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nagykanizsai

maraton
Ingyenes városi és város környéki hetilap

2018. szeptember 28. • XIX. évfolyam, 38. szám

Az akkreditációnak köszönhetően 16 helyett már 14 éves kortól részt vehetnek a középiskolások a Tungsram nagykanizsai fényforrás-

gyárában működő tanműhelyben, elősegítve ezzel a világ legnagyobb fényforrásgyárának szakmunkás-utánpótlását. A továbbiakról 

lapunk 3. oldalán olvashatnak. 

Fotó: Benedek Bálint

Akkreditálta tanműhelyét a Tungsram
Autómentesen
Imbolygó vagy aprókerekű biciklik is szerepeltek az autómentes napon. 

3. oldal

A TARTALOMBÓL: 

Sétával gyűjtöt-

tek beteg gyere-

keknek
Az elmúlt hétvégén or-

szágszerte 11 helyszínen - 

köztük Nagykanizsán is - 

jótékonysági sétát szerve-

zett az Amway.

2.o.

Ne gyújtsa! 

Gyűjtse!
Nagyszabású országos 

kampányba kezdett a ka-

tasztrófavédelem és a 

Nemzeti Hulladékgazdál-

kodási Koordináló és Va-

gyonkezelő Zrt.

4.o.

Szolgáltatásaink:
•  utánfutó bérbeadás, 

értékesítés

•  autószállítás

•  autómentés

•  betonkeverő-bérlés

Várjuk érdeklődését telephelyünkön, előzetesen egyeztetett  

időpont alapján! 

8808 Nagykanizsa-Palin,  

Alkotmány u. 124/A

www.kanizsautanfuto.hu 

info@kanizsautanfuto.hu

Tel.: 30/93-63-452,  

20/986-52-25 

KANIZSA UTÁNFUTÓ

206176

www.kanizsautanfuto.hu

AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAM

AKÁR 1 NAP ALATT!

Személyautó /B/ 16.5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13.5 éves kortól

INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS

8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.

Tel.: 06 (93) 314 496, 06 (30) 2261 760

2013. december 17-én (kedden, intenzív)

és 2014. január 7-én (kedden)

17 órakor

OKÉV: 01-0103-03 Akkreditációs lajstromszám: 0776

-

Statisztikai útmutatók: centrumautosiskola.eu  

AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAM

AKÁR 1 NAP ALATT!

Személyautó /B/ 16.5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13.5 éves kortól

INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS

8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.

Tel.: 06 (93) 314 496, 06 (30) 2261 760

2013. december 17-én (kedden, intenzív)

és 2014. január 7-én (kedden)

17 órakor

OKÉV: 01-0103-03 Akkreditációs lajstromszám: 0776

25.000Ft -os állami támogatással!

211164Személyautó /B/ 16,5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13,5 éves kortól

2018. október 2-án kedden 17 órakor 

2018 október 16-án kedden 17 órakor

2018 november 6-án kedden 17 órakor

ALMAVÁSÁR!
 Többfajta alma  

120 Ft/kg-tól!
Nagykanizsán 

a Vásárcsarnokban:

K-Szo: 6.30-12 óráig 

Palinban az Alkotmány út 

75/a szám alatt:
H-P: 15-18 óráig

Borda

211562

211653

VOKSH  
AUTÓSISKOLA  
Nagykanizsa, Ady u. 30. 

*Részletekről érdeklődjön irodánkban! - 

telefonszám: 06-30-491-7051  

28 éve képezzük a vezetőket!

(Stat. 2018-2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84% ÁKÓ: “B” Gy: 

154,83% “C” Gy: 102,07% (KK: “B” 169.000.-Ft/fő. “C”: 185.000 Ft)
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Kedvezményes* személygépkocsi-

vezetői KRESZ-tanfolyamainkra 
jelentkezés

OKT. 10. SZERDA 16.00 H

 *2018. július 1-től az 55/2018. 

(III.23.) Kormányrendelet szerint 

a közlekedési alapismeretek 

tanfolyam és vizsga díja 
visszaigényelhető.

Ha nincs ideje bejárni 

tanfolyamra, e-learning 

is elvégezheti a KRESZ-t 

otthoni tanulással!

Folyamatos jelentkezéseket 

fogadunk e-learning képzésre 

„C” - tehergépkocsi, „C+E” 

nehézpótkocsi kategóriákra 

OKJ-s gépkezelő (targoncavezető, 

földmunkagép-kezelő, emelőgép-

kezelő) vizsga OKT. 19. péntek - 

jelentkezési határidő: okt. 2. 

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!

211710

Csengery Bútorbolt

A készleten lévő termékekre 

10-20-30% 
árengedmény

Nagykanizsa, Csengery út 89. Tel.: (93)536-223  

Nyitvatartás: H-P: 9-17;  Szo: 9-12

www.vargobutor.hu

205316

Oszi áreso a Csengery Bútorboltban!

Az akció szeptember 15-től visszavonásig, ill. a készlet erejéig érvényes.

40 éve az autósok szolgálatában!

8881 Sormás,

Kossuth u. 18/A

Tel./fax: (93)375-056

Mobil: (30) 9565-905

E-mail: schmellauto@gmail.com

Személygépkocsi- 

javításban jártas, 

munkájára igényes 

autószerelőket 

felveszünk!







8881 Sormás, 

Kossuth u. 18/A

Tel./fax: (93)375-056

Mobil: (30) 9565-905

E-mail:
schmell@t-online.hu

személygépkocsik,

tehergépjárművek 3,5 tonnáig,

motorkerékpárok, 

utánfutók.

EREDETISÉGVIZSGÁLAT!

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS: 

A Schmell Autójavító

bővíti szolgáltatásait:

212645

Megjelenik Zala,  
Somogy és Vas megyei  
lapjaink mellékleteként,  
mellyel 208 000  
olvasóhoz jut el.

EGYETEMEKÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

Vas megyei sZUPeRiNFÓ 

2018. október 3., 40. hét

Szombathely, Varasd u. 10. 

Homa Centrum Tel.: 94/505-274

Nyitva: H-P: 9-18, Szo.: 9–15

www.drpadlo.hu
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Szombathely, Körmendi u. 89. 

(a Citroën szalon helyén)

Tel.: 06 20 9891 938

www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 

szegélyléccel és  

polifoammal!
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A Peugeot 208 Active+  vegyes átlagfogyasztása 3,7–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 97–116 g/km.

A Peugeot 2008 SUV Active+  vegyes átlagfogyasztása 4–5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 98–129 g/km.

A Peugeot 308/308 SW Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,5–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 93–120 g/km.

A Peugeot 3008 Active+  vegyes átlagfogyasztása 4,1–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 107–130 g/km.

1Jelen ajánlat kizárólag új Peugeot 208, 2008 SUV, 308/308 SW és 3008 SUV Active+ felszereltségű modellekre 2018. október 8. és 14. között megkötött adásvételi szerződé-

sekre érvényes. A kedvezményes árak teszt és használt Peugeot-modellek vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 

A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint 

az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a peugeot.hu honlapot.

*Minden 2018. október 1. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 308/308 SW, 2008 SUV és 3008 SUV személygépkocsi vásárlása 

esetén a 2 év szerző déses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott 

jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától 

számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerző-

désben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

ACTIVE+ MODELLEK  

ÉRTÉKES EXTRÁKKAL,  

ELLENÁLLHATATLAN ÁRON1

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**
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esetén a 2 év szerző déses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott 

jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától 

számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerző-

désben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

ACTIVE+ MODELLEK  

ÉRTÉKES EXTRÁKKAL,  

ELLENÁLLHATATLAN ÁRON1

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**
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1Jelen ajánlat kizárólag új Peugeot 208, 2008 SUV, 308/308 SW és 3008 SUV Active+ felszereltségű modellekre 2018. októ-

ber 8. és 14. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes. A kedvezményes árak teszt és használt Peugeot-modellek 

vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A képek illusztrációk. A 

tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók 

változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, 

illetve keresse fel a peugeot.hu honlapot.

*Minden 2018. október 1. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 308/308 SW, 

2008 SUV és 3008 SUV személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway 

Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses 

gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 

történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az 

esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt 

feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

A Peugeot 208 Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,7–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 97–116 g/km.

A Peugeot 2008 SUV Active+ vegyes átlagfogyasztása 4–5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 98–129 g/km.

A Peugeot 308/308 SW Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,5–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 93–120 g/km.

A Peugeot 3008 Active+ vegyes átlagfogyasztása 4,1–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 107–130 g/km.

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**

InIcIál Autóház Kft. PeUGeOt MárKAKereSKedő

9700 Szombathely, Vásártér u. 3. • www.inicial.hu 

tel.: +36 94 508 908, +36 20/665-61-12

• Kiemelten magas bérezés

• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 

költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554

femmunka.eu@gm
ail.com

CNC-gépkezelőket

Géplakatos karbantartót
(forgácsoló gépek karbantartására)

Villanyszerelő karbantartó
(erősáramú berendezésszerelő 

végzettséggel, forgácsoló gépek 

karbantartására)

keresünk sárvári 
munkahelyre

Nettó 1.500 Ft órabér
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Szemüvegvásárlás esetén 

ingyenes látásvizsgálat:  

Dr. Zabó Éva

Szombathely, Fő tér 7. 

Bejelentkezés: 94/329-029

Nyitvatartás: 

Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,  

Szombat: 8.30-12.30

Érvényes az üzletben megjelölt 

keretekre komplett szemüveg 

vásárlása esetén!
Keresse a

-ban

21
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AjánlAtunk A

látás hónApjárA: 
Állatpatika 

kutyakozmetika

Szombathely, 

Bartók Béla krt. 9/B
tel.: 94/310-034 

www.allatkorhaz.com

17
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Magyar tulajdonú élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 

szombathelyi raktárába keres új munkatársakat

raktáros
munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal, 

egyműszakos munkarendbe, azonnali belépéssel.

Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, béren kívüli 

juttatás, hosszútávú, stabil munkalehetőség.

Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a human@hetforras.hu 

e-mail címre, illetve a 06 30 1904102 telefonszámra várjuk.

21
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Jubilált a szombathelyi Japán Nap. Idén már tizedik alkalommal adott otthont az Agora Savaria 

Művelődési és Sportház a rendezvénynek. Az eseményre Japán magyarországi nagykövete is eljött. 

(Cikk a 3.oldalon)

A felkelő nap országa Szombathelyen ÁLLÁSBÖRZE
7-8-9-10. oldal

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

CNC-gépkezelőket
Villanyszerelő 

karbantartó

keresünk sárvári 
munkahelyre

Nettó 1.500 Ft órabér

Cor-Tex Euro Kft.

(erősáramú berendezésszerelő 
végzettséggel, forgácsoló gépek 

karbantartására)
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Szombathely, Varasd u. 10. Homa Centrum  
Tel.: +36-94/505-274 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo.: 9-15

www.drpadlo.hu

LAMINÁLT PADLÓK

XPS 3mm alátétlemezzel

lépéshanggátló hőszigetelő
50x100x3 mm

INGYEN

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Az akció a kijelölt termékekre vonatkozik 

és más akcióval nem vonható össze!
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Szombathely, Körmendi u. 89. 
(a Citroën szalon helyén)

Tel.: 06 20 9891 938
www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 
szegélyléccel és  

polifoammal!

2
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Szemüvegvásárlás esetén  
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

Szombathely, Fő tér 7. 
Bejelentkezés: 94/329-029

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,  
Szombat: 8.30-12.30

ÁFA mentes napok: január 14-től február 28-ig.

Akció!

27%

ÁFA

komplett szemüveg vásárlásakor a 
végösszegből az áfát leszámítjuk!

Érvényes: Komplett  új szemüveg és  napszemüveg (vagy dioptriás 
napszemüveg) vásárlásakor a végösszegből 27% kedvezmény!

Kontaklencse és ápolószer együttes vásárlásakor 13,5% kedvezmény!
A kedvezmény az új megrendelésekre vonatkozik, január 14-től február 28-ig érvényes. Részletek az üzletben.
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BÁDOGOS BOLT
Szombathely, Csaba u. 5/A • Tel.: 06-30/30-10-243

www.vasibadogosbolt.hu •   Bádogos Bolt Szombathely

Trifa színes 
acél és 

alumínium 
csatornák 
készletről!

Többféle színben trapéz- 
és cserepeslemez.

Horganyzott 
csatornák 

és kiegészítők.
Szükség esetén 

kivitelezőt ajánlunk

Egyedi 
hajlítást 

vállalunk!
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Szombathelyen, az Agora Művelődési és Sportház adott otthont a vasi megyebálnak, amivel 
kezdetét vette a báli szezon. Cikk a 3. oldalon. Fotó: vasmegye.hu

Szombathelyre érkezett a megyebál
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TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu
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Online házkezelés,- avagy 
több generáció igényeinek 
figyelemmel kísérése

n Nagyon megkönnyítheti egy társasház életét és a 
képviselet munkáját is, ha a társasházkezelő és egy 
adott társasház dokumentációja, pénzügyei elérhető-
ek a tulajdonosok számára egy online rendszerben is.

Például ott a biztosítá-
si kötvény, a tulajdonos 
csak belép a saját felhasz-
náló nevével letöltheti és 
kinyomtathatja a szüksé-
ges dokumentumot, hi-
szen a társasház minden 
dokumentuma elérhető a 
rendszerben.

Minden tulajdonos tudja 
ellenőrizni a saját egyen-
legét is.

A számvizsgálók a rend-
szer használatával napi 
szinten, nyomon tudják 
követni a képviselet mun-
káját, átlátják a társasház 
gazdálkodását is.

Természetesen emellett 
nagy szerepet kap még min-
dig a papír alapú ellenőrzés 
is, hiszen ahol nem hasz-
nálják ezt a rendszert, ott 
ugyanúgy az előírásoknak 

megfelelően végzi a kép-
viselet a gazdálkodás elle-
nőrzését a számvizsgálóval 
együttműködve.

Van rá példa, hogy a 
két féle ellenőrzési mó-
dot együttesen is használ-
ják a számvizsgálók, az ő 
munkájukat és a képviselet 
munkáját is megkönnyítve.

Emellett az online ház-
kezelő rendszerben a tu-
lajdonosok rögzíthetik 
vízóraállásaikat, hibabe-
jelentéseiket is elküldhe-
tik, megnézhetik egy már 
megszavazott munka vál-
lalkozói szerződését, a tár-
sasház Alapító Okiratát, 
házirendjét, így minden-
ki megtalálja a magának 
megfelelő rendszert, ah-
hoz, hogy belelásson a tár-
sasházuk minden napjaiba.

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

n Az elmúlt időszakban 
a kisebbség és a többsé-
gi társadalom harmonikus 
együttélése érdekében ki-
fejtett tevékenységéért 
Kelbert Krisztina, a Sa-
varia Múzeum osztályve-
zetője, a Szemtől szem-
ben kiállítás kurátora 
kapta a 2018. évi Raoul 
Wallenberg-díjat.

Kelbert Krisztina nevéhez 
fűződik az az egyedülálló 
kiállítás, amely a Szemtől 
szemben. Képek az elhur-
colt szombathelyi zsidóság 
történetéből címet viseli. A 
– kezdetben időszakosnak 
indult és a Zsidó Kultúra Há-
zában helyet kapó – kiállítás 
a szombathelyi zsidóság tör-
ténetét mutatja be, családi 
fotókon keresztül. A kiállí-
tás anyagából született egy 
a maga nemében páratlan 
kiadvány is.

– Ezen a csaknem 1200 
fényképen 651 megszemé-
lyesített emberi arcot sike-
rült azonosítani – ezt Kelbert 
Krisztina mondta a könyv-
bemutatón. A hatalmas 
mennyiségű nyersanyag 
legnagyobb része a Knebel  
fényképészdinasztia hagya-
tékából származik, emellett 
a szombathelyi zsidó csalá-
dok leszármazottainak félt-
ve őrzött fotográfiái is helyet 
kaptak a könyvben.

A tárlat aztán átköltözött 
a Savaria Múzeumba, ahol 
állandó kiállítás nyílt. Az 
új bemutató- és látványte-
rében nem csupán a korábbi 
vizuális és szöveges tartal-
makat jeleníti meg, hanem a 
friss kutatások eredményeit 
– újonnan feltárt családtörté-
neteket, mind ez idáig isme-
retlenül megbújó albumok 
gazdag fényképanyagát – is 
felhasználja. A perszonali-
tást, az egyéni sorsokat és 
megéléstörténetet fókuszába 
helyező kiállítás közel 1000 
fotográfián, 40 témán és több 

mint 400 emberi arcon ke-
resztül mutatja be a szom-
bathelyi zsidóság minden-
napjait, az egyes személyek, 
családok, csoportok életét, 
valamint a zsidó közösség 
anyagi, szellemi kultúráját, 
társadalmát és történetét. 
Ezáltal a modern Szombat-
hely 19–20. századi törté-
nelmének egy ez idáig rejt-
ve maradt világába nyújt 
érzékeny és izgalmas be-
pillantást. A Szombathelyi 
Zsidó Hitközség kétnyelvű 
(magyar–angol) tárlatával 
a jövőben állandó lehető-
séget biztosít, hogy az ér-
deklődő látogatók még szé-
lesebb köre közelíthesse és 
érthesse meg a szombathelyi 
mikroközösség történetén 

keresztül a Magyarországon 
élő vidéki zsidóság modern 
kori sorsát.

A Raoul Wallenberg-díjat 
a Wallenberg Egyesület kez-
deményezte azzal a céllal, 
hogy etikai mércét és példát 
állítson a magyar társadalmi 
és politikai közélet elé. A díj 
azon személyek, szerveze-
tek áldozatos munkáját, em-
beri, közösségi magatartását 
ismeri el, akik tevékenysé-
gükkel, életútjukkal példát 
mutatnak embertársaiknak 
a Magyarországon hátrányos 
helyzetben élők, diszkrimi-
nációt elszenvedők érdeké-
ben, az emberi és állam-
polgári jogok törvényekben 
biztosított érvényesítésében 
kifejtett tevékenységükkel. 

Kelbert Krisztina kapta 
a Raoul Wallenberg-díjat

Fotó: Szendi Péter
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n Szombathelyen, az Ag-
ora Művelődési és Sport-
ház adott otthont a vasi 
megyebálnak, amivel kez-
detét vette a báli szezon. 
A rangos eseménynek az 
elmúlt években Sárvár, Kő-
szeg és Bük is helyszíne 
volt. A bál tombolabevé-
telét jótékony célja aján-
lották fel.

Szombaton este az Agorá-
ban ünnepelt a megye krém-
je. Az érkezőket dr. Puskás 
Tivadar, Szombathely polgár-
mestere és Majthényi László, 
Vas Megye Közgyűlésének el-
nöke köszöntötte az aulában, 
ahol minden hölgyet egy szál 
sárga rózsával vártak.

A bál hagyományosan a 
köszöntőkkel indult. Pus-
kás Tivadar és a közgyűlés 
elnöke után dr. Hende Csa-
ba országgyűlési képviselő, 
a Országgyűlés törvényal-
kotásért felelős alelnöke is 
a mikrofonhoz lépett, hogy 
üdvözölje az egybegyűlte-
ket. Az est díszvendége dr. 
Gulyás Gergely, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 

volt, aki köszöntőjében ki-
fejezte, mennyire kedveli a 
vasi régiót, majd ünnepélye-
sen megnyitotta a bált – ez-
után következett a pezsgős 
koccintás.

A vendégek szórakoz-
tatásáról a Lorigo TSE 
tehetséges ifjú táncosai 
gondoskodtak. A színpa-
don köszönthették Radics 
Gigit is, aki csodálatos 

hangjával ismét elkápráz-
tatta hallgatóságát. Ezután 
már a táncé volt a főszerep 
egészen éjfélig, amikor is 
kihirdették az Év Vasi Em-
bere cím idei győztesét. Vas 
Megye Közgyűlése és a Vas 
Megyéért Egyesület tíztagú 

kuratóriuma ezúttal Merklin 
Tímea újságírónak ítélte oda 
a megtisztelő címet. A díjá-
tadót követően tombolasor-
solást tartottak, aminek a 
bevételével a szombathe-
lyi Crom Robotikai Klubot 
támogatták.

Szombathelyre érkezett a megyebál

OLADI HÚSBOLT!

9700 Szombathely Kassák L. u. 5. (kis Tesco mögött)

Nyitvatartás: H: szünnap, K-P: 7-17, Szo: 7-12

OTP, MKB, K&H Szép kártya valamint Erzsébet 
utalvány és bankkártya elfogadóhely!

Bőséges választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Termékek:
•  Házi kocsonya, felvágottak széles választékban
•  Hagyományos, házi húskészítmények
•  Friss sertés, marha, tőkehúsok, szárnyasok
•  Frissen készített sültek, hurkák, kolbászok, 

sült hekk, velős pirítós

24
75

50

Fotók: vasmegye.hu
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Fogyókúrázna?
Segítünk!

Szombathely, DomuS 
Üzletközpont I. emelet 

Tel.: 94/333-200

facebook.com/domusbiobolt

24
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29

Egyik leggyakoribb foga-
dalom a fogyókúra. Év elején 
zúdulnak elénk mindenféle 
hírcsatornán keresztül, ha 
az általuk ajánlott fogyókú-
rás terméket megvásároljuk, 
10-20-30 kg-ot fogyhatunk 
rövid idő alatt.

Nagyon jól tudjuk, hogy 
ez nem így működik. Segít-
sünk a szervezetünknek a 
salakanyagoktól megsza-
badulni. Úgy kezdjünk be-
le az életmódváltásba, hogy 
ne sanyargassuk magunkat. 
A rendszeres evéssel lehet 
változtatni, csak az adagok 

legyenek kevesebbek. A cuk-
rot cseréljük le természetes 
cukorhelyettesítőre. Lehető-
ség szerint mozgást is iktas-
sunk be. A rendszeres séta 
is hatékony. Igyunk 2-3 l vi-
zet. Kiegészítésként ihatunk 
gyógyteát is. Amennyiben 
valaki nem tudja a helyes 
utat, mindenképpen kérje 
ki szakember segítségét. Sok 
összetevője van annak (első-
sorban egészségügyi okok), 
hogy kinek és milyen változ-
tatásra lenne szüksége, hogy 
hatékonyan működjön és el-
induljon a helyes úton.

Újévi fogadalmak

Januári gitár kurzus
A Petőfi Sándor u. 11-ben.
Ha gitárt találtál a karácsonyfa alatt, akkor januári 
gitár kurzus indul péntekenként 17.00-18.30 óráig 
a Németh Fotó alagsorában.

Első gitáros alkalom:
2019. január 18. péntek 17.00 órától!

MinDEnki számára, hazavihető 
ingYEnEs hangszert 
biztosítunk, ha netán mégsem 
gitárt kaptál karácsonyra!

további információ: 

70/614-8300

MinÉL HaMaraBB!

24
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– Anya, apa, szeretnék 
egy tetoválást. – Gyerme-
kem, hova gondolsz? Még 
nem is vagy nagykorú…! 
Különben is, akinek kette-
se van matekból…!

– Akkor befestem a ha-
jam színesre, vagy kitágí-
tom a fülemet, vagy orrka-
rikát a nyelvemre, vagy azt 
a drága popcsopi bakancsot 
a boltból, vagy az okostele-
fonok legokosabbikát, vagy 
egy saját laptopot, vagy egy 
nagy képernyős tabletet, 
amit a tiltás ellenére min-
dig becipelnék az iskolába, 
hátha úgy észrevesz a sok 
lúzer. Vagy…?

Kezdj el gitározni, s a 
saját szorgalmad függvé-
nyében a II. év végére ké-
pessé válhatsz önálló, 

színpadképes produkci-
ók bemutatására, utcaze-
nére, s a megszerzett tu-
dásanyaggal bármikor 
bekapcsolódhatsz pl. a ze-
neiskolai oktatásba, a Ca-
pito Gitárklub munkájába 
vagy más zenekarok mun-
kájába. Gitártanulmányai-
dat III. illetve IV. évben is 
folytathatod, egészen ad-
dig, amíg a megszerzett 
gitártudásodat elegendő-
nek nem érzed zenei cél-
jaid megvalósításához. Itt 
kezdte zenei pályafutását 
pl. Szakos Krisztián (Com-
pact Disco), Szekér Dávid és 
Olivér (No Thanks), Tóth 
András (Elefánt), Puskás 
Mátyás (Újvilág utca) vagy 
Szatmári Júlia s még sokan 
mások…

Ki a menő…?

n Egyetlen kosár döntött 
az év első igazi rangadó-
ján, az összecsapás leg-
jobbja ezúttal is Govens 
volt.

A közönség állva ünne-
pelte hőseit szombat es-
te az Aréna Savariában. A 
Falco-Vulcano Energia KC 
Szombathely a többszö-
rös bajnok és kupagyőztes, 
egyben címvédő Szolnoki 
Olaj KK együttesét fogad-
ta a vasi megyeszékhelyen. 
Az idei kiírásban az alap-
szakasz, valamint az Euro 
Cup csoportmérkőzésein ta-
lálkoztak a csapatok, azon-
ban mindhárom alkalom-
mal Vojvodáék örülhettek. 

A szombati mérkőzést a ha-
zaiak kezdték jobban, azon-
ban Kovács Péter villanása 
után már a vendégeknél volt 
az előny. Okorn mester hiába 
kért időt, nem tudta megkö-
zelíteni ellenfelét a Falco. A 
Szolnok menetelését Curry 
beállítása akasztotta meg. 

Az amerikai légiós ponterős 
játéka mellett a védekezés-
ből is alaposan kivette a ré-
szét és több labdaszerzéssel 

segítette a szombathelyie-
ket. Bár sikerült a sárga-feke-
téknek egy pontra felzárkóz-
ni, az utolsó pillanatokban 
rossz döntéseket hoztak, 
így a Szolnok állt jobban a 
nagyszünetben. A pihenő jót 
tett a Falcónak, mert Reddic 
és Bíró pontjaival fordított 

a házigazda, majd jött Voj-
voda, és felváltva vezettek a 
csapatok. Igazán élvezetes 
párharcokat láthatott a kö-
zönség. Az utolsó negyed-
ben volt hatpontos előnye 
is a Szolnoknak, mégis a 
hajrában 77-77-ről futottak 
a csapatok. Végül Govens 
büntetőket dobhatott, de 
csak egyet értékesített. Ez 
– mint utóbb kiderült – ele-
gendőnek bizonyult, mert 
Benke kísérlete leperdült a 
gyűrűről. Óriási sikert ara-
tott a Falco, amely legyőz-
te a Szolnok csapatát, akik 
így második vereségüket is 
elszenvedték a 2018/19-es 
szezon során.

Óriási mérkőzésen vágott 
vissza a címvédőnek a Falco

Falco-Vulcano energia KC szombathely–szolnoki 
Olaj KK 78-77 (19-26, 18-16, 18-16, 23-19)
Falco: Govens 18/9, Váradi 2, Bíró 11/9, Bruinsma 8, Reddic 14.
Csere: Balmazovic 12/9, Curry 11/3, Tóth N. 2.
Vezetőedző: Gasper Okorn

Govens kosara döntötte el a rangadót Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n A Szombathelyi Polgár 
Kulturális Alapítvány ön-
kéntesei évek óta minden 
decemberi hétvégén gyűj-
tenek tartós élelmiszert 
az egyik nagyáruházban. 
Idén több mint 2 millió fo-
rint értékben adakoztak az 
emberek.

– A 9 nap 8 órás műszakja-
inak eredménye közel 5 ton-
na összegyűjtött élelmiszer 
– meséli Molnár József, az 
alapítvány egyik vezetője.

– Az idei adományok sta-
tisztikai értéke több mint 
2 millió forint. Ebből közel 
600 kg kiszállításra került 
az egyik támogatottnak, a 
Rum-Kastély EGYMI-nek.

A 2 milliós összeg már ön-
magában is nagyon jól hang-
zik, és mindez több mint 5 
tonna élelmiszert jelent, ami 
az alapítványon keresztül jut 
el a rászorulóknak. A csalá-
dok mellett minden évben 
van egy kiemelten támo-
gatott intézmény is, ahová 
egy jelentősebb mennyiségű 
adományt szállítanak ki. A 
Rum-Kastély EGYMI nem 
először lett kiemelt intéz-
mény, de nemcsak a kará-
csonyi-újévi időszakban tá-
mogatják őket, hanem egész 
évben.

– Az első heti osztáson az 
állandó segélyezettek kaptak 
120 kg élelmiszert: lisztet, 
olajat, tartós tejet, édességet, 

konzerveket, rizst, kristály-
cukrot is – folytatja Molnár 
József. Az első élelmisze-
rosztás általában még az ün-
nepek előtt lezajlik, és on-
nantól kezdve folyamatosan 
látják el a rászoruló szombat-
helyi családokat.

Az alapítvány nem csak 
élelmiszercsomagokkal 
igyekszik segíteni.

– Többször tartunk mele-
gétel-, valamint ruhaosztást 
is, ahol az alapvető élelmi-
szerekből is készítünk cso-
magokat azoknak, akiknek 
szükségük van rá.

Az alapítvány tapasztala-
ta az, hogy az adományozó 
kedv még nagyobb, ha tud-
ják az emberek, hogy jó hely-
re, gyermekeknek juttathat-
ják el ajándékaikat. Ezért is 

tartják roppant fontosnak, 
hogy mindenről pontos el-
számolást vezessenek.

– Évről évre látjuk, hogy 
az emberek igenis szeretnek 
adni, de bizalmatlanok is, 
hiszen sokszor nem lehet-
nek biztosak abban, tényleg 
oda jut-e az adomány, aho-
vá ők azt szánták. Nekünk 
az átláthatóságon kívül az is 
nagyon fontos, hogy azokat 
találjuk meg, akik itt, akár 
közvetlen környezetünkben 
nélkülöznek. Nagyon hálá-
sak vagyunk mindazoknak, 
akik felajánlásaikkal segí-
tik a munkánkat és lehető-
vé teszik számunkra, hogy 
ne csak karácsony és újév 
idején, de egész évben ha-
tékonyan tudjunk segíteni! 
Nélkülük ez nem sikerülhet.

A SZOVA NONprOfit Zrt. 
nyilvános, egyfordulós, tárgyalás nélküli

pályázati eljárás keretében 
értékesíteni kívánja 

a tulajdonában lévő Szombathely, 
pohl-tó utcai (10442/13,14 hrsz.) 
beépítetlen gazdasági-

kereskedelmi-szolgáltató 
területeket.

Bővebben: www.szova.hu 
Érdeklődni: 06-20-455-4120

A pályázatok beadásának határideje és 
a felbontásának ideje: 

2019. január 25. péntek 11:00 óra.
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„Szeretnénk megköszönni 
az adományokat!”

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ 
Szombathely, Kossuth Lajos u. 17.
+36-94/500-394, +36-70/383-6136 
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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VelociVép
kerékpárszervíz

Teljeskörű szervízelés:
- Kerékpárok, agyváltók,
elektromos kerékpárok
- Szobakerékpárok, spinning
gépek
- Rollerek, görkorcsolyák
Egyéb:
- Árajánlat készítés,
szaktanácsadás
- Villanyak menetmetszés
- Hajtómű/pedál menetfrissítés
 
Nyitvatartás:
H-P: 8:30-17:00
 
Vép, Bartók utca 1.
Tel. +36 30 606-6968
e-mail. velocivep@gmail.com
www.facebook.com/Velocivép

Szilágyi Tibor e.v

24
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Postaautó Duna Zrt. 
9700 Szombathely, Söptei u. 70/B. 

94/500-280
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KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT 
A HIDEG, TÉLI IDŐRE!

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró

ellenőrzés, kedvezményes 
szezonális kiegészítők.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!

24
55

49

24
60

52

Laki kertigép

Szombathely, 11-es Huszár út 196. • Tel: 94/327-496

Most hozza el fűnyíróját, fűnyírótraktorját, 
kapálógépét, hogy tavasszal ne bosszankodjon 

a hosszabb várakozási idő miatt.
Szervizünk rövid 
határidővel, garanciával 
vállalja kertészeti és 
építőipari kisgépek 
javítását. 24

80
55

n Sikerült visszavágni a 
Rubeola FC Csömör együt-
tesének, a találkozón rá-
adásul még a zöld-fehérek 
kapusa is betalált.

Ellentétes előjelekkel vár-
ták a csapatok a 10. fordu-
lóból elhalasztott mérkő-
zést. A Csömör együttese 
a szezonnyitó összecsapá-
son meglepetésre 2-2-re vég-
zett Szombathelyen, azóta 
viszont erős lejtmenetbe 
kerültek. A sereghajtó ott-
honában mindenképpen 
győzni akart Sziffer András 
csapata, amennyiben nem 
mondtak le bajnoki cím-
ről szőtt álmaikról. Mivel 
a házigazdának sok veszí-
tenivalója nem volt, azon-
nal nekiesett a Haladásnak, 
amely bár többet birtokolta 
a labdát, gólt nem sikerült 
szerezniük. Nem úgy egy 

kósza kontratámadás végén 
a hazaiaknak. Husz kavar-
ta meg a vendégvédőket és 
lőtt a kapuba, így már a 8. 
percben hátrányba került a 
szombathelyi együttes. Ezt 
követően magasabb sebes-
ségi fokozatra kapcsoltak 
Horváth Péterék, és előbb 
Hajmási Milán, majd a szü-
net előtt Vas Ádám is beta-
lált. A szünetben minimális 
különbséggel állt jobban a 
Haladás. A pihenőt és tér-
félcserét követően sem vál-
tozott a játék képe: a Hali 
többet birtokolta a labdát, 
sok helyzetet dolgozott ki, 
amit ki is hagyott, míg a ven-
déglátó kósza kontratáma-
dásokat vezetett. Egy szép 
villanás után Hajmási Mi-
lán megduplázta szerzett 
góljainak számát, ez pedig 
hadrendváltást eredménye-
zett a Rubeola FC játékában. 

A vészkapus megoldással 
támadó hazaiaknak sike-
rült felzárkózniuk a hajrá-
ra. A slusszpoén azonban 
még hátra volt. Sásdi csípett 
el egy labdát, majd lőtt egy 
egészpályás gólt, ezzel el-
döntve a mérkőzést. A győ-
zelemért járó három pont 
mellett annak is örülhetnek 
a szombathelyiek, hogy ez-
zel a sikerrel előreléptek a 
tabellán és a 15. forduló után 
már a második helyen áll 
a Hali.

Győzelmével már második a Haladás

Rubeola FC Csömör–
Kútház Haladás Vse 
2-4 (1-2)
Haladás: Sásdi – Hajmási, 
Simic, Dróth, Vas.
Csere: Gyimesi, Matyi 
(kapusok) – Horváth P., 
Sipos, Leo Mendes, Péter.
Vezetőedző: Sziffer András
gólszerző: Husz 2, illetve 
Hajmási 2, Vas, Sásdi

Két gólszerző egy képen: Hajmási Milán kétszer, Sásdi Bálint – kapusként – egyszer talált a Ru-
beola kapujába Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

– Jean, a trombita 
forró?
– Nem uram.
– Akkor miért fújják?

– Jean, ma este 
a kastély keleti 

szárnyában tálalja a 
vacsorát!
– Miért, uram?
– Mert azt mondta 
a fogorvosom, hogy 
pár napig a másik 
oldalon egyek.

VICC
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n December 31., 11 óra 
50 perc. Minden évben 
együtt a szeretteimmel 
és barátaimmal. Hol egy 
nyugis szilveszter kényel-
mes ruhában, máskor pe-
dig csinosan egy buliban. 
A helyszín, az ország szin-
te mindig változik, attól 
függően, hol élünk éppen 
vagy hova utazunk.

Ami nem változik, az a 
gombóc a torkomban. 10 
perccel éjfél előtt elönt a há-
la érzése, a köszönet azok-
nak, akik részt vettek az éle-
temben az elmúlt évben. Az 
az örömteli hangulat, hogy 
vannak, akiket szerethe-
tek és sokan vannak, akik 
engem szeretnek. Kerek 
és boldog érzés. Megható-
dottság és igen, gombóc a 
torkomban.

Még 10 perc és „Boldog Új 
Esztendőt” kívánok. A csa-
ládomnak, a barátaimnak. 
Itt személyesen és minden-
kinek másnak gondolatban.

Aztán ezeket a gondo-
latokat követi az az ünne-
pi hangulat, hogy egy új 
évet kezdünk. Új év, 
új fogadalmak. Új 
tervek és örömteli 
ábrándozások.

De mit kez-
dünk ezekkel az 
ábrándozások-
kal? Az újévi fo-
gadalmak mindig 
változást hoznak. 
De csak akkor, ha 
mi is teszünk ér-
tük. Akikben a vál-
tozásokkal kapcsolat-
ban negatív gondolatok 
születnek, azoknak nega-
tívak lesznek a hozzájuk 

kapcsolódó érzéseik is. 
A negatív érzelmek 
pedig nem hoznak 
cselekedetet.

Akik nagyfo-
kú motivációval 
állnak hozzá az 
újévi fogadal-
m a k h o z , 
azok nak 
lesz po-
zitív a gondolatuk, érzel-
mük. Ők azok, akiknek a 
fogadalomból akciótervük 
lesz, és elindul a megvaló-
sítás folyamata.

A változás örömteli le-
het, ha igazán akarjuk. Én 
nagyon szeretem a változá-
sokat és mindig lelkes va-
gyok, mikor mások változás-
ba, változtatásba kezdenek.

Gombóc a torkomban…
Kedves olvasóim! Öröm-

teli gondolat, hogy sokan 
vagyunk, akik minden év-
ben vidám életre készülünk 
és vidámmá tesszük mások 
életét is. A kulcsa 
en nek , 

hogy változtassunk 
azokon a dolgo-
kon, amiken kell, 
és ami rajtunk 
múlik, de ne eről-
tessük azt, amin 

változtatni mi ma-
gunk nem tudunk.

Kívánok ehhez 
Nektek bölcses-
séget és kitartást!

Őszinte szavakkal és 
„gombóccal a torkomban”; 
változásokkal teli Boldog Új 
Esztendőt!

Szeretettel:
– trixi -

Gombóc a torkomban Hasznos tippek az újévi 
változásokhoz:
1.  Erősítsük magunkban az önbizalmat
2.  Számoljunk le a kifogásokkal
3.  Legyen nagyfokú motivációnk és 

akaratunk ehhez
4.  Pozitív gondolataink és érzelmeink 

lesznek a segítségünkre
5.  A passzív magatartást váltsa föl a proaktív 

tett
6.  Szánjunk rá időt és koncentrációt
7.  Legyünk következetesek
8. Ha bukdácsolunk, se adjuk fel
9.  Élvezzük a folyamatot és ne csak az 

eredményt
10.  A változás egy minőségileg jobb élethez 

vezethet, élvezzük ezt

butor-kereskedelem.hu
Konyha

gardrób
hálószoba

nappali
fürdőszoba
beltéri ajtó

közvetlen a gyártótól!

Nálunk berendezheted otthonod A-Z-ig, a bejárati 
kaputól a kert végéig maximalista módon kivitelezve!

Az akció jan. 15-31-ig tart!   Partner: Wéberker Kft.
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év eleji ÁGY AKCIÓ!!!

VasNépe kártya 
elfogadóhely.

Ingyenes szállítás 
Szombathelyen!

Nyitvatartás: h-p. 9-1700, szo. 9-1300

Szombathely, Markusovszky u. 2. • Tel.: +36-94/344-535, +36-94/790-420

Ne tervrajzokat nézzen – válasszon a helyszínen!
Szombathelyen belváros 

közeli lakóparkban 

épülő lakáSok 
2019. őszi átadással 

eladók.
Használja ki most a 

CSok és az áFa előnyeit!
30/640-5115 

www.hunyadipark.hu

24
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n Hétvégén zajlott a XIX. 
Szélesy József Teremlab-
darúgó Torna Bükön. A két 
nap alatt 21 csapat mérkő-
zött meg egymással.

A 21 csapattal startoló 
2019-es Szélesy-emléktor-
na első játéknapján szomba-
ton az A-csoportban a Beau-
ty Garage-nak állt a zászló, 
már 3-1-re is vezetett a Csep-
reg SE ellen, amely azonban, 
kihasználva a rivális hibáit, 
a hajrában nemcsak egyen-
lített, de végül mindhárom 
pontot begyűjtötte, megsze-
rezve ezzel a csoportelső-
séget. A B jelű négyesben 
körbeverték egymást a csa-
patok, végül a gólkülönbség 
döntött az Anonim FC Pad-
rino és a nagyot hajrázó Bad 
Boys javára, legjobb harma-
dikként továbbment még in-
nen a Söröskupak. A C-cso-
portban a LOST két szoros 
vereséggel hamar kiszállt a 
versengésből, a csoportelső-
séget végül a címvédő Petro-
vics szerezte meg a Fociszak 
előtt. Az egyetlen ötfős cso-
portban, a D-ben nem történt 

meglepetés, az ösz-
szeszokott Black 
Jack rutinból hozta 
a kötelezőket, mö-
götte a Kópháza és 
a Bő jutott be a va-
sárnapi folytatásra. 
Az E-csoportban ha-
mar kiderült, hogy a 
tavalyi bronzérmes 
Pityu FC és a Mo-
narchia a két leg-
jobb brigád.

A középdöntők 
közül a II. csoport-
ban volt a legszoro-
sabb a küzdelem, 
egy az utolsó fél 
percben esett ka-
pusgólnak köszön-
hetően ment tovább 
a Fociszak két dön-
tetlennel – a négy-
pontos Anonim FC 
Padrino mellett. A III. cso-
portból a Black Jack maga-
biztosan hozta a kötelező-
ket, mögöttük a Bad Boys 
úgy került a negyeddöntő-
be, hogy 0-3-ról egyenlített a 
Csepreg ellen, és Kovács Zol-
tánéktól kevesebbel kapott 
ki, mint a megyei I-es gárda.

Az egyenes kieséses rend-
szerben fokozódtak az iz-
galmak, a címvédő Petro-
vics büntetőkkel izzadta 
ki az elődöntőt, az Anonim 
FC Padrino is a hajrában 
kerekedett felül, és a Pityu 
FC is megharcolt a legjobb 
négyért. Egyedül a Black 

Jack vette simán ezt az aka-
dályt is, iskolajátékkal ejtet-
te ki a Fociszakot.

A negyeddöntő után az 
elődöntő már nem okozott 
nehézséget a Petrovicsnak 
az Anonim FC ellen, a Black 
Jack viszont botlott, a Varga 
Attila, Seper Ákos, Subicz 

Gábor neve fémjelezte ru-
tinos Pityu FC 4-2-re bizo-
nyult jobbnak. A fináléban 
sokáig nem esett gól, idővel 
a Pityu csak helyzetekig ju-
tott, a Petrovics viszont gólo-
kig, így maradt a vándorser-
leg Bükön, a címvédő 3-1-re 
diadalmaskodott.

Címvédett a Petrovics-csapata

n Év végén minden hazai 
sportszövetség kiválasz-
totta saját sportágában az 
év legjobb versenyzőjét.

Az ökölvívóknál hat díj-
ból három Kőszegre került. 
A 2018-as év mozgalmas volt 
a Fitt-Boksz Ökölvívó Egye-
sületnél. A rengeteg verseny 
mellett országos bajnoksá-
gon, ifjúsági Európa- és vi-
lágbajnokságon, valamint 
ifjúsági olimpián is szere-
peltek a versenyzők.

Hámori Ádám, a Fitt-
Boksz Ökölvívó Egyesület 
sportolója lett az év ökölvívó-
ja, emellett a szakszövetség 
2018-ban két másik kősze-
gi sportoló kemény munká-
ját is elismerte. A legjobb 
serdülő férfi ökölvívónak 

Buza Rafaelt, az egyik leg-
jobb ifjúsági női ökölvívó-
nak Hámori Lucát és a leg-
jobb elit férfi ökölvívónak 
ugyancsak Hámori Ádá-
mot választották. Valóban 
rászolgált a címre, hiszen 

az eddigi évekhez hasonló-
an idén is kimagasló telje-
sítményt nyújtott. Többek 
között egyetemi és főiskolai 
világbajnok lett és megsze-
rezte hatodik felnőtt magyar 
bajnoki címét is. A család 

büszkélkedhet még egy 
tehetséggel. Ádám hú-
ga, Luca az év egyik leg-
jobb ifjúsági ökölvívója 
lett. Luca idén érettségi-
zik, valamint nyelvvizs-
gára készül. A sikeres 
érettségi után óvónőnek 
készül, de a sportot nem 
hagyja abba. A szakszö-
vetség még egy utánpót-
láskorú versenyző 2018-
as munkáját ismerte el. 
A legjobb serdülő férfi 
versenyzőnek Buza Ra-
faelt választották.

Hámori Ádám lett az év ökölvívója

Fotó: facebook

Fotó: facebook
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„Hogyan fogok 
beilleszkedni?”

Amellett, hogy bizonyta-
lanok vagyunk az új pozíci-
ónkkal kapcsolatban, rette-
günk attól is, hogyan tudunk 
majd beilleszkedni az új tár-
saságba. Értik majd a humo-
runkat? Én értem majd, hogy 
mikor viccelődnek? Kemé-
nyen kritizálnak? Én kriti-
zálhatom őket? Lehet, hogy 
kívülről erősnek látszunk, 
de valójában csak azt szeret-
nénk, hogy mindenki ked-
veljen minket.

Tipp: Akinek alapvetően 
nem kenyere a munkahelyi 
pletykaköri tagság, az első 
hetekben annak is érdemes 
nagyobb energiát fektetni a 
kommunikációra.

„Dekorálhatom az 
íróasztalom?”

Amikor az előző munka-
helyünkről kipakoltunk, 
valószínűleg számtalan 
személyes holmit kellett 
hazacipelnünk. Egészen 
otthonosan berendezked-
tünk a régi helyen, de mi a 
helyzet az újjal? Mikortól 

vihetjük be a kedvenc kis 
apróságainkat, amivel ba-
rátságosabbá tehetjük a kör-
nyezetünk? Nem fognak ki-
nevetni, ha hozok egy képet 
a kutyámról?

Tipp: Az első nap még ne 
vigyünk semmit, csak ami a 
táskánkban elfér. Ha feltér-
képeztük a környéket, máso-
dik nap mehet a bögre, zsepi, 
neszesszer, a többi szemé-
lyes és komfortérzetet keltő 
holmival pedig vagy várjuk 
meg a próbaidő végét, vagy 
legalább néhány hetet.

„Menni fog!”

Amikor átestünk az összes 

mélypontunkon (mert nem 
titok, hogy több is lesz), idő-
vel elkezdünk magabiztossá 
válni. Rájövünk, hogy erő-
sek vagyunk, és megbirkó-
zunk az újdonságokkal. Az 

új emberekkel megbarát-
koztunk, az új szokásokat 
megismertük, és az új pozí-
ciónkban is megtaláltuk ön-
magunkat. Idővel rájövünk, 
hogy kár volt rettegni, mert 

az új lehetőségek azt je-
lentik, hogy fejlődhetünk, 
és realizáljuk, hogy ez ne-
künk nem jelent gondot, sőt 
a hasznunkra válik.

www.ridikul.hu

A külföldi tulajdonban lévő MAM-Hungária Kft. már több mint 25 éve indította meg bébi 
termékeket gyártó vállalatát Szombathely közelében, Vaskeresztesen. A több mint 500 
főt foglalkoztató vállalatunk évek óta folyamatosan fejlődik és bővül, ezért keresünk az

Vonalvezető
munkatársat

Feladatai:
•  15-20 főből álló csoport vezetése, 

munkájának koordinálása
•  1-1 gépcsoporthoz tartozó gépeken folyó 

termelés irányítása
•  Munkafolyamatok indítása és folyamatos 

ellenőrzése
•  Minőségi előírásoknak megfelelő 

termelés biztosítása
•  Dolgozók oktatása belépéskor és az új 

folyamatok bevezetésekor
Elvárásaink:

•  Középfokú végzettség
•  Vezetésben, irányításban szerzett 

tapasztalat
•  Precíz, önálló és megbízható 

munkavégzés
•  Felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek
Előnyt jelent:

•  Német vagy angol nyelvtudás
•  Termelési környezetben szerzett gyakorlat

Bébitermék 
összeszerelő

munkatársakat
Amit kínálunk:

•  Kiemelt kereseti lehetőség
•  Állandó 30% éjszakai 

műszakpótlék
•  Plusz 4 nap szabadság évente
•  Könnyű fizikai munka
•  Családias munkahelyi légkör, 

segítőkész csapat
•  Modern, magas színvonalú 

nemzetközi munkakörnyezet

Miért jó nálunk dolgozni?
•  Kollégáink többsége több mint 10 éve dolgozik a vállalatnál
•  Alacsony fluktuációs mutatónk kiemelkedő
•  A vállalat kiemelt figyelmet fordít munkatársaira, rendezvényeket, szabadidős- és 

egészségprogramokat szervezünk rendszeresen

Jelentkezéseket fogadjuk a 06 20/405 7772-es telefonszámon, 
vagy a karrier@mambaby.com e-mail címen.

Facebook – MAM-HUNGÁRIA Kft. • www.mambaby.com
„Working for the next generation.”
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állandó éjszakai műszakba

@amicsirkenk.gallus

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. 
Sárvár-rábasömjéni üzemébe hosszútávra, hétfőtől 

péntekig munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Baromfi-feldolgozó 
segédmunkás

(élőfüggesztő, zsigerelő)
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óra

Jó teljesítmény esetén elérhető bér: bruttó 280-350 ezer Ft
Igény esetén szállást is biztosítunk.

Üzemi karBantartó
(előny szakmai tapasztalat és villanyszerelő 

végzettség)
Kétműszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óra

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft-tól

Üzemi takarító
Állandó éjszakás műszakban: 22:00-06:00 óra

Kezdő bér: bruttó 240 ezer Ft-tól
Amit kínálunk: Saját állományú munkaviszony 
magyar tulajdonú családi vállalkozásban, 
jelenléti pótlék, minőségi pótlék, hűség 
bónusz, 100%-ban térített Volán busz vagy 
vonatbérlet, ingyenes céges buszjáratok.

Baromfi- es Elelmiszeripari Kft.

Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
www.gallus.hu

Tel.: 06 70/938-8711
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Új év, új munkahely, új kérdések…

Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

RaktáRos
pozícióba munkatársat keres.

Feltételek:
•  építőipari, műszaki ismeretek
•  számítógépes ismeret
•  jogosítvány

Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 

email címre várjuk pozíció 
megjelölésével.
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Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

AnyAggAzdálkodó- 
SzámlAellenőr
pozícióba munkatársat keres.

Feltételek:
•  építőipari, műszaki ismeretek
•  számítógépes ismeret
•  jogosítvány

Önéletrajzokat az 
allas@vulcanoenergia.hu 

email címre várjuk pozíció 
megjelölésével.
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Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

építésvezető 
munkatársat keres

Elvárások:
•  legalább technikusi végzettség
•  tapasztalat
Amit kínálunk:
•  versenyképes fizetés
• cégesautó

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció 

megjelölésével.

24
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Soproni telephellyel rendelkező nemzetközi  
árufuvarozó cég keres

nemzetközi jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt.

Elvárások: 
• C + E kategóriás jogosítvány • gépjárművezetői kártya  

• GKI-vizsga.
 

Jelentkezni telefonon és e-mailben lehet:  
+36-30/937-3201, office@baloghtrans89.hu 24
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munkakörbe, kettő műszakos munkarendbe.
Betanítást biztosítjuk. Targoncavezetői jogosítvány 

előnyt jelent. Bérezés megegyezés szerint.

94/540-654

A Csercsics Faipari Kft 
felvételt hirdet azonnali belépéssel,

lapszabászgép kezelői
24

75
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I M P R E S S Z U M
Ingyenes információs hetilap, 

a Hungária Szuperinfó 
laphálózat tagja.

Kiadja: 
Maraton Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft., 8200 Veszprém, 

Házgyári út 12.
Felelős kiadó: Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók

Főszerkesztő: Heffler György
Lapigazgató: Tompa László 
laszlo.tompa@maraton.hu

Ügyfélszolgálat: 
Szombathely Széll K. u. 40.  

Tel: 94/511-254, 
30-500-6191

Nyomdai kivitelezés:  
ADC Hungary Kft.

Terjesztés: 
DMH Magyarország Kft 

Vas Megyei Szuperinfó  
Megjelenik minden héten 

40 000 példányban
Megjelenés napja: szerda
Lapzárta: péntek 15.00 óra

A Szerkesztőség fenntartja 
magának a jogot az 

olvasói levelek tartalmának 
szerkesztésére és közlésére.

Szerkesztőségünk 
a jogszabályokba ütköző, 

etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, 

a megjelent hirdetések 
tartalmáért és a nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállal.

 161x135.
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A Kronospan a magas minőségű faipari 
laptermékek és kapcsolódó termékek vezető 

gyártójaként világszerte 40 telephellyel 
rendelkezik.

Csapatunk erősítéséhez olyan munkatársakat keresünk:
- akik elkötelezettek és ambiciózusak

- akik szenvedélyesek munkájukban
- akik készek a folyamatos tanulásra
- akik készek a döntéshozatalra
- akiket a legapróbb részletek is érdekelnek
- akik szeretnek dolgozni és motiválni másokat
- akik az egyszerű és hatékony megoldásokat keresik
- akik kíváncsiak és szívesen tanulnak

- akik mernek kérdezni
- akik képesek rendszerekben gondolkodni

- akik az eredményeket tartják szem előtt
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Kevés formalitás
Minimális bürokrácia

Egyszerű megoldások

Törekedjünk
a feldolgozási

folyamatban a lehető
legalacsonyabb

költségek elérésére
– a fától a

késztermékig

Eredményorientáltság
Emberközpontúság
Részletes ismeretek
Ész, szív, bátorság
Lojalitás

Alkalmazzunk
elkötelezett dolgozókat,
akik képesek a feladatok 
megoldására

Folyamatos terjeszkedéssel kívánjuk pozíciónkat erősíteni a piacon. Ehhez elkötelezett munkatársakra 
és vezetőkre van szükségünk, akik felelősségteljes cselekedeteikkel képesek eredményeket elérni.
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Érdekes és kihívást jelentő karrierre vágyik egy nemzetközi faipari nagyvállalatnál? Szeretné megosztani 
velünk a tapasztalatait, hogy közösen még többet érjünk el? Szeretne folyamatosan fejlődni?

Kiemelt termékeket gyártó üzemünkbe munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

CK üzemi gépkezelő
Munkavégzés helye: FALCO Zrt., 9700 Szombathely, Zanati út 26.

Feladatok:
å  munkavégzés a cementkötésű forgácslap 

üzemben
å  az üzem gépeinek működtetése, beállítása
å  az észlelt hibák jelzése a felettes felé
å  minőségi vizsgálatok végzése, dokumentálása
å  termelt mennyiségek dokumentálása, rögzítése 

a vállalatirányítási rendszerben
å  időnként anyagmozgatási feladatok ellátása

Elvárások:
å  minimum általános iskolai végzettség (8 

befejezett osztály)
å  minimum 1-2 év gépkezelőként, minősítőként 

vagy egyéb gyártási területen szerzett 
tapasztalat

å  négy műszakos munkarend vállalása
å  megbízhatóság, önállóság, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
å  kiváló bérezés, átlagon felüli pótlékok
å  nettó 15.000 Ft Jelenléti bónusz
å  15 Ft / km bejárási támogatás
å  nagy önállóság és fejlődési lehetőség egy 

nemzetközi multinacionális faipari cégnél

Amennyiben az általunk kínált lehetőség felkeltette érdeklődését, 
kérjük, küldje el pályázatát az alábbi e-mail címre:

hr@falco-woodindustry.com
FALCO ZRT. – Bauzek Renáta HR munkatárs

+36 94 516 600

NE CsAK TARTsA A LépésT, LépjEN ELőRE!M
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ADÓ 1%
Egyházak, alapítványok és mindazon szervezetek, 

akiknek szükségük van erre az 1%-ra, 

kedvezményesen 
jelentethetik meg hirdetésüket Vas megyei Szuperinfó, 

Észak- Dél- Vas- Infó, Körmendi Híradó újságainkban.
30-500-6191• vasiszuperinfo@maraton.hu
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INGATLAN

Eladó panel vagy tégla lakást vásárolnék 
16M Ft-ig. Tel.:06-70/946-8236

*47166*

Sorokpolányban olcsón összközmű-
ves építési ikertelek eladó, részletre is. 06-
30/972-5045

*46391*

JÁRMÛ

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

*45564*

AUTÓ

Roncsautó átvétel hivatalos bontási átvé-
teli igazolással. Szállítás megoldható. Érd.: 
99/532-038.

*46208*

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382

*45907*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Családi házak, lakások komplett felújítása! 
Burkolás, kőművesmunkák, víz- és villany-
szerelés. Érd.: +36-30/872-0564.

*46986*

Cseréptetők kémények javítását, tetőszi-
getelést, fedést, ereszcsatornázást, épí-
tőipari munkákat vállalok: Tel.: 06 30 379 
9913

*45935*

Régi szerszámokat, régiségeket, hagya-
tékot, könyveket vásárolok kiemelt áron! 
0630/458-7765.

*45943*

ÁLLÁS

A Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. 
keszthelyi szarvasmarha telepére 2 fő 
tehenészeti dolgozót keres. Bentlakás 
megoldott, mezőgazdasági gépkeze-
lő, inszeminátor végzettség előnyt je-
lent, párok jelentkezését is várjuk. Az 
alábbi számon lehet érdeklődni: 06-
30/539-3299

*45847*

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon - JOBmotive Kft.-

*45882*

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő kollégákat sop-
ronkövesdi gyárába, 3 műszakos mun-
karendbe. A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 - JOBmotive Kft.-

*45887*

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-
szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fizetés, ca-
feteria, szállás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*45904*

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*45897*

28 éve működő soproni Hűség Taxi Kft. ta-
xis kollégákat keres. Feltétel: egyéni vállal-
kozói igazolvány, személytaxis szakvizsga, 
saját gépjármű taxira vizsgáztatva, engedé-
lyek! Érd.: +36-20/944-6733.

*45537*

OKTATÁST VÁLLAL

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

*45585*

Informatika, számítástechnika, számító-
gép tanítást, felkészítést vállal tanár minden 
korosztálynak. 06-20/357-2336

*46178*

TÁRSKERESÉS

Elhanyagolt hölgyekkel ismerkednék. 06-
30/906-9547

*45254*

VEGYES

Gáz-cirkó kazán (sieger), műanyag ablak 
(88x148), sötétbarna szekrénysor, 80l-es 
villanybojler eladók. +36-70/366-1670

*46762*

Kerámia főzőlap 51x58(Teka), Tech-
nik Term Pro ISO 9001 EN442(10 év ga-
rancia) fűtőtest 3db eladó 90x60x15, 
Rockwoll többcélú hőszigetelő lemez 
1000x600x100mm EN13501 16 köteg el-
adó. +36-70/366-1670

*46760*

Mindenféle régiséget, bútorokat, dunná-
kat, párnákat, disznóvágási felszereléseket, 
szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől, 
hagyatékból/ vásárolok. 06-70/322-2437

*46695*

Régiségek, bútorok, lámpák, órák, porcelá-
nok, rádiók, Tv-k, lemezek stb. eladók. Tel.: 
+36-70/366-1670

*46753*

Redőny-akciók 
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők, 
harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása.

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258 24
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ÖtÖdiktől egy határmenti 
iskolában? jó Ötlet.

Az oktatás nyelve német, anyanyelvi 
óráidat megtarthatod, az angol fő 
tantárgy! Ha érdekel a lehetőség, 
gyere el szüleiddel január 25-én 

fél kilencre iskolánkba, ahol Nyílt 
Napunkon minden információt 

megkaphatsz az iskoláról, 
lehetőségeidről, a beiratkozásról.

Érdeklődés magyar nyelven: 
0036/70-316-8356, 
Josefinum, Eberau
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KODEROLL KFT.
Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744

Email: konyatibor66@gmail.com

Redőny, 
nyílászáRók
gyártása és szerelése.
20-40% kedvezménnyel 

közvetlen a gyártótól!
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Redőnyjavítás,
gurtni csere!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, 

szalagfüggöny gyártása, szerelése.

06-30/588-0444
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ÁgytolltisztítÁs

szombathely, stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

Bejelentkezés:
Új telefonszám: 70/213-3515
Nyitva: H–P: 8–12 és 13-16, szo-V: zárva 

www.dalmatoll.hu

PÁrNa, PaPlaN 
készítés.
Dálma 

tolltisztító
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n A farsangi időszak hiva-
talosan vízkereszttől kez-
dődik, nálunk mégis legin-
kább februárban tetőződik 
a farsangi vigasság. Ez a 
bőséges evés-ivás idősza-
ka, de persze csakis mér-
tékkel és ésszel.

Farsang nincs fánk nél-
kül, ám ez az édes finom-
ság könnyen gyomorron-
táshoz, rossz közérzethez 
vezethet, ha sokat eszünk 
belőle, ami tudjuk, hogy 
egyáltalán nem nehéz. 
A bő zsiradékban 
sült tészta amennyi-
re könnyen eteti ma-
gát, olyan könnyen 
is okozhat gyomor-
problémákat. Viszont, 
ha követik receptünket, 
és teljesértékű alapanya-
gokkal készítik, valamint 
bő zsiradék helyett sütőben 
sütik meg kedvenc farsan-
gi eledelüket, nincs miért 
aggódniuk.

Farsangi Fánk 
reForm módra
Hozzávalók:
•  40 dkg teljes kiőrlésű 

tönkölyliszt
•  2 dkg élesztő
•  fél dl langyos 

víz

•  5 dkg 
szobahőmérsékletű vaj

•  2 tojás sárgája
•  1 evőkanál méz
•  8 dkg nyírfacukor
•  csipet só

Tegyük a lisztet egy tálba, 
készítsünk egy mélyedést a 
közepébe, majd morzsoljuk 
bele az élesztőt, és öntsük 
fel a vízzel. Adjunk hozzá 
egy kevés vizet, majd ala-
posan dolgozzuk az egészet 
össze. Várjuk meg, amíg ki-
csit hólyagos lesz, majd ad-
juk hozzá a vajat, a tojások 
sárgáját, a mézet, a nyírfa-
cukrot, a sót és annyi lan-

gyos vizet, hogy 

a galuskától kicsit kemé-
nyebb tésztát kapjunk. Ala-
posan összedolgozzuk az 
alapanyagokat, és meleg he-
lyen legalább 1-1,5 órát kelni 
hagyjuk. Lisztezett deszká-
ra borítjuk, és kinyújtjuk kb. 
1,5-2 cm vastagra. Fánkszag-
gatóval kiszaggatjuk, a te-
tejére készítünk egy mélye-
dést, ahova majd a lekvárt 
tesszük, hagyjuk még egy 
kicsit kelni, majd sütőpapír-
ral bélelt tepsire rakjuk, és 
a sütőbe tesszük. 180 fokon 
kb. 15-20 percig sütjük, amíg 
aranybarna nem lesz.

Melléje narancsos-baná-
nos pürét kínálunk. Ehhez 
2 banánt villával áttörünk, 
hozzáadjuk 1 narancs levét, 
egy-két teáskanál mézzel 
ízesítjük, és összekeverjük. 
A kisült fánkokba töltjük, 
és melegen kínáljuk. Ízlés 
szerint nyírfaporcukorral 
megszórhatjuk.

Forrás: www.tosport.hu

Egészséges farsangi fánk recept
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Bankkártyás fizetési 
lehetőség, kártyás 
étkezési UtalVányt 

elfOgaDUnk!

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!
Szombathely, Thököly út 39. Tel: 30/539 7587  
H: 7-14, K-P: 7-17 SZo: 7-12 V: Zárva
Szombathely Vásárcsarnok Tel: 30/559-3965 
Nyitva: H: zárva, K-Cs: 6-13, P: 6-14, Szo: 6-12, V: 7-11
Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590 
Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12

széPkártya elfOgaDÓ hely!  

széPkártya elfOgaDÓ hely!  

24
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ExtratOP Áras tErmékEk
tepertőkrém 250 g/dob 449/db 1796/kg
Lecsókolbász 699 Ft/kg
Véres-májas Hurka 899 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1399 Ft/kg
körmendi Vastagkolbász csípős paprikás 1699 Ft/kg
szafaládé 1099 Ft/kg
soproni-Olasz-Löncs 1099 Ft/kg
Virsli sajtos 1199 Ft/kg
Parasztmájas 1199 Ft/kg
Vadász karikás 1399 Ft/kg
Nyári turista 1549 Ft/kg
körmendi Extra sonka 1999 Ft/kg
Füstölt tarja 1999 Ft/kg
Füstölt comb 1999 Ft/kg
kocsonya 0,3 dl/db 669 Ft/db 2230/l

Csirke farhát 259 Ft/kg
Csirke szárny 569 Ft/kg
Csirke egészben 669 Ft/kg
Csirke comb 669 Ft/kg
Csirke mell csontos 1199 Ft/kg

tOP Áras tErmékEk
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
Apróhús 70% 899 Ft/kg
Karaj csontos 1099 Ft/kg
Comb 1129 Ft/kg
Tarja csontos 999 Ft/kg
Tarja csont nélkül 1209 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye 1656 Ft/kg
Bőrös császárszalonna csontos 

 1069 Ft/kg

Érvényes: 
2019. január 14 – január 27-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, 

az ÁFA-t tartalmazzák!

Vas Megyei 
márkaképviselet
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2018-as árak nyílászárókra!

SÍNADRÁGOK

NŐI ÉS FÉRFI
PAMUTPULÓVER

290FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÉRKEZTEK!
MŰIRHA KABÁTOK

DEC. 06-09.

NAPI AKCIÓ!
MIKULÁS

NŐI PÓLÓ,
PULÓVER, BLÚZ

NŐI NADRÁG

90FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÁRUCSERE!
NYÁRI

NYITÁS:

MÁJ. 11.
PÉNTEK, 10 ÓRA

Erdei Iskola út
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EXTRA

SÍRUHÁK
MŰIRHA ÉS
MŰSZŐRME

KABÁTOK
TISZTÍTOTT

ÓRIÁSI

MINŐSÉGŰ

SZÖVETKEBÁTOK

VÁLASZTÉKBAN!

NYÁRI PÓLÓK

CIPŐK, SZANDÁLOK
RÖVIDNADRÁGOK
HALÁSZ- ÉS
BLÚZOK

AUG. 29. -SZEPT. 04.

SZEZONVÉGI

MINDEN

-70%

A KÉSZLET EREJÉIG!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

KIÁRUSÍTÁS!

TÁSKA, CIPŐ
RUHA

HASZNÁLT

ÁRUCSERE
TELJES

NYITÁS:

NOV. 09.
PÉNTEK, 10 ÓRA

MIATT NOV. 07-08. ZÁRVA!

ÁRUKÉSZLETTEL!
TÉLI

FÉRFI ÉS NŐI
TÉLI DZSEKIK
MELLÉNYEK

NADRÁGOK
PULÓVEREK

SÁLAK

CIPŐK,CSIZMÁK SÍ
NA
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GYEREKRUHA
EGYET FIZET
KETTŐT VIHET

JÁTÉK

-50%
JÁTÉK

DEC. 07-TŐL

MŰSZŐRMÉK

ALKALMI
RUHÁK

MŰÍRHÁK

JAN. 16-TÓL

FARSANGI

TELJES

NŐI ÉS FÉRFI

JELMEZ
VÁSÁR!

CSERE

JAN. 18., PÉNTEKTŐL!
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Schaeffler – közös jövőnk, a Te sikered

Ha bármilyen kérdésed van, 
fordulj a HR osztályhoz: 
+36 80/180 093

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő tech-
nológiai vállalat, melynek sikere a vállalkozói szellemen 
és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? 
A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az 
ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk 
szakmai és egyéni fejlődésedhez.

A Schaeffler Savaria Kft.

FelvéTeli nApoT
szervez
2019. január 29-én, kedden, 15:00 órától.
Helyszín: 9700 Szombathely, Zanati út 31.

A felvételi nap tervezett programja:
gyárbemutató prezentáció • gyárlátogatás • tesztírási 
lehetőség • szerelési feladatok szimulációs állomásokon

A programra a belépés a Selyemrét utca felőli recepción 
történik. Kérjük, a helyszíni regisztráció miatt időben érkezz.

Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek 
várnak Rád, hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap 
világát alakítjuk.

várunk, hogy személyesen megismerhessünk!

Szombathely, Kossuth L. u. 19.  
Tel.: 94/319 381

Szombathely, TESCO Zanati u. 70. 
Tel.: 94/479 125

Sárvár, LILA UDVAR Batthyány u. 43. 

mosás 
vegytisztítás 

vasalás 
szőnyeg tisztítás 

ruha festés 
kisebb hibák  

javítása
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Ingyenes tanácsadás, személyre szabott adagolás,  
kedvezményes házhozszállítás!

Biobolt Szombathely
Szombathely, Savaria tér 1/G (keresse kék-fehér tetőnket) a Claudia 
cukrászdától 50 méterre, a Borostyánkő irányába.Tel.: 94/788-748

web-áruház: bioboltszombathely.hu

Varga  
Gyógygomba  
Szombathelyen!
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Legyen Ön is a 
Szuperinfó médiapartnere 

2019-ben!
Keressen minket!

30-500-6191• vasiszuperinfo@maraton.hu
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