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

ACTIVE+ MODELLEK  
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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.
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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
• Igényes díjmentes szállás

• Akár azonnali munkakezdéssel

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

CNC-gépkezelőket
(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló 

végzettséggel)

keresünk sárvári
munkahelyre

Nettó 1.600 Ft órabér

Cor-Tex Euro Kft.

Géplakatos
karbantartót

(Forgácsoló gépek karbantartására)

Minőségellenőröket
(Forgácsolóüzembe, 

fémipari végzettséggel)
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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.

24
97

41
24

97
43

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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Szombathely, Hollán E. u. 21. • Tel.: 94/316-387
(az Orlay Iskola mellett) 

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok  

és mosást nem igénylő asztalterítők. 

Szombathelyen csak nálunk! 
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA
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2%
jutalékért.

hegyine.hajni@max2.hu | Szombathely, Király u.15.

Szombathelyen és környékén 
eladó lakásokat, házakat, 
lehet felújításra szoruló is.

Hegyiné H. Hajnalka 
Tel.: 30/361-1115

KereSeK!
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Nyílászáró és parketta szakkereskedés
Körmend, Rákóczi u. 23. –Tel.: 06-70/455-95-21
http://sekolo.ewk.hu –sekolo@sekolo.t-online.hu

Teljes kivitelezés, ingyenes felmérés, szaktanácsadás 
 Az akció 2019. január 23-tól február 8-ig érvényes!

LAMINÁLT PARKETTA VÁSÁR -  
A KÉSZLET EREJÉIG!

- Laminált fa-, szalag-, svédpadló- és bambuszparketták
- Bútorlapszabászat és szerelvények, gyártás
- Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók
- Beltéri fa-, furnéros és dekor ajtók nagy választéka
- Fa ablakok 92 mm-es profillal, 3 rétegű üvegezés Ug=0,5 W/m2K

Nyílászárók:
• műanyag -42%
• fa -12% 25
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A tanulók duális képzés keretében sajátíthatják el az elektronikai szakmák magas szintű is-
mereteit a gyakorlatban. Cikk a 3. oldalon

Együttműködés az IQOR és 
a Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum között
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Bár az idei tél nagyon 
enyhe, lehet még hideg 
idő, ahogy mondani szok-
ták, jöhet még kutyára dér. 
A népi bölcsességgel ellen-
tétben a kutyák nagy része 
hidegtűrő, sűrűbb téli sző-
rzettel, hőszigetelő zsírré-
teggel védekezik az időjá-
rás viszontagságai ellen. 
Még a legzordabb teleken 
is ritka, hogy kihűlt álla-
tokat kelljen kezelnünk. 
Nagyon ritkán látunk felső 
légúti-megfázásos pana-
szokat. Amelyik eb hoz-
zászokott, biztonságosan 
tartható kint. Ha azonban 
kutyánk reszket, fázik, gon-
doskodjunk zárt, fűthető 
helységről számára. Külö-
nösen igaz ez a kistestű és 
a rövidebb szőrű fajtákra.

A kinti tartás alapfeltéte-
le egy megfelelő kutyaház. 
Ez legyen minden oldal-
ról hőszigetelt, ne legyen 
túl nagy, az állat saját test-
melegével fel tudja fűteni, 
de ne is lógjon ki belőle. 
Magassága és szélessé-
ge az állat marmagassá-
gával egyezzen meg, míg 
hossza az orrtól a faroktő-
ig mért távolsággal. Nyílá-
sa az uralkodó szélirány-
nyal ellentétesen álljon, elé-
je szőnyegdarabot, vagy 
hőzáró fóliát függesszünk. 
Ne közvetlenül a 
talajon, hanem 
lábakon (raklap, 
tégla) álljon.

A másik alapfel-
tétel a helyes táplá-

lás. Tudni kell, hogy hideg 
környezetben a kutya lét-
fenntartó energia-szükség-
lete 1,5-2-szerese a sem-
leges hőmérsékleti zóná-
ban számított értéknek. 
Ezt nagyobb mennyiségű, 
vagy nagyobb energiatar-
talmú táppal, esetleg plusz 
szénhidrát adásával oldjuk 
meg.

Ebben az időszak-
ban séta után célsze-
rű a lábmosás, a só és 
egyéb csúszásgátló anya-
gok kimaródást okozhat-
nak. Távolítsuk el az ujjak 
közé ragadt jégdarabokat. 
Lehet használni mancsvé-
dő viaszt, esetleg vazelint 
is. Érzékeny mancsú ebek-
nek, ha szükséges, kap-
ható kutyacipő. Kifejezet-
ten kistestű, toy fajtáknál 
nagyon hasznos lehet egy 
kabátka. Ez véd a hó, az 
eső, a latyak és nem utolsó 
sorban a hideg ellen.

Séta közben ne dobál-
junk hógolyót a kutyának 
apportírozásra, ha mege-
szi torok és mandula-gyul-
ladása lehet. Ne vigyük jég-
re kedvenceinket, elcsúsz-
hatnak, megsérülhetnek. 
Ők is nagyon bizonytalanul 
mozognak ezen a közegen.

Ne hagyjuk egy helyben 
ülve, vagy fekve őket, pl. ne 

kössük ki őket ilyenkor 
valahová, amíg mi 
az ügyeinket intéz-

zük, így is megfáz-
hatnak.

Kutya hideg van?

ÁllatkórhÁz
Védőoltások, 
veszettség elleni 
oltások
–  4D ultrahang
–  vérvizsgálat helyben, 

saját laborunkban
–  video endoszkóp
–  számítógépes EKG

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B
Tel.: 94/310-034

www.allatkorhaz.com

Mikrochip-beültetés
–  altatógépes vagy 

infúziópumpás altatás
–  röntgenvizsgálatok, 

diszplázia szűrés
–  lágyszervi-, 

onkológiai- 
és csontműtétek

–  Törzskönyv ügyintézés, 
állatútlevél

TiErKliniK

Állatpatika • kutyakozmetika
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Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos
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n Dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely Megyei Jogú 
Város polgármestere adta 
át az első babaköszöntő 
csomagot – benne a pol-
gárlevéllel – a 2019. január 
1-jén született Krizmanich 
Donát szüleinek.

Szombathely Megyei Jo-
gú Város Közgyűlése 2018-
ban fogadta el a szombathe-
lyi identitást erősítő program 
részeként a babaköszöntő 
csomag bevezetését. Pol-
gárlevelet és egy gravírozott 
ezüstkanalat kapnak a 2019. 
január 1. után született szom-
bathelyi gyermekek a Védő-
női Szolgálaton keresztül.

A középkorból származik 
egy angol eredetű mondás, 
amely szerint, aki ezüstka-
nállal a szájában született, 
nem egyszerűen gazdag 

örökség birtokosa, de mond-
hatni: helyből megadatik ne-
ki minden földi jó, amiről 
csak álmodoznak. Ebből a 
középkori hagyományból 
kiindulva a babaköszöntő 
csomag része egy gravíro-
zott ezüstkanál, továbbá a 
város polgármesterétől egy 
polgárlevél az újszülött szá-
mára, amellyel a város kö-
szönti őt Szombathely pol-
gárai körében.

A szombathelyi identitás 
erősítésének segítéséről még 
tavaly nyáron határozott a 
város. A városatyák azt tűz-
ték ki célul, hogy különbö-
ző intézkedésekkel segítik 
a „szombathelyiség” megé-
lését a születéstől az aktív 
időskorig. Ilyen például, 
hogy babaköszöntő csoma-
got juttatnak el az újszülöt-
tek családjának, benne a 

polgárlevéllel, illetve a gra-
vírozott ezüstkanállal.

A megyeszékhelyen tavaly 
ősszel hagyományteremtő 
szándékkal már emlékfát ül-
tettek a Szombathelyen szü-
letettek tiszteletére. A Szü-
letés Fája a Csónakázó-tó 
szigetén kapott helyet.

De nem csak a legkiseb-
bekre gondoltak; a tervek 
szerint készítenek majd egy 
helyismereti társasjátékot 
Szombathelyről, megjelente-
tik a város legrégebbi (1607), 
eredetiben fennmaradt váro-
si kiváltságlevél hasonmás 
kiadását, az utcanévtáblák 
mellé olyan táblák kihelye-
zését tervezik, amelyek törté-
nelmi jellegű információkat 
tartalmaznak az adott utcák-
kal kapcsolatban vagy azok-
ról, akikről vagy amikről az 
utcákat elnevezték.

Donát az első szombathelyi 
polgárlevél tulajdonosa

Fotó: szombathely.hu
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Az IQOR Global Services 
Hungary Kft. a régió egyik 
vezető elektronikai szolgál-
tató cége, amelynek stra-
tégiájában évek óta fontos 
szerepet játszik az oktatási 
intézményekkel való szoros 
együttműködés, a szakem-
ber-utánpótlás biztosítása 
érdekében.

Folyamatosan tartják a 
kapcsolatot az általános is-
kolákkal, a középfokú ok-
tatási intézményekkel és a 
felsőfokú képzést biztosító 
egyetemekkel is.

Az elektronikai szervizte-
vékenységükkel kapcsolat-
ban kiemelt jelentőségű az 
elektronikai és számítástech-
nikai szakmák (elektronikai 
technikus, elektronikai mű-
szerész, informatikus stb.) 
képzése, ezért fontosnak 
tartják ezen képzést folytató 
szakgimnáziumok anyagi és 
szakmai támogatását annak 
érdekében, hogy a szakmai 
elméleti oktatás színvonala 
tovább emelkedjen.

A 2018-as évben jelentős 
pénzbeli támogatást bizto-
sítottunk ezek intézmények 
oktatási eszközfejlesztésé-
re, valamint a számítógépes 
hálózati eszközparkot is bő-
vítettük – tájékoztatott Ka-
tavics Zsolt munkavállalói 
oktatási és fejlesztési vezető.

2018-ban mérnökeink és 
technikusaink a SZMSZC 
iskoláiban nagy érdeklő-
dés mellett tartották meg a 
„Mérnöki órák” című szak-
mai programokat.

Továbbra is támogatjuk 
a Savaria Szakgimnázium-
ban lévő IQOR laborokat, 
valamint a 2019-es évben 
is megrendezzük a közép-
iskolásoknak kiírt „A JÖVŐ 
SZAKEMBEREI” elektroni-
kai konstrukciós versenyt.

Pályaorientációs program 
keretében lehetőséget bizto-
sítunk az általános iskolá-
sok üzemlátogatására, vala-
mint ezen korosztály részére 
idén nyáron is megrendezés-
re kerül az „IQOR technika 

tábor” – emelte ki a szakem-
ber, majd hozzátette: az EL-
TE–Savaria Egyetemi Köz-
pont duális gépészmérnök 
képzés keretein belül cégük-
ben kerül sor a hallgatók LE-
AN és Elektronikai ismere-
tek képzésére.

Szentgyörgyvári Róbert, 
az SZMSZC főigazgatója 
elmondta: folyamatosan, 
a cég indulása óta kapcso-
latban állnak és mindig ki-
emelt támogatója volt az 
iskoláiknak.

Korábban (2012-ig) szak-
képzési hozzájárulással do-
tálta intézményeinket, ez-
után pedig saját pénzügyi 
kereteiből támogatta az ok-
tatást, az oktatási feltételek 
javítását, fejlesztését. A vál-
lalatnál tanműhely is műkö-
dik, ahol a tanulók duális 
képzés keretében sajátíthat-
ják el az elektronikai szak-
mák magas szintű ismereteit 
a gyakorlatban, és megis-
merkedhetnek a legkorsze-
rűbb technológiákkal – szá-
molt be a főigazgató.

Rendszeresek az egyez-
tetések, együttműködések 
a Savaria Szakgimnázi-
ummal és a Puskás Tiva-
dar Fém- és Villamosipari 
Szakképzővel.

Fontos számunkra ez a 
példamutató együttműkö-
dés, hiszen közös érdekünk, 
hogy a szakképző intézmé-
nyekből a gazdaság számá-
ra minél jobban képzett di-
ákok kerüljenek ki – mondta 
Szentgyörgyvári Róbert.

Vujity Tvrtko érdekes játé-
kot indított a közösségi mé-
diában. Amelyik megyében 
éppen járt, onnan várt köve-
tőitől bejelentkezést. A la-
kosságához mért legtöbb 
hozzászólást küldő megye 
ajándéka egy jótékonysági 
est lesz, ahol a kedvezmé-
nyezettek a rászoruló gye-
rekek lesznek. A versenyt 
Vas megye nyerte.

– Minden megyének és ré-
giónak percre pontosan 72 
órája volt, három nap után 
a beérkezett helységneve-
ket arányosítottam az adott 
megye (térség) lakosságszá-
mával, így jött ki egy-egy 
végeredmény – magyaráz-
za Tvrtko Facebook-oldalán.

– Mindenekelőtt hatal-
mas köszönet mindenkinek, 
aki velem játszott oldalam 

lokálpatrióta és jótékonysá-
gi akciójában – tette hozzá.

Csaknem egy hónap alatt 
több százezer bejegyzés 
született, ezekben jelezték 
a hozzászólók, hogy hon-
nan követik a riporter olda-
lát. Játszott a 19 magyaror-
szági megye, a főváros, hat 
olyan romániai megye, ahol 
a magyarság száma megha-
ladta a százezer főt, játszott 
Kárpátalja, a Felvidék és Vaj-
daság, minden olyan terü-
let, ahol pontos statisztika 
mutatja, hogy hány magyar 
lakik.

A versengés elején Zala 
vezetett, aztán Vas megye 
vette át a vezetést, és meg 
is nyerte a küzdelmet 10.499 
helységneves hozzászólásá-
val, vagyis egészen pontosan 
4118 ponttal. Máshonnan is 

rengetegen jelentkeztek, 
Borsod-Abaúj-Zemplénből 
csaknem húszezren, a Vaj-
daság is csodálatosan ak-
tivizálta magát, Nógrád 
igencsak megszorongatta 
a későbbi győztest, minden 
megye és régió fantasztiku-
san szerepelt, ugyanakkor 
a megyék lakosságszámá-
val történt arányosítás után 
egyértelműen Vas megye lett 
az első.

– A számokon és adatokon 
kívül számomra csoda volt 
ez a játék – ismerte be Trvk-
to. – Ezrek írták meg, hogy 
miért szeretik a saját faluju-
kat, városukat, régi ismerő-
sök találtak egymásra, s a 
szemem előtt kötöttek ba-
rátságot és hívták meg új 
barátjukat magukhoz egyes 
kommentelőim. Csoda látni, 

érezni azt, hogy mennyi-
re szeretitek a sajátotokat! 
Ezért érdemes volt bejárnom 
minden megyét és régiót, 
és lefotózkodnom minden 
egyes megyetáblával.

A fődíj pedig nem más, 
mint hogy a nyertes megyé-
ben, tehát Vas megyében 
a tévés személyiség saját 
költségén szervez egy jóté-
konysági estet, ahol a teljes 
bevételt a megye rászoruló 
gyermekeinek adja.

– Törekszem arra, hogy 
ajándékomat a lehetőségek 
szerint a megye minden 
egyes gyermeke élvezhesse.

Így született meg a dön-
tés, hogy a kedvezménye-
zett a Markusovszky Kórház 
gyermekosztálya lesz. A tel-
jes bevételt Tvrtko saját pén-
zéből meg is duplázza, majd 
szakemberekkel egyeztetve 
a gyermekosztály kap egy 
teljes gyerekkönyvtárat és/
vagy játszóházat.

Együttműködés az IQOR és a Szombathelyi 
Műszaki Szakképzési Centrum között

Győzött Vas megye

A cég eszközökkel is támogatja az SZMSZC tagiskoláinak színvonalas képzését

Fotó: facebook.com
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n Szombaton Répcelakon tartotta a szombathelyi Dr. 
Kiss Gyula Baráti Kör hagyományos, a magyar kultú-
ra napja alkalmából tartott díjátadóját. Vas megye ti-
zenkettő népművelőjének tevékenységét ismerték el.

Huszonötödik alkalommal 
adta át a Dr. Kiss Gyula Kul-
turális Egyesület a Közösségi 
Kultúráért Díjakat a magyar 
kultúra napjához kapcsolód-
va. Az egyesület 1993 óta is-
meri el Közösségi Kultúráért 
Díjjal azokat az embereket és 
közösségeket, akiknek élete, 
szervező tevékenysége példa 
a megyében.

Az eseményen Szabó Jó-
zsef, Répcelak polgármeste-
re köszöntötte a megjelen-
teket. Kiemelte: elsősorban 
ipari település az övék, mégis 
nagy hangsúlyt fektetnek a 
kulturális életre. Aktív a ci-
vil, közösségi élet – a répcel-
akiak számos szervezetükre 

lehetnek büszkék, de kép-
zőművészeti kiállítások-
kal, irodalmi estekkel, sza-
badegyetemmel, fesztivállal 
is szolgálják a magyar kul-
túrát. Ezután Bokányi Péter 
tanár, irodalomtörténész fo-
galmazta meg az ünnephez 
kapcsolódó gondolatait.

A baráti kör képviseleté-
ben Horváth György és Kiss 
Virág, dr. Kiss Gyula lánya 
adta át az elismeréseket. Elő-
ször Dancs István nyugdíjas 
pedagógust szólították, akit 
Vas Megye és Szombathely 
Megyei Jogú Város Nyugdí-
jas Szövetsége elnöki felada-
tainak ellátásáért tüntettek 
ki. Biczó Ferenc répcelaki 

helytörténész évtizedek óta 
kutatja és feldolgozza lakhe-
lye helytörténeti jellemzőit, 
őt a Vas Megyei Honismere-
ti Egyesület terjesztette fel a 
díjra. Kitüntették még Virágh 
Jánost, Lukácsháza polgár-
mesterét, aki szűkebb pátri-
ájában, a szomszédos Gyön-
gyösfaluban és a környező 
településeken is sokat tesz 
az ott élők kultúrájáért; Tan-
da Ibolyát, Répcelak Város 
Gyöngy Női Kamarakóru-
sának vezetőjét, aki 31 éves 
zenepedagógusi és karve-
zetői pályafutása során szá-
mos szakmai sikert mond-
hat a magáénak. Haizler 

Lászlónét, a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár 
igazgatóhelyettesét és könyv-
tárosát; Wiktora Antalt, a TIT 
Nyugdíjas Baráti Kör tagját, 
a Vas Megyei TIT egykori 
igazgatóját; Frank-Sziklai 
Mártát, Bozsok öntevékeny 
népművelőjét, a Bozsoki Kö-
körcsin Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület elnökét. 
Rajtuk kívül Fehér Lászlót, 
Celldömölk polgármesterét, 
közösségek aktív szervező-
jét, civil szervezetek, helyi 
hagyományőrzők hathatós 
támogatóját; Nádler László 
oszkói festőművészt, osz-
kói és vasvári alkotótáborok 
szervezőjét; Borsitsné Pásty 
Ritát, Rábahídvég fáradha-
tatlan népművelő-könyvtá-
rosát. Egyének mellett cso-
portokat is díjaztak: a Savaria 
Legió Hagyománykutató, Ha-
gyományőrző és Ismeretter-
jesztő Egyesület, valamint 
Csepreg Város Fúvószene-
kara vállalásait, munkáját 
méltatva.

A műsorban közreműkö-
dött a Répcelaki Gyöngy Női 
Kamarakórus, a Rábahídvé-
gi Daloskör és Citeracsoport; 
Frank Borbála dunántúli ka-
rikázó dallamokat énekelt.

Lakások leköthetők
39 m  -  76 m 2 2

személyre szabott fizetési konstrukciók

+36 70 770 0762
www.novadom.hu

Vásároljon egyedi lakástípusokat egy modern, magas
építési minőségben megvalósuló lakóparkból!

 Mindenki megtalálja a számára megfelelőt:
befektetési szándék, első lakáshoz jutás, CSOK!!!

Egyedi igények megvalósítása, korlátozott számban magánkertes lakások !

Lakópark Szombathely
„Savaria Csillaga”

MIRA GARDEN
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Tizenkettő népművelőt ismertek el a magyar kultúra napján

Ziembicki Erzsébet, a Petőfi Sándor Művelődési, Sportház és Könyvtár Csepreg intézményveze-
tője köszöntötte a díjazott Csepregi Fúvószenekar vezetőit Fotók: VDK

Haizler Lászlóné büki könyvtárost dr. Németh Sándor, Bük polgármestere köszönti a díjátadón
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Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel: 94 325 516 • Mobil: 20 9735 493
www.kilincsker.hu • Email: info@kilincsker.hu

Kulcsmásolás
Zár | laKat | Vasalat | Kilincs
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 facebook.com/major.kilincsek major.kilincsek

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

3 nap/2 éj: 34.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 30.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2019. február 01.-03., 

február 08.-10.,  
február 15.-17. 

AZ ÁR TARTALMAZZA:
PÉNTEK: érkezés, üdvözlőital,  

svédasztalos vacsora.
SZOMBAT: svédasztalos reggeli, 8 órakor 

disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral, 
harmonikás zeneszóval kísérve,  

13 órakor disznótoros, sült pecsenye, 
 vacsora zeneszóval.

VASÁRNAP: reggeli, ebéd. Fedett uszoda, szauna, 
jakuzzi, pingpong-terem, konditerem használata.   

SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY  
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu 
www.hotellido.hu 

www.hotellidobalaton.hu 
 8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.
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Alpokalja a 
DAgAnAtos gyermekekért 

közhasznú Alapítvány

Adószám: 

18899180-1-18 
számlaszám: otP 11747006-20215309

kérjük adója 1%-val segítsen!

Egyéb adományokat is szívesen továbbítunk 
a rászoruló gyermekek családjai részére!

Info: laszlorita@freemail.hu
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Zárak, vasalatok

www.centromarkabolt.hu • E-mail: centromarkabolt@chello.hu

• hagyományos és bukó-nyíló ablakvasalatok
• többpontos és hagyományos zárak
• magas biztonságfokozatú hengerzárbetétek
• egységes és vezérkulcsos hengerzárbetétek
• hagyományos ajtó- és ablakkilincsek, pántok
• réz, króm, mattkróm, bronz ajtókilincsek
• tömítőprofilok, szilikonok, purhabok
• vízvetők, faipari ragasztók.

Centro 100
Márkabolt

Szombathely, Mátyás k. u. 34.
Tel.: 94/508-575  
Fax: 94/508-576

Nyitva: H-P. 730-1200, 1230-1600 25
04
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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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Veka
2005 Kft.

S ZOMBATHELY
SZENT IMRE HERCEG ÚTJA 40.
Mobil: +36 20/933-8721
Email: info@vekakft.hu
Web:   www.vekakft.hu
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n Hiába állt fel többször is 
a Kaposvár ellen a szom-
bathelyi kosárlabdacsa-
pat, a vereséget nem ke-
rülhették el.

Több sérülés és betegség 
is nehezítette Gasper Okorn 
vezetőedző dolgát a mérkő-
zést megelőző csapat-össze-
állításon. A vendégek tréne-
re nem számíthatott Juvante 
Reddic játékára, míg Váradi 
Benedek és Evan Bruinsma 
ott voltak a pályán, azonban 
egyikük sem volt százszáza-
lékos állapotban. Igazi ko-
sárpárbajjal indult a derbi, 
egyik csapat sem foglalko-
zott a védekezéssel, így gyor-
san gyűltek a pontok. A ro-
hanásból a Kaposvár jött ki 
jobban és négypontos elő-
nyük birtokában a védeke-
zésükön szigorítani tudtak. 
Ezzel megbénították a Fal-
co együttesét. A vendégek 
a második negyedben még 
tudtak újítani, és Govens 
vezetésével felzárkóztak a 
nagyszünetre, azonban ez-
zel el is lőtték minden pus-
kaporukat. Még a fordulás 

után Tóth pontjaival fordí-
tani tudtak a szombathelyi-
ek, ezután viszont már a ha-
zai szája íze szerint alakult 
a mérkőzés. Ubilla triplával 
rombolta a Falco szurkoló-
inak kedvét, amire Okorn 
mester cserékkel és időké-
réssel válaszolt. Kósza fel-
lángolásokra futotta csak 
ezen az estén a szombathe-
lyiektől, ráadásul a kulcsfon-
tosságú pillanatokban do-
básokat rontottak, ez pedig 
megpecsételte a sorsukat. 
A vereség azért különösen 
fájó, mert ezzel a vasi ko-
sarasok lecsúsztak a dobo-
góról. Az Atomerőmű ellen 
szombat este javíthatnak Vá-
radiék az Aréna Savariában.

A gyenge védekezés 
lett a Falco veszte

Kaposvári KK–Falco-
Vulcano energia KC 
szombathely 90–84 
(33–26, 15–21, 23–19, 
19–18)
Falco: Govens 20/9, Curry 
14/6, Bíró 5/3, Bruinsma 14/6, 
Tóth N. 8.
Csere: Balmazovic 15/6, 
Váradi 8.
Vezetőedző: Gasper Okorn

Evan Bruinsma ponterősen játszott, azonban a döntő pillana-
tokban büntetőket hibázott Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

Minden szerdán 40.000 példány 
az Ön hirdetésével! 
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Pócza Zoltán, Básthy Béla, Bakos György és Győrffy Gábor a sajtótájékoztatón Fotó: VDK

Rendezvények, turizmus, 
városfejlődés – bármilyen te-
kintetben vizsgáljuk, sokat 
fejlődött Kőszeg 2018-ban. 
A pozitív statisztikai adato-
kat évindító sajtótájékozta-
tón ismertették a leginkább 
érintett szervezetek képvi-
selői. Idén további fejlődésre 
számítanak.

Básthy Béla alpolgármes-
ter, Pócza Zoltán, a Juri-
sics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház igazgatója, 
Bakos György, az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület el-
nöke és Győrffy Gábor tu-
risztikai menedzser a ha-
gyományokhoz híven idén 
év elején sajtótájékoztatón 
ismertette Kőszeg tavaly el-
ért eredményeit.

A legnagyobb fejlődést 
a turisztika terén tudhatja 
magáénak a város. A leg-
fontosabb látogatópontok 
iránt 2018-ban jelentősen 
megnőtt az érdeklődést. A 

Jurisics-várba 36.800 ven-
dég látogatott el, ez az előző 
évhez képest 11 százalékkal 
több vendéget jelent. A Be-
chtold István Természetvé-
delmi Látogatóközpontba 21 
százalékkal, a Hősök tornyá-
ba pedig 35 százalékkal több 
turista érkezett, mint 2017-
ben. A nagyrendezvények, 
mint például az Ostrom-
napok vagy az Orsolya-na-
pi vásár is sok érdeklődőt 
vonzott, de a borászathoz 
kapcsolódó programokat 
is szívesen látogatták a 
vendégek.

Győrffy Gábor turisztikai 
menedzser kiemelte: a nö-
vekedés köszönhető annak 
is, hogy Kőszeg több orszá-
gos turisztikai kampányba 
is bekapcsolódott, emellett a 
közösségi médiában is meg-
erősítették a város jelenlétét.

A szállóvendégek száma is 
növekedett a városban. A ke-
reskedelmi szálláshelyeken 

2018 első tíz hónapjában 
több mint 11 százalékkal 
több vendég szállt meg Kő-
szegen, és összesen csak-
nem 13 százalékkal több 
vendégéjszakát töltöttek el 
a városban, mint 2017 azo-
nos időszakában. Mindez 
azt jelenti, hogy a kereske-
delmi szálláshelyeken októ-
ber végéig 34 ezer vendégéj-
szaka volt foglalt, az összes 
szálláshelyet tekintve ez a 

szám 67.800-ra nő. A statisz-
tikai adatok alapján a külföl-
di vendégek száma is nőtt, 
több mint 5 százalékkal.

A kőszegi turizmus fel-
lendülését szolgálja az is, 
hogy tavaly két új szállás-
hely nyílt, ami plusz 70 fé-
rőhelyet jelent. A magán-
szállásokon 49 új férőhelyet 
alakítottak ki tavaly.

Kőszeg életében és tu-
rizmusában nagy szerepet 

játszik az Írottkő Natúrpark 
és intézményei. 2018-ban az 
Év ökoturisztikai élményé-
nek egy kőszegi rendez-
vényt, a Miénk itt a rét!-et 
választották, emellett 2019-
ben lesz tíz éve, hogy Ma-
gyarország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációjá-
nak az Írottkő Natúrparkot 
választották. Ezért 2019-ben 
kiemelt figyelmet kap majd 
az ökoturizmus a térségben. 

Eredményes évet tudhat maga mögött Kőszeg
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitvatartás: H–P: 9.00–17.30, Szo: 9.00–12.30

Cofidis áruhitel!

Osaka 3-2-1 garnitúra 
350 100 Ft 233 400 Ft-tól

Fürdőszoba 
bútorok nagy 
választékban!

Forgószékek nagy 
választékban!

Álló fogasok 
nagy 

választékban!

Frimon 160 gardrób 
103 100 Ft 68 700 Ft

Kari T 160 
gardrób 

105 200 Ft 
70 100 Ft

Casa kanapé 
132 500 Ft 88 300 Ft

Olivia konyha 
190 400 Ft 126 900 Ft

Rico szekrénysor 
209 900 Ft 139 900 Ft

Lorenzo nappali sor 
156 300 Ft 104 200 Ft

Berta 6 személyes étkező 
158 600 Ft 105 700 Ft

Panka gyerekheverő 
37 400 Ft 24 900 Ft

25
06

83
Vegas 3 fali polc 

10 400 Ft 6 900 Ft-tól

München 6szem. étkező 
248 900 Ft 165 900 Ft

Francia sarok 
226 400 Ft 

150 900 Ft-tól

Marina rugós fr.ágy 
98 900 Ft 65 900 Ft

Emil háló (gardrób+ágykeret) 
89 900 Ft 49 990 Ft

Dohányzó asztalok 
nagy választékban!

Mori sarok 

171 600 Ft 114 400 Ft

Jana 3-1-1 

201 000 Ft 134 000 Ft

Akciós 
Marina 120-as gardrób 

86 400 Ft 44 990 Ft

Maxi előszoba 

54 300 Ft 36 200 Ft
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9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10.
info@szmszc.hu

Ingyenes képzések – esti (levelező) felnőttoktatás a Centrum iskoláiban.

A Szombathelyi Műszaki SzC 

Hefele Menyhért 
Építő- és Faipari Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 
felvételt hirdet érettségire 

épülő, eSti, FelnőttoktAtáS 
keretében

faipari technikus
szakmára.

Jelentkezési határidő: 
2019. január 28.

Részletek: 
www.hefele.sulinet.hu 
vagy a 06-94/501-344, 

06-20/503-4406 
telefonszámokon.

A SzMSzC Gépipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma 

felnőttoktatás keretében ingyenes

CAD-CAM informatikus
(OKJ: 54 481 01)

képzést indít

Képzési idő: 2 tanév (4 félév)
A jelentkezés feltétele: 
érettségi bizonyítvány
További információ a 

gepipari@gimsz.sulinet.hu 
email címen vagy a 20 / 503 4700 

telefonszámon kérhető.
Jelentkezés személyesen az iskolában: 

9700 Szombathely, Rohonci út 1.
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AlApítványok, egyházAk, egyesületek figyelem!
legyen a maraton lapcsoport kft. médiapartnere!

Adja fel 1%-os Adó felajánlási hirdetését fél áron!
 (Vas-Infó Észak, Vas-Infó Dél, Szuperinfó, Körmendi Híradó)

06 30/500-61-91 • vasiszuperinfo@maraton.hu
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Vas megyei Szuperinfó 2019. január 23.8

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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n Újpesten és Nyíregy-
házán is 3-0 arányban 
kaptak ki a szombathelyi 
röplabdázók.

A Hungast Haladás VSE 
január elején kezdte meg 
a felkészülést az extraliga 
alapszakaszának folytatá-
sára. A munkát már nem 
Bedőcs Gergely, hanem dr. 
Mucsi Péter megbízott veze-
tőedzővel kezdték meg a lá-
nyok. A felkészülést apróbb 
sérülések és betegségek is 
nehezítették, Bokor Laura 

csapatkapitány az első két 
mérkőzést ki is hagyta. Ja-
nuár 18-án Újpesten lépett 
pályára a Haladás és az el-
ső két szett során végig irá-
nyítottak. Remekül játszott 
Andrea Kalman és a háló kö-
zelében kiválóan sáncoltak a 
centerek. Ennek ellenére a 
hajrában néhány figyelmet-
lenség elegendő volt az UTE 
számára, hogy felzárkózza-
nak, majd a játszmát is bez-
sebelték. Az utolsó szettben 
láthatóan már a következő 
megmérettetésre készültek a 

Két vereség egy hétvégén – ez a Haladás mérlege

Kolada (labdával) és Ašćerić sem játszott rosszul az Újpest ellen, azonban a Nyíregyháza magassági fölényével nem tudtak mihez 
kezdeni Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

Újpest–Haladás 3-0 (26-24, 28-26, 25-18)
Haladás: Ašćerić, Kalman, Wallner, Čičić, Takács, Kinser.
Libero: Lojen
Csere: Huff, Reljić, Dobó, Kolada.
megbízott vezetőedző: dr. Mucsi Péter

Nyíregyháza–Haladás 3-0 (25-18, 25-20, 25-17)
Haladás: Ašćerić, Kalman, Wallner, Čičić, Takács, Kinser.
Libero: Lojen
Csere: Huff, Reljić, Dobó, Kolada.
megbízott vezetőedző: dr. Mucsi Péter
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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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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

92
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Szombathely 
1. Posta

Kossuth Lajos u.

Thököly Im
re utca

MAN 
AT 

WORK

�

�

Szombathely, 
Kossuth Lajos u. 23. 
(H-P 8:00-16:00)

www.manatwork.hu

+36 20 407 9709

szombathely@manatwork.hu

�

�

�

�

SEGÍTÜNK 
MEGTALÁLNI 

A NEKED MEGFELELŐ 
MUNKAHELYET.

VÁLOGASS AZ 
ÁLLÁSAJÁNLATAINK

KÖZÜL!
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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.

25
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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

szombathelyiek. Több cseré-
vel operált a vasiak trénere, 
és új felállásokat is gyakorolt 
csapatával. A 3-0-ra végző-
dött találkozót követően egy-
ből Nyíregyháza felé vették 
az irányt a vasi zöld-fehérek, 
hiszen szombat este már a 
nyírségi megyeszékhelyen 
kellett helytállniuk. A haza-
iak pihentebben várhatták 
a számukra szezonnyitó ta-
lálkozót, és végig magasabb 
hőfokon játszottak. A hosz-
szú útnak, valamint a pén-
teki ádáz csatának a nyomai 
nem múltak el láthatatlanul. 
A Haladás játékosai pontat-
lanabb játékkal rukkoltak ki 
és fásultabban is mozogtak 
nyírségi riválisuknál. Ennek 
megfelelően 3 szettes mérkő-
zésen szenvedtek vereséget. 
Sok ideje azonban nem lesz a 
pihenésre a vasi együttesnek, 
hiszen pénteken már a Vasas 
ellen kellene bizonyítaniuk.

Két vereség egy hétvégén – ez a Haladás mérlege

Kolada (labdával) és Ašćerić sem játszott rosszul az Újpest ellen, azonban a Nyíregyháza magassági fölényével nem tudtak mihez 
kezdeni Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

A bogarak fociznak 
a réten. A hőscincér 
odamegy az egyik, 
padon ülő bogárhoz és 
megkérdezi:
– Te miért nem 
játszol?
– Nem látod? Én 
vagyok a cserebogár.

Két régi barát 
találkozik:
– És mondd csak, 
megőrizte a feleséged 
azt a gyönyörű lányos 
karcsúságát?
– Nem csak, hogy 
megőrizte, hanem 
azóta megduplázta!

VICC VICC
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Üdvözlünk a Schott-nál!
Legyél te is sikeres csapatunk tagja!

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 130 év 
tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Sikeres csapatunk erősítésére keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

cSoportvezető raktároS
elvárásaink:
•  Középfokú végzettség
•  Szakmai tapasztalat
•  Raktári munkakörben legalább két év tapasztalat
•  Vezetői készségek
•  Problémamegoldó és kommunikációs készségek
•  Targonca vezetői engedély

Feladataid:
•  raktári feladatok ellátása mellett:
•  A csoport feladatkörébe eső tevékenységek 

ellátáshoz szükséges erőforrások biztosítása az 
irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának 
optimális elosztásával

•  A műszakok és társosztályok közötti kommunikáció 
megfelelő szinten tartása

•  A műszakban felmerült problémák megoldásának 
menedzselése, illetve eszkalálása

•  A beosztása alá tartozó munkavállalók oktatása

•  Aktív részvétel a logisztika területén történő 
fejlesztésekben, projektekben és a munkavállalói 
javaslatok megvalósításában

•  A munkavédelmi előírások, GMP szabályok 
betartása és betartatása

•  A folyamatleírások, munkautasítások szerinti 
munkavégzés betartása és betartatása

•  A rend és tisztaság fenntartása a szabványok 
figyelembe vételével

•  Rendszeres célkitűzések, teljesítmény 
menedzsment és visszajelzés segítségével irányítja 
és vezeti a szervezetéhez tartozó munkavállalókat

ajánlatunk: Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag. • Hosszútávú karrier lehetőség 
egy nemzetközi csapatban. • Stabil, növekvő nemzetközi vállalat

Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.
osztoznál velünk sikereinkben?

Küldd el önéletrajzod és motivációs leveled a munkakör megjelölésével alábbi email címre:
karrier.pph@schott.com
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Az agrárium 
legfontosabb 
hírei 
első kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE

www.ag r a r i umon l i n e. h u

25
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n A napokban több facebookos csoportban is arra 
hívták fel a figyelmet a kisebbfajta pánikhangulatba 
került felhasználók, hogy a közösségi oldal új intézke-
dése miatt az inaktív tagokat automatikusan kirúgja a 
rendszer, ezért lehetőségük szerint kommenteljenek, 
osszanak meg dolgokat.

Ez így ebben a formában 
viszont nem igaz

A Facebook szóvivőjének 
elmondása szerint azokat a 
tagokat érinti változás, akik 
a belépésük óta egyetlen al-
kalommal sem posztoltak, 
nem szóltak hozzá dolgok-
hoz, nem reagáltak, és még 
csak nem is olvasgattak, gör-
gettek a csoport tartalmai 
közt – gyakorlatilag csak be-
hívta őket valaki, vagy felin-
dulásból csatlakoztak.

Az érintettek átkerülnek 
a „Meghívottak” listájára, 
amit az adminisztrátorok 
látnak csak, ők emlékeztetőt 
küldetnek az érintetteknek. 

A listára került emberek 
nem számítanak bele a cso-
port létszámába, ezért lehet 
megcsappant számot látni. 
Erről az adminok is tájékoz-
tatást kaptak.

Aki legalább egyszer be-
ütötte a keresőbe adott 

csoportot, és ott rendsze-
rint olvasgat (bár nem re-
agál semmit), annak nem 
kell félnie.

Az intézkedés lényege, 
hogy a Facebook megszün-

tesse azt az ide-
gesítő jelenséget, 
hogy a tagok bol-
dog-boldogta-
lant meghívja-
nak, mert így 
becsapós lehet 
a taglétszám, 
és a felhaszná-
lónak sem rele-
váns a részvétel, 
ha egyszer nem 

csinál ott semmit.
Ha mi is felkeressük a fa-

cebook.com/groups aloldalt, 
láthatjuk, hogy éppen mi-
lyen csoportokban vagyunk 
benn – valószínűleg lesz min 
meglepődnünk.

Forrás: 24.hu

Nem, a Facebook nem törli 
az inaktív csoporttagokat
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INGATLAN

Budapesti lakást vásárolnék sürgősen 
saját részre, készpénzért azonnal! Ma-
gánszemély! 20/911-1411.

*48899*

CSEPREGEN olcsón összközműves építé-
si ikertelek eladó, részletre is. 06-30/972-
5045

*46389*

LAKÁSELADÁS

Eladó lakás Derkovitson eladó egy 44 nm-
es felújított magasföldszinti tégla lakás. 
Tel.:0630/247-7836

*50345*

ALBÉRLET

Keszthelyen egyetemistáknak felszerelt la-
kás a Deák utcában. Tel.: 06-20/377-4809

*48335*

FÖLD, KERT

Szombathelyen várostáblához közel, a 
Söptei útról könnyen megközelíthető helyen 
SZÁNTÓ 4279m2 eladó, irányár:2,4 millió. 
06-30/616-6752

*50234*

GARÁZS

Garázs Szombathely belvárosában Ki-
rály utcai udvarban kiadó. Tel.: 06-20/339-
6060

*47921*

Kiadó garázs a Joskar-Olán, ház alatti 
24m2-es. Tel.: +36-30-401-78-40

*50214*

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*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*46986*

Festés, mázolás ügyfélbarát áron! Rendel-
je meg időben festési munkálatait! Ingyenes 
felmérés. A kis munka is munka! Tel.: +36-
20/487-8198 (H.I.)

*48528*

Gipszkartonozási munkák: álmennyeze-
tek, szerelt falak, tetőterek, festés, tapétá-
zás. 06-70/434-0125

*50063*

Redőny javítás, gurtnicsere. Új redő-
nyök, árnyékolók megrendelhetők. 
+36-20/320-4815

*46527*

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*

ÁLLÁS

Ausztriába azonnali kezdéssel C kategó-
riás jogosítvánnyal, Sofőr kártyával és né-
met nyelvtudással rendelkező sofőröket ke-
resünk. Két hetente fizetés, nettó 2200 eu-
ró/hó. Metal-Work Quality Kft. 06-70/387-
9084

*48320*

TÁRSKERESÉS

51/ 167 magas kissé molett hölgy párját ke-
resi. 06-30/725-8669

*49635*

62 éves férfi keresi korban hozzá illő társát. 
06-30/204-7338

*47832*

71-éves özvegy szombathelyi hölgy értel-
miségi, fiatalos, őszinte társat keres. 06-
30/624-3663

*49099*

VEGYES

Ipari ezüst, platina, palládium felvá-
sárlása. Helyszíni kézpénzfizetéssel. 
Tel.:06-30/496-6417

*48983*

Magas áron vásárolok mindenféle régisé-
get, dunnákat, párnákat, hagyatékokat. Tel.: 
06-30/875-8821

*50343*

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

*46695*

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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• Felújítás • Átalakítás • Burkolás 
• Gipszkartonozás • Festés • Parkettázás 

• Hőszigetelés • Térkövezés
Szombathelyen és környékén díjmentes árajánlat!

06-70-625-3982 • 06-30-937-0429
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Postaautó Duna Zrt. 
9700 Szombathely, Söptei u. 70/B. 

94/500-280

Készítse fel autóját 
a hideg, téli időre!

Őszi-téli forgalom 
átvizsgálási csomagunkkal 
nem érheti kellemetlen 
meglepetés!
Érdeklődjön 
szervizünkben!
Az akció visszavonásig érvényes!
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Redőnyjavítás,
gurtni csere!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, 

szalagfüggöny gyártása, szerelése.

06-30/588-0444

25
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+36-20/395-1602

Ács-, tetőfedő-, bádogos-
munkák kivitelezése. 
Tetők, kémények 
javítása, bádogozása.

24
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Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu
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Herényben patakparti 
telken új sorházak, házak
 39,3 M Ft-tól
Bagolyvár közelében 
sok szobás szép ház 
 39,9 M Ft
Új építésű lakások 
Szombathelyen 
 16,7 M Ft-tól
Derkovitson 68 nm-es 
erkélyes panel 16,9 M Ft

Hozzávalók 
4 személyre:
oldalashoz:
•  60 dkg oldalas
•  1/2 l barna sör
•  2 fej vöröshagyma
•  3-4 gerezd 

fokhagyma
•  friss rozmaring, 

kakukkfű
•  só
•  bors
•  olívaolaj
salátához:
•  40 dkg salátának való 

burgonya
•  1 jégsaláta
•  1 csomó újhagyma
•  1 dl 10%-os ecet
•  4 ek mustár
•  2 fej lilahagyma
•  só

•  bors
•  cukor
•  tökmagolaj
•  1 csokor fodros 

petrezselyemzöld

elkészítés:
Az oldalast feldaraboljuk, 

sóval, borssal fűszerezzük. 
A sört egy tálba öntjük. A 
meghámozott vöröshagymát 

felcikkezzük, a rozmaring-
gal, a kakukkfűvel és a hús-
sal rétegezve a sörbe tesz-
szük, majd az edényt lezárva 
egy éjszakát érleljük.

Másnap előmelegített sü-
tőben, olajozott tepsiben 
aranybarnára sütjük. Grillen 
is készíthetjük, sütés közben 
olívaolajjal kenegetve.

Ezalatt a salátához a bur-
gonyát héjában megfőzzük; 
vigyázzunk, hogy ne főjön 
szét. Meghámozzuk, kari-
kákra vágjuk. A mustárból, 
ecetből, sóból, cukorból, 
borsból kevés vízzel nem 
túl híg salátalevet készítünk. 
A felaprított jégsalátára rá-
tesszük a burgonyakariká-
kat, újhagymakarikákat, 
meglocsoljuk a salátalével, 
és betesszük a hűtőbe.

Tálaláskor lilahagymá-
val és petrezselyemmel 
díszítjük, meglocsoljuk 
tökmagolajjal.

Májky szaki konyhája

Barnasörben pácolt oldalas 
mustáros‑tökmagolajos burgonyasalátával
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Aptiv Services Hungary Kft.
9700 Szombathely, Zanati út 29/A
szombathely.cv@aptiv.com

Az APTIV egy fejlett technológiai vállalat, mely 
a múltban már bebizonyította, hogy képes 

elősegíteni a mobilitást. Mi elköteleződtünk 
amellett, hogy életre hívjuk az önjáró autók 

következő generációját, az okos városokat és az 
összekapcsoltságot.

Szombathelyi gyártócégünk 
további fejlődéséhez várjuk új 

munkatársak jelentkezését az alábbi 
munkakörbe:

GyártóSori 
munKAtárS 

(operátor)
 nettó 40 000 Ft csatlakozási bónusz!
  átlátható bérrendszer, 

többféle bónusz
 dolgozói kedvezményprogram
 jövőbe mutató technológiák
  folyamatos bővülés, biztos 

munkahely

Amit mi kérünk:
 többműszakos munkarend vállalása
 alapfokú iskolai végzettség
 minimális számítógépes tudás
 termelési szabályok betartása

Az önéletrajzokat/jelentkezéseket e-mailben, 
telefonszám megadásával várjuk: 
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Schaeffler – közös jövőnk,
a Te sikered

A Schaeffl  er Savaria Kft.
FELVÉTELI NAPOT szervez
2019. január 29-én, kedden,
15:00 órától.

Helyszín: Szombathely, Zanati út 31.

A felvételi nap tervezett programja:
gyárbemutató prezentáció • gyárláto-
gatás • tesztírási lehetőség • szerelési 
feladatok szimulációs állomásokon

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

Várunk, hogy személyesen megismer-
hessünk!
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