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ÁLLÁSBÖRZE
8-9-10. oldal Szombathely, Varasd u. 10. 

Homa Centrum Tel.: 94/505-274
Nyitva: H-Szo: 9-18

www.drpadlo.hu
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VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10. Tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.

ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített,  
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.  
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.  
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

RS-nek lenni fogalom, RS-sé válni megtiszteltetés.  
A ŠKODA ralisikerekben gazdag sportmúltjára utaló rövidítés eddig  
az OCTAVIA hűtőmaszkjáról lehetett ismerős. Ehhez a legendás klubhoz 
csatlakozott most legnagyobb SUV-modellünk, a KODIAQ.  
Ismerje meg a minden elemében különleges, 240 lóerős modellt!

MINTA KERESKEDÉS 1234 Mintaváros, Minta utca 3.  
Tel.: 00/123-456, mintakereskedes@mintakereskedes.hu 
www.mintakereskedes.hu

ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új Skoda KODIAQ RS
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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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Dróth Zoltán (fekete mezben) nagy kedvvel és rendkívül eredményesen játszott. Cikk az 
5. oldalon  Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

Ott van a négyes döntőben a címvédő
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TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu
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Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

n A társasházak életében az esősebb időszakok 
mutatják meg tavasszal és ősszel, a tetővel kap-
csolatos problémákat, hiszen egy nagyobb meny-
nyiségű hó elolvadása, vagy a hirtelen lezúduló 
csapadék azonnal megmutatja a tetőszigetelés 
hiányosságait.

Mielőtt nekilátunk egy 
tető felújításának, gondol-
juk át az épület életét, pon-
tosan tervezzük meg a lé-
péseket, költségeket.

Mik a lakók tervei, van-e 
lehetőség arra, hogy tény-
legesen fejlődjön az épü-
let, vagy minden munka 
csak kényszerű hibaelhá-
rítás formájában valósul-
hat meg.

A legtöbb lakóközös-
ség szeretné elvégezni az 

épület teljes energetikai 
felújítását, ez többnyire a 
hőszigetelés, gépészet (víz, 
villany, fűtés) és a tető szi-
getelése, így a legkardináli-
sabb mozgató rugó a házak 
anyagi háttere.

A korábbi, hőszigetelés 
nélküli tetőkön a régi bitu-
menes lemezek stabil aljza-
ton feküdtek, csak az épület-
tel együtt tudtak mozogni, 
azonban a jelenleg érvény-
ben lévő szabályozások mi-
att nem ritka, hogy 20 cm-
es hőszigetelés is felkerül a 
tetőre, ami már kevésbé sta-
bil, tehát a vízszigetelést is 
úgy kell megválasztanunk, 
hogy erősebb igénybevétel 
mellett is kitartson.

A választott anyag a ké-
sőbbiekben meghatározza 
a tetőt érintő beruházáso-
kat, fontos, hogy esetleges 
káresemények alkalmával 
a választott anyag könnyen 
javítható legyen.

Lapostetők felújítása, 
szigetelése

n A nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozó szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Valentin-nap 
nem igazán a szerelmesekről fog szólni. Február 14-én 
ugyanis könyvet lehet ajándékozni és kapni a könyv-
tár aulájában.

Egyre több szervezet is-
meri fel Magyarországon a 
Valentin-napban rejlő lehe-
tőséget. Arra buzdítanak, 
hogy az ajándékozásnak, 
ami hazánkban is egyre el-
terjedtebb ezen a napon, ad-
junk egy jóval nagyobb, mé-
lyebb értelmet. 

– Ajándékozz könyvet 
2019. február 14-én egy 

olvasótársad-
nak, és válasz-
sz te is a Ber-
zsenyi Dániel 
Könyvtár köny-
vajándék pol-
cáról! – hirde-
tik a közösségi 
médiában.

Ezen a na-
pon a könyvtár 

földszintjén felállított köny-
vajándék polcra bárki te-
het ajándékot (jó állapotú 
használt vagy új könyvet), 
és minden ajándékozó vá-
laszthat is egyet a polcon 

Ajándékozz te is könyvet!

n Reddick, Curry és Váradi ponterős játékával nem 
tudott mit kezdeni a Debrecen.

Mintegy háromezer né-
ző látogatott ki az Aréna Sa-
variába péntek este, ahol a 
Falco-Vulcano Energia KC 
Szombathely együttese lát-
ta vendégül a DEAC gárdáját. 
Meglepetésre a hajdúsági ko-
sarasok kapták el jobban a fo-
nalat a találkozó elején. Aztán 
Váradi és Bruinsma pontjaival 
fordított a házigazda, azon-
ban mindkét oldalon akadtak 
kisebb hibák, így egyik csa-
pat sem tudott jobban meg-
lépni. A második negyedben 

Borisov vezérletével ismét a 
DEAC-nál volt az előny, amit 
meg is őriztek a szünetig. A 
fordulás után feljavult a Falco, 
és több szép akciót is vezet-
tek, igaz, volt egy megingás, 
amit a Debrecen kihasznált, 
azonban az utolsó tíz perc 
előtt már csak két pont volt a 
sárga-feketék hátránya. Cur-
ry triplája pedig már Falco-ve-
zetést jelentett, amit megtol-
dott még Perl és Reddic is. 
A végére aztán teljesen si-
ma lett a találkozó, a vendég 

DEAC gárdája elkészült az 
erejével, így csak a különb-
ség volt kérdéses. Megérde-
melten nyert a szombathelyi 
együttes, amely készülhet a 
Magyar Kupa-negyeddöntőre, 
hiszen február 14-én, Győrött 
már az Atomerőmű ellen kell 
bizonyítania Gasper Okorn 
tanítványainak.

Falco: Győzelemmel hangoltak 
a Magyar Kupára Falco-Vulcano Energia 

KC Szombathely–
DEAC 103–96 (30–26, 
21–34, 23–16, 29–20)
Falco: Govens 11/9, Váradi B. 
16, Balmazovic 8/3, Bruinsma 
14/6, Reddic 16.
Csere:  Curry 18/6, Perl 12, 
Tóth N. 8.
Edző:  Gasper Okorn

A DEAC ellen is korlátlan úr volt a palánk alatt Juvonte Reddic   Hornyák Emőke / Hungarysport

Fotók: bookgivingday.com
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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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Beltéri 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

Bluevolution 82 most
38% kedvezménnyel

Az akció 03.31-ig tart.

található ajándékköny-
vek közül.

A mára már nemzet-
közivé növő kezdeménye-
zés Angliában indult még 
2012-ben. Az ajándékozás 
egyik legnagyobb ünne-
pén miért is ne adhatnánk 
valami olyat, ami mara-
dandóbb, mint egy doboz 
csoki vagy éppen hasz-
nosabb, mint egy újabb 
plüssmaci. A könyvekkel 
és a bennük rejlő történe-
tekkel egy egészen új vi-
lág is megnyílik az olvasó 
számára. Angliában a gye-
rekekre fókuszál a rendez-
vény, hiszen elsősorban ne-
kik szánt könyveket várnak 
a szervezők.

A nemzetközi könyvaján-
dékozó naphoz időközben 
már 44 ország csatlako-
zott, Horvátországon, Ma-
lajzián, Dél-Afrikán, Izra-
elen át egészen Thaiföldig 
és Kínáig – hogy csak párat 

említsünk. A 100%-ban 
önkéntes alapon műkö-
dő kezdeményezés elin-
dítói remélik, hogy ezzel 
a kampánnyal minél több 
gyermekhez – különösen 
a nehéz sorsúakhoz – jut 
majd el a könyvek és az 
olvasás iránti szeretet. 

A Berzsenyi Könyv-
tár azonban nem áll meg 
az előtérben kihelyezett 
könyvajándék polc adta 
lehetőségnél. Február 14-
én 11 órakor a gyermek-

könyvtárban közös köny-
vajándékozásra, mesélésre, 
könyves csevegésre várják 
a gyermekcsoportokat. Ez 
utóbbihoz telefonos bejelent-
kezés szükséges. 

n Lovagi Milán jótékonysági kezdeményezése pár hét 
leforgása alatt hatalmasra nőtt. A szombathelyi fotós 
elmondása szerint a média hathatós segítségének 
köszönhetően olyan nagy lett az érdeklődés, hogy a 
múlt héten már el is érték az 1000-es álomhatárt. Ez 
azt jelenti, hogy megszületett az 1000. portréfotó. A 
fotós azonban nem áll meg itt.

– Pár nap alatt hatalmas 
sajtóvisszhangot kapott 
a kezdeményezés, ami-
ért nagy köszönet a médi-
ának, mert ezzel még több 
emberhez jut el a hírünk. 
Álmomban sem gondoltam 
volna, hogy pár hét alatt 
eddig jutunk. Tegnap elér-
tük az 1000 főt, nagyon ala-
csony számot lőttünk be, 
úgy fest. A napokban annyi 
megkeresést kaptam, hogy 
már most nyugodt szívvel 
megígérhetek 2000 újabb fo-
tót – adta hírül az esemény 
Facebook-oldalán.

– Hihetetlen érzés látni 
a gyerekeket, ahogy érkez-
nek a kis rajzokkal, fest-
ményekkel, ajándékokkal, 
hogy vigyem el a beteg 
gyerekeknek. Folyamato-
san keresnek a sportegye-
sületek, a város szinte ösz-
szes csapatsport-egyesülete 
csatlakozott. Folyamatosan 
érkeznek a fotókra. A kezde-
ményezéshez csatlakozott 

dr. Puskás Tivadar, Szom-
bathely polgármestere is.

– A héten elhagyjuk ki-
csit a várost, rengeteg az 

érdeklődés a fővárosból, de 
fogunk menni Pécsre és Sop-
ronba is.

– Itt szeretnék egy nagyon 
fontos dolgot elmondani, bár 
szinte minden interjúban 
elmondtam, de sokszor ki-
maradt helyhiány miatt, és 

számomra különösen fontos, 
hogy tudja mindenki. Ez a 
nagyszerű dolog nem tart-
hatna itt, ha nem lennének 

olyan különleges emberek, 
akik rengeteg támogatást és 
segítséget adnak. Mihácsi 
Teodóra, aki rengeteg mun-
kát végez láthatatlanul a hát-
térben. Neki köszönhetitek 
a sok szép videót, ha kell, 
buborékot fúj; nélküle nem 
lenne egy mosolygós gyerek-
fotónk sem.

Hatalmas sikere van a 
kicsi szívecskéknek. Eze-
ket Skuléty Ágotának és 

hatalmas csapatának kö-
szönhetjük. Megállás nél-
kül érkeznek a világ min-
den részéről a szívecskék 

(a múltkor Németországból 
jött egy csomag). A Horgol-
junk örömöt a gyermekek 
arcára csoport nem kevés 
időt és energiát tesz bele, 
hogy mindenki mosolygó-
san, egy kis ajándékkal tá-
vozzon tőlünk. Na és per-
sze Sedlák Gabriellának és 
Sztanó Bernadettnek a Dé-
métér házból, akiktől min-
den támogatást megkapok 
és már azzal óriási lendü-

letet adnak, ahogy örülnek 
a sikereinknek – írta a fotós 
az 1000szív a Démétér há-
zért oldalán.

Túl 1000 képen…

Fotó: facebook
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300 nm-es építési hely 
7 millió Ft-ért eladó 
a Batsányi 
utcában

Béry Attila 06-30/937-0429
www.max2.hu | Szombathely, Király u.15.
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06-70/454-1456

                                                     06-70/454-0941

06-70/454-1454

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

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

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

H377304                                                  22,9 M Ft

                                                                    H374508                                                 39,9 MFt

H373480                                                 28,5 MFt

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
06 94 505 222
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Hitelközvetítés
Teljes körű díjmentes ügyintézéssel várjuk 
Önt irodánkba, hogy együtt megtaláljuk 
a legjobb hitelkonstrukciót, és 
valóra válthassa álmait!

Csejtey Krisztina
06 70 454 1452

csejtey.krisztina@oc.hu

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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n Boszorkányok, űrhajósok, szuperhősök és ínycsik-
landozó ételek lepték el a büki sportcsarnokot. A Felső-
büki Nagypál Általános Iskola idén a tornacsarnokban 
rendezte alsósainak a farsangi mulatságot.

Vidám zenére vonultak fel 
osztályonként a maskarás 
gyermekek, akiket a szigo-
rú, de jószívű zsűri értékelt. 
Ahogy korábban is, idén is a 

háromtagú bírálóbizottság 
döntött: a főszakácsok fősza-
kácsa – Feri bácsi, a könyv-
tárosok főkönyvtárosa – Bea 
néni és a szülők közösségé-
nek elnöke – Orsi néni.

Az osztályok tanítójuk 
vezetésével néhány kör 
megtétele után sorba áll-
tak, majd mindenki egye-
sével a mikrofonhoz lépett 

és bemutatkozott. A bátrab-
bak aranyos versikékkel is 
illusztrálták jelmezüket. A 
legidősebbek közül, a negye-
dik osztályból akadtak töb-

ben is, akik csoportba ve-
rődve vicces, ötletes vagy 
táncos produkcióval álltak 
a zsűri elé. Így lehettek a 4.b 
osztályban különdíjasok a 
motoros fiúk, kik verseny-
pályává alakították a „szín-
padot”, második helyezett 
egy komikus óvodai jelenet 
lett, a nyertesnek járó aján-
dékot pedig a táncoló lábak 

vehették át a csoportos pro-
dukciók közül.

A zsűrinek nehéz dolga 
volt, sokáig gondolkodtak, 
tanakodtak, hogy kiket vá-
lasszanak, végül az egyediség 
volt a nyerő, az olyan jelme-
zek, amelyek eddig még nem 
tűntek fel. Az első és máso-
dik osztályosoknál több kü-

löndíjat is kiosztottak, mert 
rengeteg ötletes jelmez vonult 
fel a porondon. Díjazott lett a 
jelzőlámpa, a viking, Kornél, 
az űrhajós, a gombolyag a kö-
tőtűvel, a pénzeszsák, Husi, 
a hentes, a hasábburgonya, 
a hirdetőoszlop, a reggeli és 
még sokan mások, akik a zsű-
rinek megtetsző, ötletes jel-
mezben vonultak fel.

Egyéni jelmezekkel és 
csoportos produkciókkal 
farsangoltak a büki iskolások

Ötletes jelmezekben vonultak fel a diákok a zsűri előtt  Fotó: VDK
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Szombathely, Mátyás király u. 21/a  +36-20/214-1880
E-mail: info@ablaksystem.hu • www.ablaksystem.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

- Velux tetőtéri ablakok
-  minőségi műanyag, fa és 

alumínium nyílászárók
-  árnyékolás technika és rovarvédelem
- külső-belső párkányok

-  műszaki megoldások keresése
-  garanciális szervizelés
- helyreállítás, kőműves munkák
- garázskapuk
- téli kertek

S Z E R ET N E  T Ö K É L ET E S E N
M Ű KÖ D Ő  N Y Í L Á S Z Á R Ó T ?
Hővédelem • Zajvédelem • Betörésvédelem

Tanácsadással egybekötött ingyenes ajánlat készítés!
Német minőség, magyar 
gyártó, rövid határidő!
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LAKI KERTIGÉP

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

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

a hosszabb várakozási idő miatt.
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Fűnyírótraktorok akciós 
áron a készlet erejéig.

499.900 Ft-tól

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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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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n Dróth Zoltán vezérletével esélyt sem hagyott ellen-
felének a Haladás a Magyar Kupa-negyeddöntőben.

Története legnagyobb si-
kerét aratta a Kútház Ha-
ladás VSE 2018 tavaszán, 
amikor elhódította a Ma-
gyar Kupa-győzelmet. 
Sziffer András vezetőedző 
azonban duplázni szeret-
ne csapatával, bár a tréner 
szerint elhódítani az arany-
érmet nagyon nehéz, meg-
védeni az elsőséget még 
annál is nehezebb feladat. 
Ahhoz viszont, hogy a né-
gyes döntőben bizonyít-
son együttesével, le kellett 
győzni egy páros mérkőzé-
sen a DEAC csapatát. Az el-
ső felvonást egy szokatlan 
bevonatú pályán 3-0 arány-
ban nyerték meg Horváth 
Péterék, így a visszavágón 
könnyebb helyzetben vol-
tak a vasi futsalosok. Ezzel 
tisztában volt a vendégcsa-
pat is, ezért több utánpót-
láskorú játékossal érkeztek 
a vasi megyeszékhelyre. A 

lelkes fiatalokból álló DEAC 
helyenként megnehezítette 
a Haladás dolgát, azonban 
Dróth Zoltán klasszisára 
ők sem készülhettek fel. A 

válogatott és a zöld-fehér 
együttes támadója mes-
terhármast jegyzett a ta-
lálkozón, ráadásul góljai 
közül egyik szebb volt, 
mint a másik. Érződött a 

szombathelyi együttesen, 
hogy Sziffer András irányí-
tása óta nagyon masszívvá 
vált, és a debreceniek ellen 
kettős győzelemmel jutot-
tak a négyes döntőbe. Ér-
dekesség, hogy a február 
23–24-én megrendezendő 

szigetszentmiklósi Final 
Fourba a bajnoki tabella el-
ső négy helyezett csapata 
jutott be. Tehát kőkemény 
megpróbáltatás vár majd a 
Haladásra.

Ott van a négyes 
döntőben a címvédő

Kútház Haladás–DEAC 5-1 (1-0)
Haladás: Alasztics – Michel Melo, Hajmási, Dróth, Vidák.
Csere:  Gyimesi, Sásdi (kapusok) – Horváth P., Simic, Sipos, 
Horváth M., Németh Z., Péter, Mód.
Vezetőedző: Sziffer András
Gólszerző:  Dróth 3, Sipos, Hajmási, illetve Nyeste.
Vezetőedző: Sziffer András
Továbbjutott:   Kútház Haladás – kettős győzelemmel (8-1)

További negyeddöntő visszavágó:
 Nyírgyulaj–Berettyóújfalu 3-4
továbbjutó: Berettyóújfalu kettős győzelemmel (10-4)
Dunaferr–Rubeola Csömör 3-2
Továbbjutó: Dunaferr kettős győzelemmel (10-4)
Szigetszentmiklós–Veszprém 3-6
Továbbjutó: Veszprém kettős győzelemmel (11-7)

Fotó: facebook
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2019. február 14. csütörtök 14.30 
Herényiek Háza (Szombathely, Béke tér 7.)
Beszélgetés Kovács Pál énekessel, az X-Faktor 

versenyzőjével
A beszélgetés moderátora:
Koczka Tibor, Szombathely MJV alpolgármestere
Facebook esemény: 
www.facebook.com/HerenyiekHaza
A belépés díjtalan!

n Dallos Lajosné Molnár Margitot köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

„Áldott emlékű szülők 3. 
gyermekeként születtem, 
az 1929-es év leghidegebb 
téli időszakában, február 
7-én. Szüleim elmondása 
szerint a dunnák között 
vészeltem át a fagyos te-
let, így rám a tavasz sok 
fényt, napsütést hozott.”  
Így ír visszaemlékezésé-
ben Manyi néni születése 
körülményeiről. Édesap-
ja 16 éves korától a vas-
úton dolgozott. 1931-ben 
az első 424-es mozdonyt 
ők hozták Szombathelyre. 
Megbecsülte munkahelyét 
és kenyéradó „társát” is. 
Mikor már nyugdíjasként 
látta az állomáson a vágá-
nyon, kalapot emelt előtte.  
Édesanyja a konyha tündé-
re, varázslója volt.

K i sg yerek ként  sok 
előnye származott abból, 
hogy nővére és bátyja előt-
te jártak iskolába, köny-
nyen vette az akadályokat 

a tanulásban. Mozgékony, 
tornászni, korcsolyázni 

szerető kislány volt. Az 
elemi iskola után polgá-
riba járt, majd a háborús 
előkészületekben iskolá-
juk hadikórházzá vált, lé-
goltalmi kiképzést kaptak, 

így bezárultak előttük az 
iskolapadok.

Fiatal éveiben a háborús 
megpróbáltatások, majd a 
pamutiparban, később a ci-
pőgyárban eltöltött nehéz 
évek tették próbára fizikai 
és lelki erejét.

Azért alkotókedvét nem 
tudta elvenni semmi, kedv-
vel és fantáziával csino-
sítgatta otthonát, házi 

varrónőként a családtagok 
valamennyi varrnivalója 
megújult, megszépült a ke-
ze alatt. Alkotott. A régiből 
újat, szűkből bővebbet, lyu-
kasból hibátlant, reményte-

lenből szépet, lehetetlenből 
pont jót. Gyermeket ápolt, 
ha kellett, sátrat, vagy autó-
pályát épített vasalódeszká-
ból a szoba közepén, ahogy 
az aprónép kívánta.  1951-
ben ment férjhez, 2 gyer-
meke született, nekik már 
sikerült megvalósítaniuk 
céljaikat. Lánya tanítóként 
dolgozott, ma már nyug-
díjas napjait éli. 10 évvel 

később született fia a vas-
úton kezdte a szakmát.

Családjáért, gyermeke-
iért, unokáiért bármikor 
segítségre készen állt. Az 
évek múlásával, az egye-

düllét és a visszatérő, sú-
lyosbodó egészségügyi 
problémái megérlelték ben-
ne az elhatározást, hogy 
beköltözik az otthonba. 
Nehéz döntés volt ez szá-
mára, hiszen mindig önál-
ló, tevékeny életet élt. Vé-
gül mégis megtalálta itt azt 
a közösséget, szeretetteljes 
légkört, biztonságot, amit 
keresett. Jól érzi itt magát.

Dallos Lajosné szépkorú köszöntése

Forrás: szombathely.hu Fotó: szombathely.hu/ Cseh Gábor

Herényi Esték
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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

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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TV INTERNET MOBIL

I
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n Az iQor a kiszervezett 
üzleti megoldások és a 
terméktámogatási szol-
gáltatások terén globá-
lis, 8 országban működő, 
45.000 munkavállalót 
foglalkoztató, amerikai 
tulajdonban lévő szolgál-
tató vállalat. 

Szombathelyen található a 
több mint 800 munkaválla-
lót foglalkoztató magyaror-
szági központunk. A vállalat 
a termékekhez kapcsolt ga-
ranciális és garanciaidőn tú-
li szolgáltatások széles körét 
végezve szolgálja ki a mobil és 
telekommunikációs, az infor-
matikai és hálózati szektorok 
ipari és fogyasztói szereplőit.

Az iQor Global Services 
Hungary Kft. felelős mun-
káltatóként nagyon fontos-
nak tartja a munkavállalói 
bevonáson alapuló vállala-
ti kultúrát, a helyi közössé-
gek támogatását és a kör-
nyezettudatos működést. 
Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy kollégáink tiszta, 

rendezett, biztonságos és 
modern munkakörülmé-
nyek között dolgozzanak.

Üzleti sikerességünket 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy cégünk dina-
mikusan és folyamatosan 
fejlődik, a következő idő-
szakban további létszám-
bővítést tervezünk. Jelen-
leg gőzerővel toborozzuk 

leendő kollégáinkat operá-
tori és raktáros pozíciókban. 
Olyan kollégákat keresünk, 
akik egy hosszú távú, biztos 
munkahelyet szeretnének, 
ahol elismerik, megbecsü-
lik és megfelelően díjazzák 
a jó teljesítményt.

Nyitott pozícióink az 
iQor Karrierportálon és Fa-
cebook-oldalunkon találha-
tóak meg.  (x)

Legyen Ön is iQor-os!

iQor Global Services Hungary Kft.
H-9700 Szombathely, Vásártér u. 1.
e-mail: hungary.hr@iqor.com
Karrierportál: www.jobs.iqor.com
FB: @iqor.hungary

Mi vár az iQor Global 
Services Hungary Kft.-nél?
• világszínvonalú elektronikai javítástechnológia
• integrált műszaki fejlesztési tevékenységek
• folyamatos szakmai továbbképzések
• karrierlehetőség
• fiatal, dinamikus, összetartó munkaközösség
• változatos munkarend
• tiszta, rendezett, modern munkakörnyezet
• biztos megélhetés
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A Vulcano energia 

GÉPÉSZ 
PROJEKTVEZETŐ 

pozícióba 
munkatársat keres.

 Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány

– gépész műszaki gyakorlat
Jelentkezés módja

Fényképes önéletrajzát  
az allas@vulcanoenergia.hu 

e-mail címre várjuk.

Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó cég keres 

árukiszállító 
munkatársat.
Feltételek:

– B kategóriás jogosítvány
– számítógépes ismeretek

– tapasztalat
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
email címre várjuk pozíció 

megjelölésével. 25
75
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Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó cég 

VILLANYSZERELŐ 
munkatársat.

 Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány

– villanyszerelő, klímaszerelő, 
elektroműszerész, vagy 
villamosipari végzettség

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu  email 
címre várjuk pozíció megjelölésével. 
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Recepciós munkatársat 
keresünk kőszegi 

magánrendelőnkbe. 

Elvárás: német nyelvtudás, 
jó kommunikációs készség. 

Bővebb információ: +36 70 2480781  
www.schmuckdental.hu

@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

GÉPBEÁLLÍTÓ
(előny műszaki szakközépiskolai végzettség)

Kezdő bér: bruttó 350 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.

Barom�- és Élelmiszeripari Kft.
www.gallus.hu

Tel.: 06 70/938-8711
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TÉLI kiegészítők 
kedvezményesen.

▶  Gumiabroncsok, ablaktörlő lapátok 
széles választékban.

▶  A Bosch Aero lapátok mellé 
2 liter téli szélvédőmosót 
ajándékba adunk.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!

Az
 ak

ció
 

vis
sz
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on

ás
ig

 
ér

vé
ny

es
!

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

94/500-280
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Kreatív sarok
Már csak egy nap és Valentin nap
n Ha nem vásároltál még ajándékot vagy dekorációt, készítsd el magad otthon. 
Összegyűjtöttünk néhány gyorsan, egyszerűen, és olcsón elkészíthető dekoráci-
ós ötletet.

Papír rózsa készítés: piros 
kartonlapra csigavonalban 
csíkot vágunk, feltekerjük 
és kész is a rózsafejünk. Egy 
hurkapálcikára vagy faágra, 
esetleg zseníliadrótra rögzít-
sük és már kész is a rózsa.

 Zseníliadrót szívek: vá-
sároljunk egy csomag piros 
vagy rózsaszín zseníliadró-
tot és szív alakúra kell hajto-
gatni. Ha összefűzzük őket, 
akkor szívfűzért is kapha-
tunk belőle.

Szerelem jelképe a szív: 
kivágott szív alakot bármivel 
feldobhatjuk, jelen esetben 
gombokkal és kagylóval.

STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vállalatunk munkatársakat keres 
teljes munkaidős foglalkoztatással, 

az alábbi munkakörökbe:

TEHERGÉPKOCSI-
VEZETŐ

 Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
• 8 általános iskolai végzettség

• C, E kat. jogosítvány
• GKI igazolvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nehézgépkezelő OKJ-s bizonyítvány

• tehergépkocsi vezető gyakorlat
• soproni és Sopron környéki helyismeret

KUKARAKODÓ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

• 8 általános iskolai végzettség
• jó fizikai állapot

• állóképesség, terhelhetőség
• megbízhatóság

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, kérem jelentkezzen 

munkanapokon 8:00-14:00 óra között 
a következő telefonszámon:  99/505-796

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.

szombathelyi telephelyére munkatársakat keres  
az alábbi munkakörökbe:

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
• 8 általános iskolai végzettség • C kat. jogosítvány

• GKI-igazolvány • PÁV III.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány  

• tehergépkocsi-vezetői gyakorlat  
• Vas megyei helyismeret.

RAKODÓ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

• jó fizikai állapot • megbízhatóság.

A fenti munkakörökre munkanapokon 7–15 óra 
között a következő telefonszámon lehet jelentkezni: 

94/200-133.
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A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők! 258217
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Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

Bővebb információ: +36 70 2480781  
www.schmuckdental.hu

VILLANYSZERELŐ                                                               
USZODAMESTER/MEDENCEŐR

Elvárások:
villanyszerelő munkakörben szakirányú középfokú végzettség megléte, 

uszodamester munkakörben a végzettség megléte előny

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés,

hosszú távú, biztos munkahely,                      
kiterjedt munkabéren túli juttatások, 

útiköltség térítés, tervezhető munkarend

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: allas@bukfurdo.hu

Postacím: 9740 Bük, Termál krt. 2/A.
További információ az alábbi telefonszámon kapható:

06 30 902 3566, 06 94 558 080, a villanyszerelő állással kapcsolatban
a 06 30 388 9474-es számon

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető a www.bukfurdo.hu honlapon. 
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A Büki Gyógyfürdő Zrt. 
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörök 
betöltésére:

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

n Az év természetfotósa címmel nyílt kiállítás a 
kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látoga-
tóközpontban. Több mint 4 ezer pályamű érkezett, 
125 képet csodálhatnak meg a Kőszegre látogatók.

2018-ban 26. alkalommal 
rendezte meg a naturArt 
szervezet a hazai termé-
szetfotózás legnagyobb 
megmérettetését, „Az Év 
Természetfotósa” pályáza-
tot. A szervezet jelenleg kö-
rülbelül 70 fős tagsággal 
büszkélkedhet, közöttük a 
legeredményesebb magyar 
természetfotósokkal, akik 
rendszeresen nyernek dí-
jakat hazai és nemzetközi 
pályázatokon is. 

Több ezer kép érkezett, 
ezekből 125-öt díjaztak, 
amelyeket ki is állítottak.  
Profik és amatőrök egya-
ránt neveztek. Mindenki 
egyenlő esélyekkel került 
a szakmai zsűri elé. Ko-
moly hobbifotósok mun-
káit is szemrevételezhetik 

a látogatók, nem minden 
kikerült pályamű gazdája 
hivatásos fotós. 

A február 1-jei kőszegi 
megnyitón, a Bechtold Ist-
ván Természetvédelmi Lá-
togatóközpontban dr. He-
incz Miklós tartott előadást 
Objektívvel Kőszeg Környé-
kén címmel. Az előadó Ki-
rályok harca című képe A 
madarak viselkedése kate-
góriában  a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület különdíjasa lett. 

A pályázat célja hazánk, 
a Kárpát-medencei ökoré-
gió és Földünk természe-
ti értékeinek, csodálatos 
élővilágának, tájainak, 
valamint a természet rit-
ka pillanatainak bemuta-
tása, és ezen keresztül a 

természetvédelmi és bio-
lógiai ismeretterjesztés se-
gítése, a társadalom szem-
léletének formálása és 
esztétikai értékítéletének 
fejlesztése. 

14 kategóriában díjazták 
a beküldött képeket, mint 

például Kezünkben a Föld, 
A madarak viselkedése, Ál-
latok és környezetük vagy 
Kompozíció, forma és kísér-
letezés. A változatos témák 
lehetőséget adtak a neve-
zőknek a minél színesebb 
kiteljesedésre. 

Az Év Természetfotósa 
2018 díjat az a szerző nyer-
hette el, aki a legtöbb kiosz-
tott pontszámmal és a kiállí-
tott képek közül a legtöbbel 
rendelkezik, tehát több ka-
tegóriában is kiemelkedőt 
alkot. 2018-ban Potyó Imre 
nyerte el ezt a címet. Az Év 
Természetfotója Nagy Ber-
told Délutáni pihenő című, 
macskabagolyról készült 
multiexpozíciós képe lett.

A 2018-as pályázat képe-
it 2019. január 20-ig láthat-
ták a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban, ezt 
követően került Kőszegre 
a vándorkiállítás kereté-
ben, itt március 17-éig te-
kinthetők meg a képek. 
Majd az országjárást foly-
tatva Kőszeg után az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatósági főépületében, 
Őriszentpéteren lesz láto-
gatható március 22-től áp-
rilis 4-ig.

Az év természetfotósa kiállítás nyílt Kőszegen
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A Bechtold István Látogatóközpontban 125 természetfotó várja 
az érdeklődőket  Fotó: VDK



10 Vas megyei Szuperinfó 2019. február 13.

25
79

20

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.

I M P R E S S Z U M

Digitális KKV nap Szentgotthárdon

n Minden eddiginél több, 25 csapat jelentkezett, 
hogy megmutassa mit tud a régi falusi életről, a 
disznóvágásról és a hagyományos ételekről. A Vas 
megyei Gasztronómiai Fesztivál annyira kinőtte ma-
gát, hogy idén új helyszínen, Győrváron rendezik 
meg február 16-án. 

Eddig Szarvaskend volt a 
házigazdája a rendezvény-
nek – maximális köszönet 
illeti ezért, de szeretnénk 
most más településnek is le-
hetőséget adni – mondta el 
Marton Ferenc, megyei köz-
gyűlés alelnöke, aki az ese-
mény fő szervezője. Győr-
vár az utóbbi években szinte 
fesztiválfaluvá alakult, hi-
szen számos nagy rendez-
vényt tartanak, így öröm-
mel vállalták az új feladatot. 
Nem versenyeznek, hanem 
a jól összeszokott csapat a 
vendéglátásban jeleskedik 
majd. Győrvári recept sze-
rint készítik a több száz li-
ter csülkös körömpörköltet 
és a disznótoros káposztát, 

emellett hatalmas mennyi-
ségű velőspirítóssal, sült 
kolbásszal, hurkával és 
böllérmájjal is készülnek. 
A faluban senki sem marad-
hat éhes, de szomjas sem, 
hiszen forralt bor és pálin-
ka is várja az érdeklődőket 
– tudtuk meg Kaczor Zsolt 
polgármestertől. 

A régi falusi szokásokat, 
ételeket és hangulatot felele-
venítő rendezvényt idén is a 
Millennium Polgári Egyesü-
let szervezi. A gasztronómi-
ai fesztivál azonban csak a 
nevében megyei, hiszen tá-
volabbról is érkeznek, a Kár-
pátmedencét pedig Felvidék, 
Vajdahunyad, Hargita, Mura-
vidék csapata képviseli, a 

kínai Guangxi tartományból 
pedig egy megfigyelő delegá-
ció is részt vesz az esemé-
nyen. Kulturális programok-
ból sem lesz hiány, emellett 
igazi busókkal is találkoz-
hatunk, megismerhetjük a 
hövelyi csipkeverést, és soly-
mász bemutató is lesz.

A győrváriak már előre fel-
dolgoznak öt sertést, hogy 

olyan finomságok is szere-
peljenek a kínálatban, ame-
lyek időigényesek, így aznap 
nem készülhetnének el. 

Február 16 -án az ételeket, 
a hangulatot, a csapatok be-
mutatkozását és a higiéni-
át is zsűri értékeli. Megvá-
lasztják az év vasi böllérét. 
A rendezvény régi hagyomá-
nya a jótékonyság is, idén az 

SMA 2-es betegségben szen-
vedő kisfiú, Katona Olivér 
gyógykezelésére fordítják a 
tombola bevételét és az ado-
mányokból befolyt összeget.

A VI. Vas Megyei Gasztro-
nómiai Fesztiválra a belépés 
ingyenes, a kóstoló is díjtalan.

A rendezvény az Agrármi-
nisztérium támogatásával 
valósul meg.

Újra jön Vas megye gasztronómiai fesztiválja

Minden eddiginél több, 25 csapat jelentkezett, hogy megmutassa mit tud a régi falusi életről, 
a disznóvágásról és a hagyományos ételekről. A Vas megyei Gasztronómiai Fesztivál annyira 
kinőtte magát, hogy idén új helyszínen, Győrváron rendezik meg február 16-án
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RECEPT

INGATLAN

Balaton északi partján, Gyenesdiáson éven 
át üzemelő étterem eladó vagy kiadó reális 
áron. Tel.: 06-30/9571-806

*57721*

Gyenesdiáson, frekventált helyen, a 
strandra vezető utca mellett 5 szobás ház 
747 nm-es telken tulaldonostól eladó. Tel.: 
06-30/298-4499

*57784*

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

*46391*

Szombathely belvárosában kétszobás, er-
kélyes lakást keresek készpénz fizetéssel! 
Tel.: +36/30-331-26-49

*57790*

Szombathelyen 1 szobás lakást vásárol-
nék! Tel.: 70/946-8236

*57793*

Vonyarcvashegyen, strand közelben 3 há-
lószobás + nappalis szerkezetkész ház 600 
m2-es telken 25 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/298-4499

*57782*

20-21 millió forintig újszerű lakást vennék! 
Tel.: +36/70-946-82-36

*57787*

FÖLD, KERT

Kiskertet vennék, vagy bérelnék. 06-
20/40-66-329

*56605*

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

*53380*

AUTÓ

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

*53372*

RÉGISÉG, ÉKSZER

Felvásárlás! Claudius Hotel Szombathely, 
Bartók krt.39. április 02., április 16., má-
jus 07., május 21.10-14 óráig.Törtarany-fa-
zonarany, briliáns-ékszerek, karórák-zse-
bórák, ezüst, műtárgy, festmény, antik bú-
tor, hagyaték. louisgaleria.hu Tel.:06-
30/944-7935

*57097*

ÁLLAT

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

*57186*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes le-
mezzel és Tondach cseréppel. Ré-
gi tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701

*57080*

Bioptron lámpát, dobozt, színterápi-
át, állványt, légterápiát, Ceragem ágyat 
vásárolok! 0620/529-9861.

*55012*

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

*53866*

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

*57715*

Kerti munkát vállalok: metszés, perme-
tezés, Rotációs kapálás, Sövénnyírás, Fű-
nyírás-stb. Szombathely-06-30/342-9248

*56395*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók februárban 50% kedvezménnyel, 
nyugdíjasoknak +10%. Tel.: 06-20-
971-3709

*57389*

Szobafestés, mázolás, külső holokzat-
szigetelés, gyorsan, szakszerűen. Tel: 
06/70/255-1005

*57183*

ÁLLÁS

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

*51705*

Azonnali munkakezdéssel kárpitost ke-
resek hosszú távra, Ausztriába, Mistelba-
ch-ba. Ingyen szállást biztosítok, ami a mű-
hellyel egy épületben van. Kevés német-
nyelv-tudás előny. 350.000-400.000 Ft kö-
zötti bérezés. Érd.: 0043/660/7761496(Go-
man)

*57177*

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.)

*57150*

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.-

*57111*

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.-

*57143*

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. Tel.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*57196*

PIZZA SZAKÁCSOKAT (betanított munka) 
keresünk a Szombathelyen nyíló Pizza For-
te-ba. Érd.: +36-30/227-4741, nora@sim-
ko.cc

*57722*

8 órás takarító munkatársakat keresünk 
szombathelyi munkavégzésre. Érdeklődni: 
0620/344-7549.(P.Dussmann Kft.)

*57214*

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*

Diplomás német nyelvtanár nyelvoktatást, 
korrepetálást, vizsgákra felkészítést vállal. 
06-30-365-8564

*57711*

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

*46178*

Masszázstanfolyam indul Szombat-
helyen, február 22.-től 3 nyelvű ta-
núsítvánnyal. Svéd frissítőmasszázs: 
39.000 Ft Nyirokmasszázs: 42.000 Ft 
Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft. Érdek-
lődni: 06/70/369-8655

*53623*

VEGYES

Bioptron lámpát vennék. 06-20/40-66-
329

*56611*

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

*50358*

Östermelőtől konténeres, cserepes örök-
zöldeket vásárolnék. Tel.: 06 20 359 1300

*54617*
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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
42

Redőnyjavítás,
gurtni csere!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, 

szalagfüggöny gyártása, szerelése.

06-30/588-0444
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n Itt a farsang ideje – ez vízkereszttől a húsvét vasár-
napját megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, ham-
vazószerdáig tart –, amelynek ugyan nincsenek annyi-
ra rögzült, hagyományos étkei, mint amilyen mondjuk 
karácsonykor a hal vagy a pulyka, újévkor pedig a ma-
lac, de azért vannak jellegzetes fogásai. Ilyen például a 
disznótoros, a kocsonya vagy a karácsonykor is kedvelt 
káposzta. Most egy káposztás receptet közlünk.

Hozzávalók:
fél kiló marhalábszár,
1 kiló savanyú káposzta,
negyed kiló vesebab,
2 fej vöröshagyma,
paradicsom, paprika,
őrölt pirospaprika, só, bors, 

kömény,
olaj vagy zsír.
Amíg a babot sós vízben 

feltesszük főni, addig a fel-
darabolt marhalábszárból a 
szokásos módon pörköltet ké-
szítünk: a hagymát és a felka-
rikázott paprikát a zsiradékon 
lepirítjuk, megszórjuk őrölt 

pirospaprikával vigyázva – 
esetleg a tűzről levéve –, ne-
hogy odakapjon,  hozzárakjuk 
a húst, megsózzuk, jól össze-
keverjük, belevágjuk a paradi-
csomot, a fűszerekkel ízesítjük, 
megint összekeverjük, majd le-
fedve, lassú tűzön rotyogtatjuk, 
ha kell, kicsit fölöntjük. Amikor 
a hús majdnem kész, belerak-
juk a finomra vágott savanyú 
káposztát, a megfőtt vesebabot, 
és rövid ideig még együtt főz-
zük. Tejföllel és kaporlevéllel 
díszítve tálaljuk.

Jó étvágyat!

Farsangi babos káposzta

Forrás:www.eletforma.hu
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- alapásás
- tereprendezés
- térkövezés
- kerítéskészítés
- házépítés
- lakásfelújítás

Építőipari generálkivitelezés 
az alapoktól a tetőig. 
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SÍNADRÁGOK

NŐI ÉS FÉRFI
PAMUTPULÓVER

290FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÉRKEZTEK!
MŰIRHA KABÁTOK

ÁRUKÉSZLETÜNK:
NYÁRI

NŐI CIPŐ
SZANDÁL
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OKTÓBER 10-TŐL
A KÉSZLET EREJÉIG!

ÁRUCSERE!
ŐSZI

NYITÁS:

SZEPT. 05.
SZERDA, 9 ÓRA

2490 1490

1490 FT
/PÁR 690  FT

/PÁR

FÉRFI CIPŐ
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DOMUS Üzletház

 FT
/PÁR

NYITÁS:

MÁJUS. 02.

ÁRUKÉSZLETTEL!

SZERDA

ÁRUCSERE MIATT

NYÁRI

ÁPRILIS 30. ZÁRVA!

590 FT
/DB

NŐI ÉS FÉRFI
PÓLÓ

FÜRDŐRUHÁK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
GYEREKRUHÁK
INGEK, BLÚZOK

HALÁSZNADRÁGOK

JÚN. 22-TŐL

ELŐTTI AKCIÓK!
ÁRUCSERE

NŐI ÉS FÉRFI

990 FT
/DB 490 FT

/DB

A KÉSZLET EREJÉIG!

PÓLÓK
BLÚZOK
590 FT

/DB 290 FT
/DB

NADRÁG

NYITÁS:

JÚLIUS. 04.

ÁRUCSERE!

SZERDA

NYÁRI

FÜRDŐRUHÁK

9 ÓRA

SZANDÁLOK, PAPUCSOK
NŐI ÉS FÉRFI CIPŐK

GYEREKRUHÁK
INGEK, BLÚZOK

HALÁSZNADRÁGOK

GYEREKRUHA

LEÁRAZÁS!

390FT
/DB190FT

/DB

SÁL
590FT

/DB290FT
/DB

NŐI ÉS FÉRFI
TERMO- ÉS

CSAK290FT
/DB

PAMUTPULÓVER

ÁRUCSERE!
TELJES

NYITÁS:

NOV. 07.
SZERDA, 9 ÓRA

ÁRUKÉSZLETTEL!
TÉLI

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI
TÉLI DZSEKIK
MELLÉNYEK
CIPŐK, CSIZMÁK

NADRÁGOK, PULÓ-
VEREK, SÁLAK

FEBR. 13-TÓL

AKCIÓK!
SZEZONVÉGI

NŐI ÉS FÉRFI

CSAK 290 FT
/DB

A KÉSZLET EREJÉIG!

CIPŐK
CSIZMÁK

290  FT
/PÁR

PAMUT-, KÖTÖTT- ÉS
TERMOPULÓVER
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Schaeffl  er – közös jövőnk, a Te sikered
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk 
jelentkezését:

Mechanikus karbantartó

Főbb feladatok:
• Termelő berendezések, gyártósori pneumatikus és 

hidraulikus szerelőgépek, célgépek, megmunkáló és 
présgépek javítása, karbantartása

• Tervszerű megelőző karbantartások elvégzése, dokumen-
tálása 

•  Géptelepítések, új és használt gépek üzembe helyezése

Elektromos karbantartó

Főbb feladatok:
• NC-PLC- vezérlésű automatikus gyártósori és termelő 

berendezések javítása, karbantartása
• Tervszerű megelőző karbantartások, dokumentálás
• Géptelepítések végzése, új és használt gépek üzembe 

helyezése

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem, vállalati bónusz, Cafeteria-jut-

tatás
•  stabil, hosszútávú munkalehetőség
•  ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek
•  Szakmai fejlődési lehetőségek, dinamikusan fejlődő 

munkakörnyezetben

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffl  er.com

Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon a HR 
osztályhoz:
+36 80/180 093

Schaeffl  er Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.
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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 25
75
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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:
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