
Vas megyei sZUPeRiNFÓ 2019. január 30., 5. hét

5-6. oldal

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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• 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.
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www.tesz97.hu
06-20-366-1353

ACÉL Tető az otthonára 
közvetlenül a gyártótól!
Meglévő palatetőre, bitumenzsindelyre 
bontás nélkül is szerelhető!

Cserepeslemez
trapézlemez

szendviCspanel
ereszCsatorna

Gyártás-szállítás-kivitelezés 

Akár

30 év 
garancia!

9700 szombathely, söptei út 78. 
(Concordia benzinkút mellett)
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A kőszegi 500 éves párlat (pálinka, égetett szesz) hagyományairól emlékezik meg a város a III. 
Páratlan Párlatnapon pálinka versennyel, előadásokkal, gasztronómiai csemegékkel, kirako-
dóvásárral és kulturális programokkal. Sztárvendég: Bereczki Zoltán Fotó: www.koszeg.hu

III. Páratlan Párlatnap 
Kőszegen
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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.**

 
 

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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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



2 Vas megyei Szuperinfó 2019. január 30.

TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu
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Műszaki problémák és 
tervezés a társasházaknál

n Gyakran vált ki nézeteltéréseket a felújítás, kar-
bantartás elmaradása is, illetve az, hogy sok lakó 
azonnali intézkedést követel, pedig ez általában 
nem oldható meg.

Ennek oka, hogy a tör-
vény pontosan megha-
tározza, mi tekinthe-
tő felújításnak, részleges 
felújításnak, karbantar-
tásnak vagy korszerűsí-
tésnek, a hibajavításokon 
kívül más esetekben pedig 
nincs azonnali intézkedési 
jogköre a képviseleteknek, 
mert a tulajdonosoknak 
kell eldönteni – természete-
sen megfelelő tájékoztatás 
után – hogy melyik irányba 
indulnak el. .

Ha például felpúposodik 
a fal és pereg a vakolat, an-
nak leverésével kapcsolat-
ban lépni kell – ám a beva-
kolás és a helyreállítás már 
más kategóriába tartozik: 
erről már külön kell dönte-
nie a közgyűlésnek, lévén 
komoly anyagi vonzata is 

van. Egy ilyen beruházás-
ról, helyreállításról csak a 
közösség dönthet.

Figyelembe kell ven-
ni azt is, hogy az adott év 
pénzügyi tervét közgyűlé-
sen fogadták el. Ebben sze-
repel, hogy pontosan mit 
terveznek megoldani, fel-
újítani, helyreállítani.

Fontos kihangsúlyozni, 
Társasház tartalék nélkül 
nem maradhat, a képvise-
letnek erre is fel kell hívni 
a tulajdonosok figyelmét.

A képviselőknek pedig 
nagyon gondosan kell el-
járni, a ház érdekeit képvi-
selve, akár a következő évi 
költségek megtervezésénél, 
akár a megfelelő szakem-
ber kiválasztásánál vagy 
egy vállalkozói szerződés 
tartalmánál.

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

n Négy megyéből ér-
keztek csapatok Szom-
bathelyre, de közülük 
csak egy csapat juthatott 
egyenes ágon az országos 
döntőbe.

Ki gondolta volna, hogy az 
egykor a vasi megyeszékhe-
lyen a kisiskolások számára 
életre hívott Játékos Sport-
vetélkedő meghódítja az or-
szágot? Márpedig ez a hely-
zet, hiszen akárcsak tavaly, 
úgy idén is 250 csapat jelez-
te részvételét a megmérette-
tésre. Ebből a szempontból 
is egyedülálló Szombathely 
szerepe, hiszen minden he-
lyi tanintézmény részt vett a 
selejtezőkben. Január utolsó 
hétvégéjén már az országos 

területi elődöntőre került sor, 
ahol Somogy, Veszprém, Zala 
és Vas megye két-két legjobb 
csapata mérte össze tudását 
a Savaria Egyetemi Központ 
sportcsarnokában. A rendez-
vényt ezúttal is Szombathely 
Megye Jogú Városa és a Di-
áksport Bizottság támogat-
ta és bonyolította le. A ha-
zai színeket pedig a Zrínyi 
és a Derkovits iskola diákjai 
képviselték – nem is rosszul. 
A szurkolók reménykedtek 
abban, hogy ezúttal is a két 
szombathelyi tanintézmény 
vív ádáz csatát a továbbjutó 
helyért. Tavaly a Zrínyi isko-
la jutott tovább első helyen 
és végül az országos bajnoki 
címüket megvédve a dunaúj-
városi döntőt is megnyerték. 

Óriási hangulat és nagy csata 
jellemezte a tíz versenyszá-
mot. Ráadásul az utolsó fel-
adat döntött a helyezésekről. 
Hiába vezetett összetettben 
a Zrínyi, az utolsó versenyt 
jobban zárta a Derkovits is-
kola, így ők örülhettek az el-
ső helynek és biztosították 
helyüket az országos dön-
tőben is. A szabályok értel-
mében a második helyen 
végzett csapat vigaszágon 
kivívhatja a helyét a finálé-
ban, így nem kell még lemon-
dania az ismételt címvédés-
ről a Gubián Tamás és Vadász 
Gábor vezette zrínyiseknek. 
A Bogdán Krisztina és Török 
Richárd által felkészített der-
kósok pedig készülhetnek a 
mezőtúri döntőre.

Derkovits-siker a játékos 
sportvetélkedő elődöntőjén

Az ügyességre és a gyorsaságra is szükség volt a feladatok teljesítéséhez Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

VégeRedméNy:
1. Derkovits Gyula Általános Iskola (Szombathely) 71 pont
2. Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szombathely) 68 pont
3. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Nagykanizsa) 64 pont
4. Györgyi Dénes Általános Iskola (Balatonalmádi) 47 pont
5. Csopaki Református Általános Iskola (Csopak) 36 pont
6. Noszlopy Általános Iskola (Marcali) 28 pont
7. Nagyboldogasszony Rk. Gimnázium és Általános Iskola (Kaposvár) 24 pont
8. Arany János Általános Iskola (Lenti) 21 pont
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n Lovagi Milán a segítés egy különleges formáját ta-
lálta ki. A szombathelyi fotós 1000 embert szeretne 
lefotózni, hogy az ebből befolyt összeggel támogat-
hassa a leukémiás gyerekeket és felépülésüket.

– Beugrottam Lovagi Mi-
lánhoz, aki szeretne 1000 
embert lefotózni, hogy a le-
ukémiás gyerekeknek tud-
jon segíteni. A kép megvan, 
jobb lett volna, ha előtte ki-
aludva mentem volna, de a 
szándék erősebb volt – írta 
Kirchknopf Gergő az Ocho 
Macho zenekarból saját 
Facebook-oldalán.

Lovagi Milán úgy segít, 
ahogy az nála a legkézenfek-
vőbb: fotóz. Méghozzá bárkit, 
aki szeretné. Az „1000 szív a 
Démétér Házért” kampány 

azért született, hogy segít-
sék a Démétér ház fejlődé-
sét és működését. Az itt dol-
gozók sokat tesznek azért, 
hogy a leukémiás gyerme-
kek a családjukkal együtt 
gyógyulhassanak.

– Kedves Barátaim! – írta a 
fotós a közösségi médiában. 
Évek óta dolgozott bennem 
egy ötlet, egy terv, ami most 
megérett a megvalósításra. 
Szeretnék a fotózással segí-
teni egy olyan helyen, ahol 
igazán szükség van rá. Pár 
hete ráleltem egy különleges 

helyre, a Démétér Házra. Va-
gyunk úgy, hogy már az el-
ső hang a telefonban többet 
mond számunkra, mint több-
éves ismeretség, itt is így volt. 
A múlt heti személyes talál-
kozás a vezetőkkel és a csa-
ládokkal meg igazán feleme-
lő érzés volt… Jól döntöttem!

A kezdeményezést rengete-
gen üdvözölték örömmel, és a 
fotózások el is kezdődtek. Lét-
rejött egy külön Facebook-ol-
dal is, ahová folyamatosan ki-
kerülnek az elkészült fotók is.

– Várom közösségek, bará-
ti társaságok, magánszemé-
lyek jelentkezését, minden-
kit, aki egy mosolygós szép 
fekete fehér portréfotóért cse-
rébe egy szabadon választott 

pénzösszeggel támogatná a 
kezdeményezést, és ezzel a 
Démétér Ház fejlesztését és 
működését, ahol a leukémi-
ás gyerekek gyönyörű kör-
nyezetben, a szüleik társa-
ságában tölthetik a gyógyulás 
hosszú heteit, hónapjait.

És nem csak egy gyönyö-
rű fényképpel gazdagodik 
az, aki elmegy, de egy ked-
ves támogatónak köszön-
hetően még egy kis horgolt 
szívet is hazavihet minden 
jótékonykodó.

Aki jelentkezni szeretne a 
fotózásra, támogatná a jóté-
konysági akciót, az a kezde-
ményezés Facebook-oldalán 
vagy az ezersziv@gmail.com 
e-mail címen is megteheti.

Fényképekkel segít a szombathelyi fotós

A magyar kultúra napja al-
kalmából nyílt kiállítás janu-
ár 22-én a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár első 
emeletén. Bódi Barbara mű-
vész több alkotását, festmé-
nyét szemlélhetik a helyszínre 
látogatók.

Bódi Barbara – művészne-
vén Boba – festőművész és 
művésztanár tárlatával kívánt 
Bük tisztelegni a magyar kul-
túra napja alkalmából. A kép-
zőművészeti vegyes kiállítás 
a Forrás címet viseli, amit a 
megjelentek két teremben és 
a folyosón kiállítva csodálhat-
tak meg.

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük január 
22-én, emlékül, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kézira-
tát. Az évfordulóhoz köthető 
események, megemlékezések 
lehetőséget adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyománya-
inknak, és a múltunkat idé-
ző értékeket továbbadhassuk 
a jövő nemzedékének. Habár 
évről évre főként az irodalom 
köré csoportosul az ünnep-
lés, mostanra már a teljes kép-
zőművészeti kör felé is kitárult 
a látószög.

A tárlat megálmodója, Bódi 
Barbara többféle időszakból és 
témából merített. Ennek okán 
középiskolás korában készült 
művei is kikerültek a falra – ez 
egy grafikai sorozat. A vizuali-
tást és ábrázolásmódot jeleníti 
meg, és a festménysorozatnak 
az előtanulmányai. A kiállítá-
son szereplő tizenkét olajfest-
mény különböző nemzetiségű 
emberek arcain keresztül mu-
tatja be a legalapvetőbb emberi 
érzéseket, új értelmezésmód-
ra világít rá; az elfogadást ösz-
tönzi. A másik teremben lévő 
művek pedig témájukban a ter-
mészet, a természetes energiák 
felé fordulnak.

– Vannak olyan tematiká-
jú alkotások, amelyek tuda-
tos tervezési folyamatokat 

igényelnek. Ilyen volt például 
a Tükröm, tükröm, A másság-
ról másként című 12 nagyré-
szes olajfestmény-sorozatom. 
Itt 12 különböző nemzetiségű 
személy arcát nagyítottam ki, 
más-más érzelmi állapot át-
adásakor. És ehhez, hogy mi-
nél hatékonyabban tudjam 
ezeket az arcokat megjeleníte-
ni, egy előtanulmány-soroza-
tot készítettem. Tehát ebben az 
esetben, mikor ennyire átgon-
dolt és tudatos üzenetet hordoz 
maga a festmény, akkor fontos 
segédeszköz az, hogy keres-
sünk vázlatokat, előtanulmá-
nyokat. Tehát napjainkban is 
egy nagyon fontos segédesz-
köz a rajzkészség, a grafika, a 
festészet – nyilatkozott Boba 
a kiállításon látható képeiről.

A megnyitón Nagy Csaba 
Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész nem hagyományos mó-
don méltatta a művésznő mun-
káját. Kihangsúlyozta, hogy 
bonyolult, összetett világban 
élünk, és kihívás rátalálni a 
helyes útra, azonban Bódi 

Barbara szenzitív alkotó, és 
alkotásai a líraian megfestett 
emberi érzésekről szólnak. Bo-
ba kedvenc mottója: Te vagy 
a világ, s a világ benned válik 
valóra. E vezérmondatot követ-
ve tekint a jövőbe, az újabb és 
újabb projektjei kapcsán.

Bódi Barbara, Tóth Tamás és Nagy Csaba a kiállítás megnyi-
tóján Fotó: VDK

Bódi Barbara válogatott kiállítása nyílt Bükön
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Lovagi Milán a segítés egy kü-
lönleges formáját találta ki. 
A szombathelyi fotós 1000 em-
bert szeretne lefotózni, hogy az 
ebből befolyt összeggel támo-
gathassa a leukémiás gyere-
keket és felépülésüket.
 Fotó: facebook
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30-80 kW-os fatüzelésre kifejlesztett 
vízrostélyos, hamuládás, katalizátorral 
felszerelt kazánok megrendelhetők. 
Nagy ajtók, könnyű kezelhetőség, 
kényelmes fűtés, olcsóbb meleg.

CSEPREGI KazánoK

5 év
garanciával!

Fűtsön Olcsóbban!

Horváth Antal Csepreg, Bercsényi u. 27.
+36-70/275-72-13 • www.csepregikazan.hu

30kw
250 mm átmérő – 5,3 m
200 mm átmérő – 6 m
180 mm átmérő – 7,3 m

40kw
250 mm átmérő –5,7 m
200 mm átmérő – 8 m
180 mm átmérő – 11 m

50kw
250 mm átmérő – 6,5 m
220 mm átmérő – 8 m
200 mm átmérő – 10,5m

Ideális kémény méretek
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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
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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

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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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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Varga Gyógygomba 
Szombathelyen!

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

www.bioboltszombathely.hu
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Bemutató terem: 9600 Sárvár,  
Hunyadi u. (Kisiparos üzletsor)  
• Mobil: 06-30/391-4068, 06-30/530-8571 
• Fax: 06 95 321 999 • E-mail: info@vasiplastwood.hu • www.vasiplastwood.hu

Exkluzív fa-  
és műanyag 
nyílászárók!

MFB
0%-os
kamattal
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96Beltéri ajtók 
-20% Egyedi méretű Full beltéri ajtók 

széles választékban CPL felülettel

Az akció 03.31-ig tart.

Veka spectral 
antracit ultramatt 
színfelár mindössze 

25%

Veka Softline 82 most 
37% kedvezménnyel

Az akció 03.31-ig tart.

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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n Mire kell odafigyelni, 
hogy a cefréjükből olyan 
pálinkát tudjanak készí-
tettni, amire büszkék 
lehetnek?

Ha kiváló minőségű pálin-
kát szeretnénk készíteni ak-
kor nagyon fontos odafigyelni 
a cefrekészítésre ami magába 
foglalja a gyümölcs válogatá-
sát, mosását, magozását, szá-
reltávolítását, aprítását, zú-
zását majd a cefre tárolását.

Magozás: A magbél amig-
dalint tartalmaz, amiből az 
erjedés során glükóz, keserű 
ízű benzaldehid és mérgező 

hidrogén-cianid képződik. Ha 
a cefrében nagy mennyiség-
ben van jelen a mag, a pálin-
ka keserű ízű lesz, a hidro-
gén-cianid mennyisége pedig 
nagyobb lesz a megengedett 
értéknél (max 7g/hl/abszo-
lút alkohol). Aprítás, zúzás: 
célja a sejtfalak szétroncso-
lása, feltárása, hogy a cukor-
tartalmú lé az élesztők szá-
mára hozzáférhető legyen. 
Az erjedés megindulásának 
egyik legfontosabb feltétele 
az élesztők jelenléte a cefré-
ben. A gyümölcs felületén ta-
lálható vadélesztők a spontán 
erjedést lassan, vontatottan 

indítják el. Ezért jobb mód-
szer, ha irányított erjesztést 
végzünk fajélesztővel.

Pektinbontó enzimek: 
A pektin a gyümölcs kö-
tőanyaga, emiatt az élesz-
tő nehezen tud hozzáférni a 

cukor léhez. Alma, körte, szil-
va esetén a pektin lebontása 
különböző pektinbontó enzi-
mek adagolásával gyorsítható. 
Az alapanyagfajtától, az er-
jesztő eljárástól függően 8-12 
nap alatt lezajlik az erjedés. 

Az erjedés folyamatához az 
ideális hőmérséklet 18-23 °C.

Mikor és hogyan keverjük 
a cefrét? Az erjesztés szaka-
szaiban javasoljuk! Ezzel az 
előerjesztés folyamán kiala-
kuló „bunda-réteg” vastagsá-
ga csökkenthető, valamint az 
erjesztési idő lerövidíthető.

A cefre tárolása: Az utóer-
jedés befejeztével a tároló edé-
nyünket 100%-ig töltjük és 
a cefrét légmentesen lezárt 
(műanyag) edénybe tároljuk 
kifőzésig.

Sikeres cefrekészítést 
kívánunk!

Nagy-Szabó Milán  (X)

Nagy-Szabó Milán főzőmester tanácsai cefrekészítéshez (II. rész)

díjtalan szaktanácsadás
online pálinkafőzés
cefreszállítás
bérfőzés

9700 Szombathely, Vas Gereben u. 1. 
www.patronuspalinka.hu
+3670-3969-605, +3694-314-132 
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@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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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.

Dr. Pfeifenróth Anna 
AtlasPROfilax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász 
ingyenes előadás 
az atlas korrekcióról 
időpontok: február 8. (péntek) 18 óra, következő: március 8. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a
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Az Atlasz helyretételével számos 
panasztól megszabadulhatunk
Dr. Pfeifenróth Anna orvos, hagyományos kínai orvos, 
Szombathelyen 2011 óta végez Atlas-korrekciót. A nem 
orvosi jellegű, vibrációs masszázs alapú, egyszeri eljá-
rásról kérdeztük a doktornőt.

A legtöbb embernél a fejtar-
tó első nyakcsigolya, az Atlas 
kificamodott helyzetben van, 
a koponyához és gerinchez 
képest helytelen szöget zár 
be. Ez számos egészség-
ügyi probléma, egyebek mel-
lett fejfájás, hátfájás, porcko-
rong sérülés, idegbecsípődés, 
gerincferdülés, csípő- és 

térdfájdalom, bokasüllyedés, 
az agyidegek beidegzési terü-
letén létrejövő tünetek okozója 
is lehet. Dr. René-C. Schüm-
perli kidolgozta azt az egysze-
rű, radiológiai bizonyítékokon 
nyugvó, nem orvosi jellegű, 
megelőzést és terápiás be-
avatkozások hatékonyságát 
támogató öngyógyító eljárást, 

mely során helyére kerül az el-
ső nyaki csigolya. A vibrációs 
masszázzsal az izmok és az 
ínszalagok feszülését oldjuk, 
ettől javul a fej és a nyaki terüle-
tek vérátáramlása. A fej sokkal 
jobban mozog, ami elsősor-
ban a rövid hátizmok lazulásá-
nak következménye. A gerinc 
statikai terhelése megváltozik, 
a korábbi deformációk folya-
matosan enyhülnek, a csigo-
lyák a továbbiakban a helyük 
felé mozdulnak.

 161x135.
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Minden szerdán 40.000 példány 
az Ön hirdetésével! 
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Várjuk jelentkezésedet!

https://jobs.iqor.com/

Légy több az iQorral!

Hagyj fel az éjszakázással, válaszd kétműszakos 
munkarendünket! Jelentkezz és szervizeld velünk 
világmárkák elektronikai eszközeit    operátori   munkakörünkben.

Jó fizikai 
állóképességgel 
rendelkezel, és nem 
riaszt vissza a nehéz 
áru pakolása? Akkor 
jelentkezz hozzánk    
raktárosi 
pozíciónkba!

Az iQornál tiszta, rendezett, jól felszerelt 
munkakörnyezet vár!
Mi biztosítjuk folyamatos szakmai fejlődésedet, a jó 
teljesítményt pedig kiemelten jutalmazzuk!

Küldd el önéletrajzodat az iQor 
karrierportálon keresztül, az alábbi
webcímen:

25
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A mi álláskínálatunk
Te lehetőséged!a

A Nestlé Purina a 150 éves Nestlé cégcsoport legnagyobb állateledel 
gyártó központja. A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folya-
matosan bővítjük csapatunkat.

Jelenleg a következő területekre keresünk elkötelezett kollégákat:
Több műszakos álláslehetőségek:

CSOMAGOLÓ – legalább 8 általános iskolai végzettség

GÉPKEZELŐ – legalább középiskolai végzettség

TARGONCAVEZETŐ 
–  OKJ-s bizonyítvány és targoncás jogosítvány 3312, 3313, 3324

IPARI AUTOMATIZÁLÁSI MÉRNÖK
– villamosmérnöki vagy mechatronikai végzettség, magabiztos angolnyelv-tudás, va-
lamint lehetőség szerint tapasztalat a következő területeken: PLC programozás, Arc-
hestrA, SCADA, műszaki rajzok és dokumentumok szabványainak ismerete, alapfokú 
projekt ismeretek.

Jelentkezni, tájékoztatást kérni a következő elérhetőségeinken lehet:
Nestlé Hungária Kft. • 9737 Bük, Darling utca 1.
Fizikai munkakörök: +36 70 704 5329; Szellemi munkakörök: +36 70 866 9204
job.buk@purina.nestle.com • Facebook.com/nestlepurinabuk
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9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
06 94 505 222

06-70/454-1460

Szombathelyen, az oladi lakótelepen eladó 
egy 42 m²-es, IV. emeleti, erkélyes panellakás.

H376354 14,95 MFt

06-70/454-0941

Szombathely Szőlős városrészében, kétszintes, 200 
m2‑es,többgenerációs, családi ház, 30 m2‑es fedett 
terasszal, garázzsal, melléképülettel eladó!

H374508 39,9 MFt

06-70/454-1454

Szombathely belvárosában eladó egy 3 
szobás, 72 m2-es, szép állapotú lakás, polgári 
jellegű ház I. emeletén.

H373480 28,5 MFt

06-70/454-1456

Szombathely belvárosában, III.emeleti, 
43 m2-es 1 szobás, erkélyes, kis lakás eladó.

H377304 12,9 MFt

06-70/454-1458

Szombathelyen eladó új építésű, 3 szoba + nappalis, 
90 m2‑es ikerház, 17,4 m2‑es garázzsal, 9,5 m2‑es 
terasszal, és 400 m2‑es telekrésszel.

U0034623 33,9 MFt

H365101 49,5 MFt

06-70/454-1457

Szombathelyen, csendes kertvárosi részen 1460 m2‑es 
telekkel, kétszintes, karbantartott 330 m2‑es családi ház 
garázzsal, melléképülettel eladó.

25
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INGATLAN

Csepregen közművesített építési telek, 
melléképülettel eladó. 06-30/256-5449

*50937*

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

*46391*

ALBÉRLET

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

*48335*

FÖLD, KERT

Eladó Mélykúti útra nyíló kert, kisházzal (vil-
lany), gyümölcsfákkal, gépekkel. Tel.:06-
94/322-063

*50478*

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

*50234*

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*

ÁLLÁS

A Hodosi linzersütemények bővített forgal-
mazásához exportőrt keresek.A termék je-
len van Ausztriában és a környező országok-
ban.Email: hodosicukraszda@gmail.com, 
(Hodoi Lajos e.v.)

*51705*

A P. Dussmann Kft. keres 8 órás takarí-
tó munkatársakat soproni munkavégzésre! 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0620/851-2693.

*50911*

A P. Dussmann Kft. keres 8 órás takarí-
tó munkatársakat büki munkavégzésre! Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0620/324-9655.

*50915*

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat, minőségellenőröket ke-
resünk sárvári munkahelyre, autóipa-
ri alkatrészeket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszútávú munkalehetőség, kiemel-
ten magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetből 100%-os 
utazási költségtérítés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/527-2554, fem-
munka.eu@gmail.com (Cor-TexEuro 
Kft.)

*51023*

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*

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*

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*

OKTATÁST VÁLLAL

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üz-
letvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

*45585*

Informatika, számítástechnika, számítógép 
tanítást, felkészítést vállal tanár minden kor-
osztálynak. 06-20/357-2336

*46178*

TÁRSKERESÉS

Keresem párom dohányzó 45-ös férfi. 06-
70/622-9894

*51538*

173/88/55 éves független férfi keres őszin-
te kedves nőt. 06-30/563-1438

*52171*

VEGYES

Ingyenes bűvészkedést vállalnék, Születés-
napokon, Névnapokon, Gyermekműsorokon 
stb. Tel.: 06-70/361-4774

*50358*

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 25
20
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Redőnyjavítás,
gurtni csere!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, 

szalagfüggöny gyártása, szerelése.

06-30/588-0444
22
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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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Építő-Bontó Bau Kft. építésvezetőt keres 
Szentgotthárdra gyakorlattal rendelkezőt 

számítógépes ismeretekkel, e.napló vezetési 
gyakorlattal emberek gépek, különböző 

munkafolyamatok irányítására.
pl. gátépítés, útépítés, bontási munkálatok. 
tel.: 70/634-2800 munkanapokon 9-16-ig
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Szentgotthárdon vagy környékén 
összkomfortos házat bérelnék 

hosszú távra bútorozottat, 
háztartási gépekkel felszereltet 

mérnök házaspár részére. (két fő) 
tel.: 70/634-2800
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NYITÁSI AKCIÓ!

Szombathely, Zanati út 26.
Tel: 06/20/275-2222
Nyitvatartás: 
H–P: 9.00–17.30, Szo: 9.00–12.30
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Azja kanapé 
230 900 Ft 153 900 Ft

Igor sarok 
151 400 Ft 100 900 Ft

Akciós NT3 gardrób 
148 800 Ft 99 200 Ft

Maximum 225 gardrób 
170 300 Ft 113 500 Ft

Alfa 3 gardrób 
91 400 Ft 60 900 Ft

Inez kanapé 
170 600 Ft 113 700 Ft

Infinity mini sarok 
397 400 Ft 264 900 Ft

Cindy kanapé 
137 700 Ft 91 800 Ft

Alka kanapé 2db puffal 
242 900 Ft 161 900 Ft

Zuzana kanapé 
155 700 Ft 103 800 Ft

Mori sarok 
171 600 Ft 114 400 Ft

Mara 3-2-1 
445 900 Ft 297 300 Ft Tokio sarok 

328 400 Ft 218 900 Ft

Casa kanapé 
132 500 Ft 88 300 Ft

Adria fr.160-as 
208 500 Ft 139 000 Ft

Alfa heverő 
71 100 Ft 47 400 Ft

Nemo sarok 
198 200 Ft 132 100 Ft

Ferro kanapé 
199 400 Ft 132 900 Ft
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