma: 1 lakószoba. Helyiségei: 1 szoba, konyha,
kamra, gardrób, elôszoba, fürdôszoba,
WC. Komfortfokozata: összkomfortos. Fûtési módja: egyedi központi fûtés. Megállapított lakbére: 34.628
Ft/hó. Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.400
Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama: 1
év. A lakás helyszíni megtekintésének
idôpontjai: 2017.10.25. 09.00–09.30,
2017.10.26. 14.00–14.30.
4./ Szombathely, Rohonci u. 60. 4/20.
Alapterülete: 54 m2. Szobaszáma: 2 lakószoba. Helyiségei: 2 szoba, hall, elôszoba, konyha, fürdôszoba, WC, loggia. Komfortfokozata: összkomfortos.
Fûtési módja: távfûtés. Megállapított
lakbére: 32.193 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. Bérleti jogviszony idôtartama: 1 év. A lakás helyszíni megtekintésének idôpontjai:
2017.10.19. 10.15–10.45, 2017.10.24.
14.00–14.30.
5./ Szombathely, Paragvári u. 86. 4/104.
Alapterülete: 25 m2. Szobaszáma: 1 lakószoba. Helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC. Komfortfokozata: összkomfortos. Fûtési módja: távfûtés. Megállapított lakbére: 14.958
Ft/hó. Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.250
Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama: 1
év. A lakás helyszíni megtekintésének
idôpontjai: 2017.10.17. 08.30–09.00,
2017.10.19. 08.30–09.00.
6./ Szombathely, Paragvári u. 86. 4/107.
Alapterülete: 25 m2. Szobaszáma: 1 lakószoba. Helyiségei: 1 szoba, fôzôfülke, fürdôszoba + WC. Komfortfokozata: összkomfortos. Fûtési módja: távfûtés. Megállapított lakbére: 14.958
Ft/hó. Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-

vény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.250
Ft/hó. Bérleti jogviszony idôtartama:
1 év. A lakás helyszíni megtekintésének
idôpontjai: 2017.10.17. 08.30–09.00,
2017.10.19. 08.30–09.00.
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 (2017. évben 37.050 Ft), de
nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2017. évben
285.000 Ft), b) a pályázó, valamint
a vele együtt költözô 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: 2017. november 6. A pályázatokat
az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon
a Polgármesteri Hivatal földszinti
ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának várható
idôpontja: 2017. november 23.

17/10/13

11:22 AM

Page 9

2017. OKTÓBER 14.

I. A polgármester az alábbi lakásokat
jelölte ki helyreállítással történô bérbeadásra:
1./ Szombathely, Szûrcsapó u. 33. fszt.
1. Alapterülete: 74 m2. Komfortfokozata: összkomfortos. A lakás helyiségei:
3 szoba, konyha, elôszoba, kamra,
fürdôszoba, WC. A lakás fûtési módja:
távfûtés. Bérleti jogviszony idôtartama:
bérbeszámítás idôtartamától függôen.
A lakás megállapított lakbére: 47.064
Ft/hó. Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 33.300
Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô:
2017.10.19. 13.30–14.00, 2017.10.24.
11.15–11.45.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 1.575.385 Ft anyagköltség + 821.685 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, Szûrcsapó u. 33. 4/13.
Alapterülete: 53 m2. Komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás helyiségei:
2 szoba, elôszoba, konyha, kamra,
fürdôszoba, WC, loggia. A lakás fûtési módja: távfûtés. Bérleti jogviszony
idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen. A lakás megállapított
lakbére: 28.299 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: 2017.10.19. 13.00–13.30,
2017.10.24. 10.30–11.00.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 1.870.198 Ft anyagköltség
+ 736.416 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.

Ö N K O R M Á N Y Z AT • K Ö Z É R D E K Û

3./ Szombathely, Kisfaludy
S. u. 2-4. 1/7.
Alapterülete: 45 m2. Komfortfokozata:
komfortos. A lakás helyiségei: 1 szoba,
konyha, elôszoba, fürdôszoba, WC.
A lakás fûtési módja: gázkonvektor.
Bérleti jogviszony idôtartama: bérbeszámítás idôtartamától függôen. A lakás megállapított lakbére: 28.822 Ft/hó.
Várható átlagos fenntartási költsége:
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
38.§ (3) bekezdése alapján: 20.250
Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô:
2017.10.19. 14.00–14.30, 2017.11.02.
14.00–14.30.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 2.026.990 Ft anyagköltség + 824.223 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. 1/122.
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: 14.710 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:
2017.10.17. 09.00–09.30. 2017.10.19.
09.00–09.30.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 800.481 Ft anyagköltség
+ 395.464 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 villanyszerelési munka.
5./ Szombathely, Dr. Szabolcs
Z. u. 1. 2/221.
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
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38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700
Ft/hó. A bérlakás megtekinthetô:
2017.10.17. 09.00–09.30, 2017.10.19.
09.00–09.30.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 908.180 Ft anyagköltség
+ 388.241 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 villanyszerelési munka.
6./ Szombathely, Dr. Szabolcs
Z. u. 1. 3/301.
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:
2017.10.17. 09.00–09.30, 2017.10.19.
09.00–09.30.
A lakás helyreállításához szükséges
munkák felsorolása, költségvetése:
A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján és a helyszínen megtekinthetô. Az elvégzendô munkák becsült költsége: 777.470 Ft anyagköltség
+ 415.743 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 villanyszerelési 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 (2017. évben 37.050 Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2017. évben 285.000 Ft), b) a pályázó, valamint a vele együttköltözô
személyek havi összjövedelme a meg-
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állapított 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:
2017. november 6.
A pályázatokat az 2. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál
kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2017. november 23.
Dr. Puskás Tivadar
polgármester

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól
vagy este 20.00-tól másnap reggel
8.00-ig tart. Az ügyelet október 14-tôl
október 20-ig.
14., Szo – Pelikán, Semmelweis I. u.
4–6., 500-440 20.00–8.00; 15., V –
Markusovszky, Markusovszky L. u. 3.,
506-112 19.00–08.00; 16., H – Szent
Rita, Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00;
17., K – Árkádia, Dolgozók útja 1/a.,
508-008 20.00–8.00; 18., Sze – Szent
Márton, Szent Márton u. 18., 318-438
20.00–8.00; 19., Cs – Stromfeld, Stromfeld A. u. 15., 801-230 20.00–8.00, 20.,
P – Calendula, Szelestey L. u. 4–6., 509405 20.00–8.00
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H I R D E T É S

25 éves az izraeli Ramat-Gan és
Szombathely testvérvárosi kapcsolata
A Ramat-Gani Kamarakórus 2017. 10.
29-én, vasárnap 18.00 órakor koncertet
ad a Bartók Teremben.
Köszöntôt mond: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Az 1993-ban, Hanna Tzur által alapított
Ramat-Gani Kamarakórust az izraeli RamatGan város Kulturális és Mûvészeti Hatósága mûködteti és támogatja. A kórusban
éneklôk többsége professzionális zenész és
zenei oktató, számos tagja önálló szólista,
aki több helyen is elôadott már.
A kórus széles repertoárral rendelkezik,
a legnagyobb zeneszerzôk fôbb a capella
darabjaitól kezdve az izraeli zenén át a híresebb zenekari mûvekig. Sok kórusmûvük-

nek bibliai témája van, mint Pablo Casals,
Leonard Bernstein és mások által megzenésített zsoltárok. A kórus számos nyelven
ad elô, többek között latin, német, olasz,
angol, héber, cseh és görög nyelven. A Ramat-Gani Kamarakórus Izrael legnevesebb hangversenytermeiben lép fel, és
rendszeres résztvevôje az országszerte
megrendezésre kerülô zenei fesztiváloknak.
Sok fellépésüket élôben közvetítette az Izraeli Rádió és Televízió. Sikeres koncertturnén jártak Spanyolországban, valamint
Steven Spielberg „Schindler listája” filmzenéjén is hallhatóak. Szombathelyen imákat,
dalokat adnak elô. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak! A belépés ingyenes.
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PROGRAMAJÁNLÓ • HIRDETÉS
Október 14–20.
KIÁLLÍTÁS
október 6–nov. 4.
Weöres Sándor
Színház
Off – 10 mûvész, 10
különbözô látásmód
október 7–nov. 4.
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
(Dr. Antall J. tér 1.)
17.00 „…szól néked
az itt magyarul” –
válogatás a BDK
reformációhoz
kapcsolódó
könyvkincseibôl
október 13–nov. 26-ig
Szombathelyi
Képtár
Ezer szállal –
textilkiállítás
október 16. (hétfô)
Vitalitas Galéria
(11-es huszár út 19.)
17.00 Babos Edit
építész kiállításának
megnyitója
•••••••••••••
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október 14. (Szo)
ELTE–SEK Zenei
Intézeti Tanszék
(Géfin Gy. u. 28.)
17.30 Moldvai csángó
mulatság – táncház
október 14–15.
(Szo–V)
Agora – MSH
II. Profiesküvô kiállítás
október 15. (V)
Agora – Savaria
Filmszínház
11.00 II. Európai Art
Mozi Nap
Weöres Sándor
Színház
14.00 Hospice
Alapítvány jubileumi
emlékülés és
jótékonysági gála
október 16. (H)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi D. Könyvtár)
17.00 Reformációs
felhívások a
Szentírásban, elôadó:
Oláh László

október 17. (K)
Magyar Földrajzi
Társaság
(ELTE–SEK „C” elôadó,
Károlyi G. tér 4.)
18.00 Természet és az
ember, avagy élet a
zabolátlan folyó
közelében, elôadó:
Kozma Katalin
október 18. (Sz)
Agora – MSH
14.30 Világjárók –
Palmyra, a sivatag
városa, elôadó: Agócs
Nándor
19.00 Hello, Dolly! –
musical

Savaria Múzeum
17.00 Fényérzék/Személyes I. – Kényszerképek, elôadó:
Mayer László
Agora – MSH
18.00 Géniuszok –
koncert Máté Péter
és Cserháti Zsuzsa
dalaiból
Berzsenyi Dániel
Könyvtár
18.00 A kardiológiai
betegek gondozása
a háziorvos szemével,
elôadó: dr. Szijj Otília,
szervezô: Szív a
Szívért Egyesület

október 19. (Cs)
Vas Megyei TIT
14.30 Sajtóhibák és
bakik, elôadó: Györe
Zoltán újságíró

MMIK (Ady E. tér 5.)
18.00 Lelki állóképesség
fejlesztése, elôadó:
dr. Csernus Imre

Bernstein Béla
Kulturális Központ
(Batthyány L. tér 9.)
17.00 Ôszi Zsidó Esték,
vendég: dr. Bakó Béla
történész

Savaria Szimfonikus
Zenekar
19.00 Reformáció 500
– ünnepi oratóriumest, vezényel: Thomas
Kornél

október 20. (P)
Savaria Múzeum
16.00 Szombathelyi
séták – Ókeresztények
Sabariában, vezeti:
Kiss Gábor, találkozó
a Szent Mártontemplom elôtt
Végállomás
20.00 Savaria
Skanking Night
október 17–20.
Weöres Sándor
Színház
október 17.
(kedd)
15.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 18.
(szerda)
19.00 Vôlegény
19.00 Oblom-off
október 19.
(csütörtök)
19.00 A Grönholmmódszer
19.00 Oblom-off
október 20.
(péntek)
19.00 Vôlegény
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HIRDETÉS

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó
tanfolyamok indultak
Szombathelyen.

BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG!
2017. okt. 20-ig 30%-os kedvezményt biztosítunk!

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

FÜSTÖLGÔ FALODA

MEGNYÍLT!
Faszenes kemencében sült
csülök, tarja, grillcsirke, hurka, kolbász
különleges szendvicsek

Jöjjön el és kóstolja meg
egyedi ízeinket!
Szombathely, Körmendi út 89.
Nyitva: 9–18-ig
Tel.: +36/30/777-7300

fustolgofaloda

SZÓRÓLAPTERJESZTÉS, SZÓRÓLAPMARKETING

Aktuális akcióinkról értesülhet
a www.savariapost.hu honlapon.
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Albérletek
30.000 Ft-tól /fô kiadók!
Céges támogatással is.

ÉP KÖRÖM LÉZER STÚDIÓ
Szombathely, Körmendi út 1.
Ép Köröm Lézer Stúdió
30% kedvezmény
az elsô kezelés árából!
Érvényes: október 30-ig.

Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó
lakberendezô
9700 Szombathely, Petôfi S. u. 39. fszt. 2.
Mobil: +36 30 237 3438 • E-mail: i.szakalyildiko@gmail.com

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Koltai Bálint és Mittl Alexandra Erzsébet fia: Levente, Pajor Norbert és Pölöskei Kitti leánya: Léna, Dudás Richárd és Horváth Henrietta leánya: Hanna, Sinkó Valter és Solymos Izabella Mária fia: Zsombor, Szabó István Imre és Horváth
Kitti leánya: Kendra Alina, Kercza Norbert és Sárközi Gabriella leánya: Mira, Szabó Zsolt András és Horti Dóra leánya: Eszter, Varga Zoltán és Horváth Krisztina fia: Zalán, Baranyai János és Mágócsy Nóra leánya: Nóra Lili, Zsoldos Zoltán és Böröcz
Anita fiai: Mátyás és Benedek (ikrek), Ambrus Krisztián és Unger Ildikó fia: Benjámin, Bázár Tamás és Kaibinger Viktória fia:
Marcell, Mátyás Dávid és Tóth Szabina Mária leánya: Janka, Karakai Tamás és Kónya Nóra leánya: Szonja, Buda Szabolcs és Darázs Ildikó fia: Dávid, Németh László és Miletics Kinga fia: Zalán, Mezô Krisztián és Babós Réka fia: Zsombor, Kovács Roland
és Darab Izabella Zsófia fia: Lionel Roland, Mikula Martin és Badics Viktória leánya: Maja, Mészáros Bálint és Németh Katalin
leánya: Anna, dr. Kovács Attila és Simon Viktória leánya: Rebeka, Timár Dusán Péter és Subits Eszter leánya: Mirna, Kovács Bálint és Hideg Eszter leánya: Adél, Nagy Péter és Scheigl Bernadett fia: András, Kincses Péter Gyula és Csász Henrietta fia: Vince, Elekes Szabolcs és Germán Anna fia: Marcell, Hábetler Roland és Szabó Georgina fia: Igor, Horváth Dávid János és Soós
Zsuzsanna Klára leánya: Fruzsina Zsuzsanna
H Á Z A S S Á G : Horváth Zsolt és Sütô Zsuzsanna, Virágh József
és Jakab Gyöngyi, Tompa Miklós és Volper Eszter
H A L Á L E S E T: Kovács József, Gotthárd József, Lakatos Ferencé Szuper Terézia, Vigh Antal András, Vámos Józsefné Busznyák
Rozália Katalin, Tancsics Zoltán, Hegyi László, Sulyok Gábor, Gerebics Kálmán, Hochsüld Lajos János, Szabó János, Tóth Gábor
Elemér, Csók Györgyné Kovács Anna, Bôsze Tibor, Zsebe János,
Fixl Erikné Brádl Friderika, Sándorfi Péter Ernô, Bucs István Tamás, Szemes Jenô, Werner József, Nagy József, Molnár Jánosné Baranyai Rozália Erzsébet, Nagy Miklósné Molnár Erzsébet,
Kovács Imre, Horváth Ferenc András, Németh Lajos, Mándli Jenô, Zsoldos Miklósné Ódor Rozália, Dr. Hargita Géza Gyuláné
Czika Mária, Papp Vendelné Deák Lenke, Auer Ferenc, Láng Istvánné Paár Paula, Papp Tibor Lajos, Flóra Károlyné Fenyvesi Magdolna Mária, Vészi Katalin Ilona, Geröly László, Bolfán Géza,
Kránitz Lászlóné Németh Irén
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AUTÓ BAUMGARTNER KFT.
9700 SZOMBATHELY, CSABA U. 7.
TEL.: 94 508 511 • WWW.AUTOBAUMGARTNER.HU
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INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

A Váci Mihály
utcában 1+2
igényes
Neczpál Kati félszobás,
lakás eladó.
Tel.: 30/678-1177
Ingatlanértékesítés, Irányár: 14,5 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
hiteltanácsadás

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

Megérkeztek
a frissen kitermelt,
szabadgyökeres
gyümölcsfák,
rózsák, bogyósgyümölcsûek!

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

Email: martonfakft@gmail.com
Web: www.martonfakft.hu
• ÉPÜLETFA
(erdei/borovi/luc/vörösfenyô) igény
szerint gyalulva vagy
faanyagvédelemmel ellátva

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

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

• HAJÓPADLÓ, lambéria, íves

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitva: H–Szo 8–18 óráig.
Részletek a kertészetben és a weboldalon.

faházborító, falburkolat,
mikrobordázott teraszburkoló, OSB lap

Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

Kitûnô, magyar minôség, kedvezô
áron, közvetlenül a gyártótól!

P Á LY Á Z A T I F E L H Í V Á S
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlanok zárt
borítékos, pályázat útján történô
e l a d á s á r a:
szombathelyi 6748 hrsz.-ú, Kisfaludy Sándor u. 1.
szombathelyi 6283/2 hrsz.-ú, Kossuth Lajos u. 2.
szombathelyi 6128 hrsz.-ú, Szily János u. 42.

Az akció október 14-tôl október 31-ig tart!

A pályázatok beadási határideje:
2017. október 25. 12.00 óra
A részletes pályázati felhívások megtekinthetôek:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hirdetôtábláján, illetve
a www.szombathely.hu oldalon:
Önkormányzat / Gazdaság / Eladó, kiadó ingatlanok
További információ:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., tel.: 94/520-204, 205, 290
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Október 14, szombat

Derült, napos
idô várható

Október 15., vasárnap

Derült, napos
idô várható

10˚C 22˚C

Október 16., hétfô

Derült, napos
idô várható

10˚C 22˚C

Október 17., kedd

Párás idô várható

11˚C 22˚C

Október 18., szerda

Párás idô várható

10˚C 21˚C

Október 19., csütörtök

Zápor várható

10˚C 20˚C

Október 20., péntek

Gyengén felhôs
idô várható

9˚C

9˚C

20˚C

Az akció 2017. október 31-ig érvényes!

19˚C
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Száraz Sóterápiás eljárás
Partnercégeinkhez keresünk
munkavállalókat
az alábbi munkakörökbe:

GÉPKEZELÔ, OPERÁTOR,
TARGONCÁS,
NC/CNC GÉPKEZELÔ,
HEGESZTÔ,
SZERELÔ-LAKATOS
Amit biztosítunk:
versenyképes bérezés,
modern munkakörnyezet,
fejlôdési lehetôség,
vonzó béren kívüli juttatási csomag.
Érdeklôdni, jelentkezni lehet
(H–P 8.00–16.00):
94/509-515; 30/394-4734;
whc.szombathely@whc.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-102776/2016

Partner a sikerhez
Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002 • XX-M-001/407/2013

Mikor lehet jó:
asztma, allergia,
hörghurut,
megfázás-nátha,
dohányosoknak,
egészségmegôrzés
céljából.

Szombathely, Dr. Pável Ágoston sétány 2.
(a Széll Kálmán és a Malom utca
között, a Gyöngyös-parton)
Facebook oldalunk: @sohajsopince

Áraink: (1 alkalom – 50 perc)

1 alkalom / 1.200 Ft
5 alkalmas bérlet / 5.500 Ft
10 alkalmas bérlet / 10.000 Ft
Gyermek kísérôjének díjtalan, testvérkedvezmény 50%

Bejelentkezés telefonon H–P.: 9–18 óra között: 06/20/937-6746

A Sabina Zrt.
kárpitos és szabászati
üzemrészlege betanított munkára
várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni a 94 513-951-es telefonszámon lehet.

–
–
–
–
–
–

Többféle mûszakrendbôl választhatnak
Új bérezés 2017 szeptemberétôl
Jelenléti bónusz
Erzsébet-utalvány plusz
Patikapénztári befizetés
Utazási költségtérítés
Jelentkezni telefonon
a 94/500-818-as telefonszámon,
e-mailben az info@villszov.hu
címen, személyesen Szombathelyen
a Jászai Mari utca 3. szám alatt lehet.

