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ÁLLÁSBÖRZE
8-9-10. 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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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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Problémát jelent Önnek 
az internetezés, 

emailek küldése, online 
ügyintézés, okostelefon 

használata? 

Akkor jöjjön el 35 órás, 
államilag támogatott  

ingyenes képzésünkre! 
35 órás tanfolyamok 

indulnak 65 év alattiaknak 
Szombathelyen.

Jelentkezés 
a 70/392-3688 vagy 

30/270-7517 számokon. 
www.mondo.hu

25
85
77

SÍNADRÁGOK

NŐI ÉS FÉRFI
PAMUTPULÓVER

290FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÉRKEZTEK!
MŰIRHA KABÁTOK

DEC. 06-09.

NAPI AKCIÓ!
MIKULÁS

NŐI PÓLÓ,
PULÓVER, BLÚZ

NŐI NADRÁG

90FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÁRUCSERE!
NYÁRI

NYITÁS:

MÁJ. 11.
PÉNTEK, 10 ÓRA

Erdei Iskola út
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EXTRA

SÍRUHÁK
MŰIRHA ÉS
MŰSZŐRME

KABÁTOK
TISZTÍTOTT

ÓRIÁSI

MINŐSÉGŰ

SZÖVETKEBÁTOK

VÁLASZTÉKBAN!

NYÁRI PÓLÓK

CIPŐK, SZANDÁLOK
RÖVIDNADRÁGOK
HALÁSZ- ÉS
BLÚZOK

AUG. 29. -SZEPT. 04.

SZEZONVÉGI

MINDEN

-70%

A KÉSZLET EREJÉIG!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

KIÁRUSÍTÁS!

TÁSKA, CIPŐ
RUHA

HASZNÁLT

ÁRUCSERE
TELJES

NYITÁS:

NOV. 09.
PÉNTEK, 10 ÓRA

MIATT NOV. 07-08. ZÁRVA!

ÁRUKÉSZLETTEL!
TÉLI

FÉRFI ÉS NŐI
TÉLI DZSEKIK
MELLÉNYEK

NADRÁGOK
PULÓVEREK

SÁLAK

CIPŐK,CSIZMÁK SÍ
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GYEREKRUHA
EGYET FIZET
KETTŐT VIHET

JÁTÉK

-50%
JÁTÉK

DEC. 07-TŐL

MŰSZŐRMÉK

ALKALMI
RUHÁK

MŰÍRHÁK

JAN. 16-TÓL

FARSANGI

TELJES

NŐI ÉS FÉRFI

JELMEZ
VÁSÁR!

CSERE

JAN. 18., PÉNTEKTŐL!

PAMUTPULÓVEREK
PAPUCSOK
GYEREKCIPŐK
GYEREKDZSEKIK
GYEREK SÍRUHÁK

-50%
A KÉSZLET EREJÉIG!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

FEBR. 20-TÓL

SZEZONVÉGI
KIÁRUSÍTÁS!

MINDEN

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

AKCIÓ!
komplett szemüveg vásárlásakor 

a végösszegből az áfát leszámítjuk!

MENTESÁFA

A zsúfolásig megtelt Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában mutatták be a Szombathely mindenkép(p)en című fo-
tóalbumot. A kötetben több mint háromszáz fotó mutatja be, milyen volt városunk egykoron. Cikk a 3. oldalon. Fotó: facebook

Mindenkép(p)en Szombathely
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Hány élete van 
egy macskának?

Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos

A mai napon egy köhögő, 
tüsszögő kismacskát hoz-
tak állatkórházunkba. Gaz-
dája elcsodálkozott, amikor 
megtudta, hogy súlyos víru-
sos fertőzése van. A macs-
káknak kilenc élete van – 
mondta, eddig nem is sej-
tette, hogy ilyesmi létezik. 
Ez a párbeszéd és ez a 
helyzet naponta lejátszó-
dik praxisunkban.

Nagyon fontosnak 
érzem, hogy a macskák 
egészségvédelméről írjak. 
Sok macska betegszik 
meg, és pusztul el vírusos 
fertőző betegségek miatt. 
Ezek nagyobb része vak-
cinázással megelőzhető 
lenne.

Talán a leggyakoribb a 
macskanátha. Kötőhár-
tya-gyulladás, tüsszögés, 
orrfolyás, köhögés a tüne-
te. Ennek a betegségnek a 
hátterében többféle vírus 
egyidejű fertőzése áll. Jelen 
tudásunk szerint herpesz, 
calici és parvovírus okoz-
za. Antibiotikumos keze-
lésre általában javul, van-
nak azonban makacs, nem 
gyógyuló esetek, melyek-
nek hátterében más víru-
sos fertőzés (leukózis, fer-
tőző hashártyagyulladás, 
macska AIDS) állhat.

A macskák leukózisa 
igen elterjedt és veszélyes 
megbetegedés. Renge-
teg macska emiatt pusztul 
el. Főleg a sokat verekedő 
kandúrok veszélyeztetet-
tek. A vírushordozók évekig 
tünetmentesek lehetnek, 
közben fertőzve az egész-
séges állatokat. A kóroko-
zó a vérképző rendszert, az 
immunrendszert károsít-
ja, daganatok képződnek, 
erős vérszegénységgel jár, 
az állat fogékony más fer-
tőző betegségekre. Nem 
gyógyítható, a már tünete-

ket mutató egyedek maxi-
mum pár hónapig élnek. 
Ezek a betegségek csak a 
macskák betegségei. Más 
fajokat, kutyát, embert nem 
betegítenek meg.

A macskanátha és a leu-
kózis védőoltással meg-
előzhető. Ajánlott még a 
veszettség elleni oltás is, 
de macskáknál ez nem 
kötelező. Kölyökmacskák-
nak 8-9 hetes kortól adott 
oltási sorozattal és éven-
kénti ismétléssel megfele-
lő immunitás biztosítható. 
Kutyákhoz hasonlóan itt 
is fontos a rendszeres (3-4 
havonta végzett) féreghaj-
tás, tablettás, vagy pasztás 
készítménnyel, mivel ezek a 
paraziták emberre is veszé-
lyesek lehetnek.

Nagyon érdekes adat, 
hogy az ivartalanított kan-
dúrok átlagéletkora (9-10 
év) messze hosszabb, mint 
a nem ivartalanított társaiké 
(5-6 év). Nem verekszenek, 
nem csavarognak, nem üti 
el őket az autó, nem sze-
dik össze társaiktól a fer-
tőző betegségeket. A nős-
tények ivartanítása a feles-
leges szaporulat megelőzé-
sére nyomatékosan aján-
lott, lakásban tartott cicák-
nál az ivarzás tünetei is 
nagyon kellemetlenek. Nem 
igaz az a gyakran hallott 
tévhit, hogy egyszer szül-
nie kell az állatnak, ezzel 
szemben a műtét megelő-
zi, vagy nagyon csökkenti 
az időskori „nőgyógyásza-
ti” problémákat (gennyes 
méhgyulladás, emlőda-
ganat). Az ivartalanítás 6 
hónapos kor után már elvé-
gezhető.

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

saját laborunkban
–  video endoszkóp
–  számítógépes EKG

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

www.allatkorhaz.com

Mikrochip-beültetés
–  altatógépes vagy 

infúziópumpás altatás
–  röntgenvizsgálatok, 

diszplázia szűrés
–  lágyszervi-, 

onkológiai- 
és csontműtétek

–  Törzskönyv ügyintézés, 
állatútlevél

TIERKLINIK

ÁLLATPATIKA • KUTYAKOZMETIKA
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n Az Ökoskála Tanácsadó Iroda a hétvégén ren-
dezte meg jótékony célú bálját a környezetvédelem 
területén tevékenykedő vállalkozások számára. A 
11 fős szakmai grémium a „Környezetbarát Díjat” 
a MAM-Hungária Kft.-nek ítélte oda.

„Tökéletes összhangban 
működik a környezetével, 
fejlesztéseinél fő szempont 
a környezettudatosság, ki-
emelt figyelmet fordít a mun-
ka- és egészségbiztonság-
ra.” Többek között ezekkel 
a törekvésekkel érdemelte 
ki a „Környezetbarát Díjat” 
a MAM-Hungária Kft.

A környezetbarátok társa-
sági eseményét hetedik al-
kalommal tartották meg. A 
hagyományokhoz híven egy 
regionális munkabizottság 
döntése alapján kapta meg 
természetes személyként a 
„Környezetbarát Díjat” Krá-
nitz Tiborné, aki 2011-től a 
Nyugat-dunántúli Környe-
zetvédelmi Központ titká-
raként sokat tett a térségi 
környezetvédelemért, a fi-
atalok környezeti nevelésé-
ért, és többek között egyik 
alapítója is volt ennek az 
elismerésnek. 

A vállalatok közül a 11 fős 
szakmai zsűri a MAM-Hun-
gária Kft. tevékenységét tar-
totta érdemesnek a díjra, így 
a gyár már nemcsak a csa-
ládbarát, hanem a környe-
zetbarát munkahely címet 
is viselheti. A díjat Kiss Ka-
talin ügyvezető és Pungor 
László minőségirányítási ve-
zető vette át. 

A Környezetbarátok Bál-
jának fővédnöki tisztét Pal-
kovics László innovációs és 
technológiai miniszter vál-
lalta. Az eseményen részt 
vett az Országgyűlés alel-
nöke, a térség országgyűlési 
képviselője, Hende Csaba is, 
aki elmondta, jó úton halad 
a megye környezetvédelme. 
Egy szombathelyi nagyválla-
lat beruházásának köszön-
hetően jelentősen javul a 
megyeszékhely levegőmi-
nősége, a még idén elkészü-
lő dozmati víztározó pedig 

nem csak árvízvédelmi 
szempontból meghatározó, 
ugyanis az Aranypatakon 
keresztül a Csónakázó-tóba 
már megtisztult víz érkezik 
majd. Mészáros György, a 

bált szervező Ökoskála Ta-
nácsadó Iroda igazgatója 
elmondta, a társasági ese-
mény bevételét környezet-
védelmi programok szerve-
zésére fordítják.

A MAM-Hungária Kft. 
1991-től gyártja Vas ke resz - 

Környezetbarát díjat kapott a MAM 

n A zsúfolásig megtelt 
Magyar Nemzeti Levél-
tár Vas Megyei Levél-
tárában mutatták be a 
Szombathely minden-
kép(p)en című fotóal-
bumot. A kötetben több 
mint háromszáz fotó mu-
tatja be, milyen volt vá-
rosunk egykoron.

A Vasi Múzeumbarát Egy-
let és a Levéltár összefogá-
sának köszönhetően látott 
napvilágot a tíz év kutatása-
it bemutató kötet. Az Egylet 
2008-tól kezdett el 19–20. 
századi fotókat gyűjteni. 
Az összegyűlt fotográfi-
ákat a Levéltár gyűjtemé-
nyéből válogatva sikerült 

teljessé, de legalábbis egy 
kötetnyivé tenni. Az egye-
sület a modern technika fel-
használásával olyan hosszú 
távú programot indított el, 
amelyben az egykori mű-
kedvelő fotósok által Szom-
bathely városképének ala-
kulásáról, közéletéről és 
családi eseményeiről készí-
tett fényképek összegyűjté-
sét felkarolta. 

A bemutatón a kötetben 
tanulmányokat publikáló 
szerzőkkel, Bajzik Zsolttal, 
Mayer Lászlóval és Mele-
ga Miklóssal beszélgetett a 
nemrégiben Wallenberg-dí-
jat kapott Kelbert Krisztina. 
A beszélgetésből kiderült, a 
könyvben szereplő több mint 

Mindenkép(p)en Szombathely
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300 fénykép mindegyike fo-
tó- és helytörténeti érték-
kel bír. A szerzők meséltek 

azokról az írásaikról is, 
amelyek ebben a kötetben 
láttak napvilágot – termé-

szetesen mind-mind 
helyi fényképészek-
ről, illetve a fotózás-
ról szólnak. 

Az este folyamán 
az is világossá vált, 
hogy egészen más 
szempontokat kell 
figyelembe venni a 
személyes fotók kap-
csán, hiszen azok-
nak inkább az érzel-
mi értékük nagy. De 
akár képzett, akár 
amatőr fotósról van 
szó, a kötet gyönyö-
rűen megrajzolja 
Szombathely törté-
nelmét és változá-
sait a 19. századtól 
egészen napjainkig. 

tesen világszínvonalú baba-
termékeit. A vállalat termelé-
se 8 fővel 400 m2-en indult, 
ma 500 fő feletti létszámmal, 
14.000 m2-en folyik a terme-
lés. Évente majdnem száz-

millió terméket állítanak elő 
és szállítanak a világ 56 or-
szágába. Cumi és üveg ka-
tegóriákban számos ország-
ban piacvezető. Az elmúlt  
27 évben a kis vidéki terme-
lőüzem a régió meghatározó 
és sikeres nagyvállalatává, 

munkaadójává és a cégcso-
port kompetenciaközpontjá-
vá fejlődött, amelyben meg-
határozó szerepe van Kiss 
Katalinnak, aki 1992 óta al-
kalmazottja és 1997 óta ügy-

vezetője a MAM-Hungária 
Kft.-nek. 

A vállalat mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett a környe-
zet védelmére és a társadalmi 
felelősségvállalására, szin-
te tökéletes összhangban él 
a környező településekkel. 

A térség legnagyobb foglal-
koztatójaként biztosítanak 
több száz embernek olyan 
munkahelyet, ahova jó be-
jönni, kiemelt szerepet szán-
va a munkavállalók és Vaske-
resztes település igényeinek 
a munka- és egészségbizton-
ság és a kibocsátások terén. 

Az utóbbi évek folyamatos 
beruházásai során környeze-
ti szempontból az elérhető 
leghatékonyabb technológiá-
kat, megoldásokat építették a 
folyamataikba, soha nem el-
felejtve hitvallásukat: „legna-
gyobb értékünk az EMBER”.

2018-ban Vas megye csa-
ládbarát munkahelye díj-
jal tüntették ki a vállalatot.  
A cég az átlátható működése 
mellett nyílt kommunikációt 
folytat, a kétévente elkészí-
tett fenntarthatósági jelenté-
sét megosztja beszállítóival, 
vevőivel és partnervállalata-
ival. Termékeinek jellegéből 
adódóan alapvetően a jövő 
generációjáért dolgozik, hi-
szen a jelen gyermekeiből 
lesznek a jövő felnőttei. 
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Környezetbarát díjat kapott a MAM 

Fotó: szombathely.hu/Cseh Gábor
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 ÁLLÁS 
 

 KÖRMENDEN 
 
 

SZENTGOTTHÁRDON 

 
 VASVÁRON 
 

 

Helybe jönnek a munkáltatók 
és több száz betölthető állást kínálnak! 

 

 Szolgáltatások a börze ideje alatt: 
- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról; 
- önéletrajz írás segítése és rögzítése interneten; 
- munkavállalási tanácsadás. 

 

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!  
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben  
működő, valamint sok más Vas és Zala megyei  

munkáltató álláskínálatáról! 
 

www.valtozovilagert.hu szervező: 

 

BÖRZE 
2019. február 26. – kedd  
Színház aula 8.30 - 12.00 
 

2019. február 27. – szerda  
Színház aula 8.30 - 12.00 
 

2019. február 28. – csütörtök  
Nagy Gáspár Kult. Közp. 8.30 - 12.00 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

25
87

87

26
01

91

26
01

92

Biobolt Szombathely
MI MINŐSÉGET ADUNK!

www.bioboltszombathely.hu
TV INTERNET MOBIL

I

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

94/500-280
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.

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

25
53

34

„A minden területre kiterjedő egyeztetéseket követően elkészült Szombathely 2019. évi 
költségvetése, amelyet ma minden képviselőtársam részére megküldtünk” – mondta 
dr. Puskás Tivadar polgármester, aki aláírta Szombathely 2019-es költségvetésének 
előterjesztését. A költségvetés végleges elfogadásáról a hónap végére összehívott Köz-
gyűlés dönthet.

Képviselők előtt Szombathely 
2019 évi költségvetése
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Szombathely,
Dolgozók útja 15.
Tel.: 94/511-470, 94/510-342
Nyitvatartás:
H-P.: 7.30-16.00,
Szo.: 7.30-12.00
www.harmatos.hu

Harmatos Kft.

Kínálatunkból:
  Vasanyagok
  Alumínium létrák
  Horgonyzott csatornák
   Salgó polcok
  Kerítés fonatok
  Rozsdamentes 

és zománcozott edények
   Konyhai eszközök 

és kiegészítők
  Füstcsövek, rostélyok
  Kéziszerszámok, 

csavarok 25
89

52

Vas Megyei
márkaképviselet
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2018-as árak nyílászárókra!

Érvényes: 2018. február 28-ig.

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 A szombathelyi Sportliget fejlesztése” című,  eu-
rópai uniós finanszírozású projekt hivataln os pro-
jektnyitó rendezvényét tartották a szombathelyi 
Városháza Házasságkötő termében. 

Az eseményt dr. Puskás 
Tivadar, Szombathely Me-
gyei Jogú Város polgármes-
tere nyitotta meg. A projektet 
Illés Károly alpolgármester 
ismertette. 

– Szombathely Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
ta jóvoltából a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében 
megvalósuló projektben a 
szombathelyi lakosok által 
közkedvelt Sportligetben a 
rekreációs övezet zöldfelü-
leti fejlesztése és a meglévő 
szabadidős célú létesítmé-
nyek komplex megújítása 
valósul meg. Ez azt jelenti, 
hogy megújulnak a sportpá-
lyák – kispályás labdarúgás, 
tenisz, kosárlabda –, továbbá 
egy új szolgáltató épületet 
is felhúznak. A létesítmény 
funkciói között kereskedel-
mi vendéglátás (büfé) és 
sportöltözői lehetőségek biz-
tosítása szerepel, emellett a 

látogatók számára szociális 
helyiségek is létesülnek. 

A beruházást Litkei Ta-
más építész mutatta be.  
A szabadidősport jelentősé-
géről Varga Jenő, a Városi 
Diáksport Bizottság elnöke 
beszélt.

– Az övezet karban-
tar tásához szükséges 

rak tár- géptároló udvar fel-
építése és elhelyezése is 
megtörténik. A sportolá-
si lehetőségek tárháza bő-
vül az Arany-patak men-
tén létesülő sétánnyal és 
kocogópályával, telepített 

tornaeszközökkel, egy fit-
nesz-szabadtéri tornapályá-
val, valamint aszfaltozott 
felületű görkorcsolyapá-
lyával. A pihenést és fel-
töltődést újonnan kialakí-
tott pihenőkert, virágos rét 
és piknikövezet szolgálja.  

Egy teljesen új Sportliget készül A projekt megvalósítása so-
rán az akadálymentesség 
kiemelt szempont. A beru-
házás keretében akadály-
mentes gyalogos kapcsolat 
jön létre a Csónakázó-tó 
területével az Arany-pata-
kon keresztülívelő gyalo-
goshíd megépítésével. Fo-
gyatékkal élők által igénybe 
vehető tornaeszközök, já-
téklehetőségek is elhelye-
zésre kerülnek, amelyek 
megközelítése mindenki 
számára kényelmesen, a 
parkolózónától biztosított.  

A rekreációs zóna várható-
an megnövekvő igénybevé-
tele miatt a parkolási terület 
nagysága, férőhelyek száma 
is növekszik – tudtuk meg.

A Spor t l ige t-ber u-
házás összesen bruttó 
928.082.285 Ft, ehhez jön 
még az Arany-patak gyalo-
goshíd építése, ami bruttó 
34.550.446 Ft. 

A munkaterület átadás 
megtörtént 2019.01.17-én, 
a munkálatok elkezdődtek.  
A beruházás várhatóan ez 
év őszére el is készül.

Fotó: szombathely.hu/Cseh Gábor

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

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

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2019. március 1.-3. , 

március 8.-10. 
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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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitvatartás: H–P: 9.00–17.30, Szo: 9.00–12.30

COFIDIS ÁRUHITEL!

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

Fürdőszoba 
bútorok nagy 
választékban!

Forgószékek nagy 
választékban!

Álló fogasok 
nagy 

választékban!

Frimon 160 gardrób
114 300 Ft 76 200 Ft

Casa kanapé
132 500 Ft 88 300 Ft

Rico szekrénysor
209 900 Ft 139 900 Ft

Lorenzo nappali sor
156 300 Ft 104 200 Ft

Berta 6 személyes étkező
158 600 Ft 105 700 Ft

Panka gyerekheverő
37 400 Ft 24 900 Ft
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Vegas 3 fali polc
10 400 Ft 6 900 Ft-tól

München 6szem. étkező
248 900 Ft 165 900 Ft

Francia sarok
226 400 Ft

150 900 Ft-tól

Marina rugós fr.ágy
98 900 Ft 65 900 Ft

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

Dohányzó asztalok
nagy választékban!

Mori sarok
171 600 Ft 114 400 Ft

Jana 3-1-1
201 000 Ft 134 000 Ft

Akciós
Marina 120-as gardrób
86 400 Ft 44 990 Ft

Maxi előszoba
54 300 Ft 36 200 Ft

Cindy kanapé
137 700 Ft 91 800 Ft

Jas kanapé
89 900 Ft 59 990 Ft

n Férfimentes szigetté alakult a Büki Művelődési és 
Sportközpont csarnoka – több mint négyszáz önfeledt 
szórakozásra vágyó lány és asszony gyűlt össze.  A ha-
gyományos Asszonyfarsangról idén is „kitiltották” a 
férfiakat és szokás szerint helyiekből verbuválódott 
csapatok szórakoztatták a vendégeket.

Több évtizede jönnek ösz-
sze a büki sportcsarnokban 
lányok-asszonyok, hogy elűz-
zék a telet. Így volt ez idén is: 
férfimentes batyus bálra vár-
ták az asszonyokat, amin a jó 
hangulatot meglepetés-sztár-
vendég, bulizenekar, tom-
bolasorsolás és farsangi 
falatok garantálták. A Du-
nántúlon elterjedt asszony-
farsang régen az asszonyok 
egyetlen olyan napja volt, 
amikor ház körüli teendőik 
és kötött életmódjuk kötelé-
keiből kiszabadulhattak, és 
szinte férfiként mulathattak.  

A rendezvényt szokáso-
san Tóth Tamás, a Büki Mű-
velődési és Sportközpont, 
Könyvtár intézményvezetője 

nyitotta meg, bár idén sajnos 
az otthonkáját nem vette fel. 

Két büki csoport hölgyei 
vállalták a hangulatalapo-
zást. Elsőként a népszerű 
magyar sorozat, A mi kis 
falunk történetét foglalták 

össze. A szöveget persze át-
írva, a helyi sajátosságokra 
kihegyezve záporoztak a po-
énok. Majd Irigy Hónaljmi-
rigy-slágerekből kapott íze-
lítőt a szórakozó közönség. 
Mellettük az Energy Dance 

breaktáncosai, valamint a 
minden évben titkos sztár-
fellépő – idén Peter Sramek – 
minikoncertje gondoskodott 
a jó hangulatról, a kifulladá-
sig tartó bulizásról pedig a 
Spontán duó gondoskodott.

Bükön tudják, mit jelent az igazi „csajbuli”

Fotó: VDK



2019. február 20. Vas megyei Szuperinfó 7

n A Magyar Kupában hi-
ába játszott kiválóan a 
negyed- és elődöntőben 
a szombathelyi együttes, 
a fináléban nem bírt a 
Szolnokkal.

A hétvégén rendezték a 
Zsíros Tibor Férfi K&H Ma-
gyar Kupa nyolcas döntő-
jét, amelynek idén a győri 
Audi Aréna adott otthont. 
A háromnapos rendezvény-
ről elmondható, hogy a ki-
egyensúlyozott mezőnyben 
bármely együttes meglep-
hette riválisát. A pillanatnyi 
forma döntött a továbbjutás-
ról. Ott volt a legjobbak kö-
zött a Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely együttese, 
amely esélyes volt az ara-
nyéremre is. A címvédő 
Szolnoki Olaj KK csapatá-
ból két meghatározó játékos 
kidőlt az első játéknapon, 
míg a sárga-feketék óriási 
hajrát kivágva győzték le az 

Atomerőmű gárdáját. Az elő-
döntőben az Egis Körmendet 
búcsúztató Jászberény várt 
Váradi Benedekékre. Ezen 
a derbin óriásit játszott a 
Falco, szinte hengerelt, így 

könnyen lépett a szom-
bat esti fináléba. A másik 
ágon a Szolnok – ha nem is 
könnyen, de – kiharcolta a 
döntőbe jutást. Rengeteg 
szurkoló érkezett Győrbe, 

buzdítani a sárga-feketéket, 
azonban ezen a találkozón 
nem igazán találta a fogást 
ellenfelén a vasi együttes. 
Vojvoda és Rowsey pontja-
ival meglépett a Szolnok, 
amely nem engedte köze-
lebb lépni a szombathelyie-
ket. Végül az utolsó negyed-
ben közel negyven pontot 
szórt a Falco, de ez is csak 
ahhoz volt elegendő, hogy 
tíz ponton belül végezzenek 
a sárga-feketék. A kupahét-
vége legértékesebb játékosá-
nak Benke Szilárdot válasz-
tották, míg Evan Bruinsma 

és Juvonte Reddic a második 
legjobb kezdőötösben kapott 
helyet. 

Szolnoki Olaj KK–Falco-
Vulcano Energia KC 
Szombathely 92-83 (30-
19, 17-13, 18-12, 27-39)

Falco: Govens 19/6, Váradi 
9, Bíró –, Bruinsma 19/12, 
Reddic 11. 
Cserék:  Curr y 9/3, 
Balmazovic 8/3, Perl 4, Tóth 
N. 4.
Vezetőedző: Gasper Okorn
Falco: Govens 19/6, Váradi 
9, Bíró –, Bruinsma 19/12, 
Reddic 11. 
Cserék: Curr y 9/3, 
Balmazovic 8/3, Perl 4, Tóth 
N. 4.
Vezetőedző: Gasper Okorn

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

- Laminált fa-, szalag-, svédpadló- 
  és bambuszparketták
- Bútorlapszabászat és 
  szerelvények, gyártás
- Redőnyök, reluxák, 
  szalagfüggvények, szúnyoghálók
- Beltéri fa-, furnéros és dekor ajtók 

nagy választéka
- Fa ablakok 92mm-es profi llal, 
  3 rétegű üvegezés Ug=0,5 W/m2K

Teljes kivitelezés, ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Nyílászárók:
           • műanyag -42%
           • fa -17%

Az akció 2019. február 8-tól március 8-ig érvényes!
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Veka
2005 Kft.

S ZOMBATHELY
SZENT IMRE HERCEG ÚTJA 40.
Mobil: +36 20/933-8721
Email: info@vekakft.hu
Web:   www.vekakft.hu
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Az ajánlat érvényessége: 2019.03.01

Ismét ezüstérmet szerzett a Falco

Andric és Reddic, akárcsak a bajnokin, a kupadöntőn is nagy 
csatát vívtak    Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport

VILLANYSZERELÉS • BIZTONSÁGTECHNIKA • KAPUTECHNIKA
ELEKTRO ALARM KFT.

MÁRKAKERESKEDÉS

Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 15. Tel./Fax: 94/465-002 • Mobil: +36-70/315-0623 • E-mail: info@elektroalarmkft.hu

Garázskapuk
•  Hőszigetelt szekcionált 

kapuk
•  Egyedi méretben 

kisajtóval, bevilágítóval
•  Oldalra nyíló kapuk
•  Ipari kapuk

•  Garázskapu 
mozgatók

• Kertkapu 
   mozgatók
•  Sorompók
•  Rádiótechnika

w w w . e l e k t r o a l a r m k f t . h u
TERVEZÉS • KIVITELEZÉS • JAVÍTÁS • SZERVIZ

25
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vállalom: 
• lakatosipari munkák 
  – kapuk, kerítések, korlátok készítése 
• cégek részére fémipar bérmunkák, 
  minősített hegesztés
• terményrakó kanalak gyártása, javítása
• acélszerkezetek gyártása, öntvények hegesztése

SZŐKE ZOLTÁN egyéni vállalkozó
HEGESZTŐ –  LAKATOSIPARI VÁLLALKOZÁS

e-mail: szokehegesztes@gamil.com   tel.: 36-70/ 561-36-65
 MINŐSÉGI MUNKA – KORREKT ÁRON!
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n A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos farsangi 
felvonulásának az iskola aulája adott otthont. Szép 
számmal gyűltek össze gyermekek és szüleik is. 

Mielőtt a porondra léptek 
a gyerekek, Juhász Boglár-
ka és Vígh Rebeka 8. osztá-
lyos tanulók felkonferálták 
jelmezüket, majd egy kör 
megtétele után átvehették 
jutalomcsokijukat.

Izgatott léptekkel vonul-
tak fel a kis diákok a zsűri 
előtt.  Nagyné Horváth And-
rea, a szülői munkaközös-
ség elnöke, Háromi Jenő, az 
iskola igazgatója, Bodorics 
Ernőné Mariann néni, Pus-
kás Szabolcs tanár úr és a 
diákönkormányzatból két 
nyolcadikos diák értékelte 
a produkciókat.

Az egész intézmény far-
sangi hangulatba öltözött, 
amelyet a jó hangulatú zene 

és a sütemények finom illa-
ta csak fokozott.  A délután 
folyamán lehetőség volt sü-
teményt és üdítőitalokat vá-
sárolni, valamint rengeteg 
értékes tombolanyeremény 
várta, hogy gazdára találjon. 

A 7. osztály zsíros és mogyo-
rókrémes kenyérrel, vala-
mint pattogatott kukoricá-
val kínálta a megjelenteket. 

Rengeteg ötletes maska-
ra tárult a közönség szeme 
elé, így nehéz feladattal ta-
lálta szembe magát a zsűri.  
A legkreatívabbnak a ping-
pongütőt, valamint dr. Lud-
wigot találták, aki kész pro-
dukcióval érkezett. Díjazott 
lett még a képeslap 1877-
ből, az erőember, a raptor, 

Donald Trump, a Lego-em-
ber, a bárány és még sokan 
mások, akik ötletes jelmez-
ben vonultak fel.

Az egyéni jelmezek után a 
csoportos produkciók léptek 
a színpadra. Habár nem min-
den osztály készült külön 
műsorral, a fellépő hét osz-
tály zenés-táncos produkci-
óján látszott a felkészültség. 
A diákok mellett sok esetben 

az osztályfőnökök is kitettek 
magukért. 

Rózsával táncolták be a te-
ret a negyedikes flamenco 
táncosok, majd bepattogtak 
a gumimacik. A majmok, a 
táncpárbaj, Frédi, Béni és 
társai, valamint a hetedike-
sek mesterséges intelligen-
cia produkciója és a nyolca-
dikos zártosztály műsora 
után a zeneiskolások ütő-
hangszeres koncertje zárta 
a felvonulók sorát. 
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A Péter P. Bútoripari Kft. 
Gencsapátiban található 

üzemébe három műszakos 
munkarendbe keresünk 

betanított munkára 
kollégákat azonnali kezdéssel.  
Jelentkezni a 06302982005-ös 

telefonszámon, vagy
 az info@peterpkft.hu 

e-mail címen lehet. 
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A Szombathelyi 
Tangazdaság Zrt. korszerű 

szarvasmarha telepére 
keres állattenyésztésben 
jártas munkavállalókat.

Szolgálati lakást biztosítunk.
Elsősoron 2-3 fős családok 

jelentkezését várjuk.
Tel.: 06 30/ 758-6046

Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

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

25
89

76
25

89
77

Recepciós munkatársat 
keresünk kőszegi 

magánrendelőnkbe. 

Elvárás: német nyelvtudás, 
jó kommunikációs készség. 

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

Fotó: VDK

Jelmezekbe bújtak a csepregi iskolások

Érettségizett fi atalok jelentkezését 
várjuk segédápolói munkakörökbe!

SEGÉDÁPOLÓ
Elvárások:

· Érettségi
· Empatikus magatartás
· Elhivatottság
· Rugalmasság 

Amit kínálunk:
· Biztos állás lehetőség
· Beiskolázási lehetőség (tanulmányi és tanulószerződés)
· Ösztöndíj program lehetősége
· OKJ végzettség megszerzése
· Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége
· Nővérszálló elhelyezési lehetőség

Munkavégzés helye:
· Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Jelentkezés módja:
· Várjuk a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet (Ápolási Igazgatói titkárság: 94/515-505, vagy 
apolasiigazgato@markusovszky.hu)

9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. Tel.: 94/311-542
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MARKUSOVSZKY 
EGYETEMI 

OKTATÓKÓRHÁZ
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ARKUSOVSZKY SA
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R
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• 1929 •

A betegség, a baleset nem válogat. 
Ezért nagy szükségünk van rátok,

Akik vállaljátok a betegek gyógyítását!

Az alábbi munkakörökbe várjuk 
a jelentkezését!

ÁPOLÓ
CSECSEMŐ-GYERMEKÁPOLÓ

SZÜLÉSZNŐ
Elvárások:

· Szakirányú végzettség
· Empatikus magatartás
· Elhivatottság
· Rugalmasság 

Amit kínálunk:
· Biztos állás lehetőség
· Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége
· Nővérszálló elhelyezési lehetőség 

Munkavégzés helye:
· Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Jelentkezés módja:
· Várjuk a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet  (Ápolási Igazgatói titkárság: 94/515-505, vagy 
apolasiigazgato@markusovszky.hu)

9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. Tel.: 94/311-542
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MŰSZAKI VEZETŐ
Elvárások:

szakirányú felsőfokúvégzettség 
előnyt jelent:  vezetői gyakorlat, illetve 

fürdő műszaki üzemeltetésében szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
kiemelt munkabér, 

hosszú távú, biztos munkahely,
színvonalas munkakörnyezet,
munkabéren túli juttatások, 

útiköltség térítés.

Jelentkezés  az  alábbi  elérhetőségeken, fényképes önéletrajz 
megküldésével: E-mail: allas@bukfurdo.hu 

További  információ  az  alábbi  telefonszámon kapható: 
06 30388 9474, 06 94558080

Adatkezelési  tájékoztatónk elérhető a www.bukfurdo.hu honlapon

25
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A Büki Gyógyfürdő Zrt. 
felvételt hirdet 

az alábbi munkakör 
betöltésére:

@amicsirkenk.gallus

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

péntekig munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

BAROMFI-FELDOLGOZÓ 
SEGÉDMUNKÁS

Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óra
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek 
leszedése, baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása. 

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

ÜZEMI KARBANTARTÓ 
(VILLANYSZERELŐ)

Kétműszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óra
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.

Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
www.gallus.hu

Tel.: 06 70/938-8711

25
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A hirdetés felmutatója a 2019.03.31-ig leadott megrendelésekre 
a  lapszabászat munkadíjából 10% kedvezményre jogosult.

Érd.: 94/540-655, Nyitva: H-P: 8.00-17.00, Szo.: 8.30 -12.30 óra

BÚTORLAP SZABÁSZAT
GYORSAN, JÓL!

AKCIÓ 
10 % KEDVEZMÉNY

CSERCSICS FAIPARI KFT, TORONY

26
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M.T.P. Optikai Kft.
Mail: mtpbalaskone@

invitel.hu 
Tel.: 95/565-013

Szelestei üzemünkbe keresünk
MUNKÁJUKRA IGÉNYES 

DOLGOZÓKAT
KÖNNYŰ 

ÜLŐMUNKÁHOZ, 
KÉTMŰSZAKOS 

MUNKARENDBE.
Végzettséget nem igénylő 

betanított munka, nem 
gépsor melletti!

Szombathelyről ingyenes 
buszjárat biztosított.

Jelentkezni hétfőtől péntekig, 
8-16 óráig lehet az alábbi 

elérhetőségeken.

26
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n Hiába irányította a ta-
lálkozót és szerezte meg 
a vezetést a Haladás, pont 
nélkül maradtak.

Komoly erőpróba várt a 
Szombathelyi Haladásra az 
OTP Bank Liga 21. forduló-
jában, hiszen a Mezőkövesd 
csapata látogatott a Rohonci 
útra. A vasi együttes a héten 
tovább erősített, egy négy-
szeres bolgár válogatott tá-
madót igazolt Galin Ivanov 
személyében. Az új szerze-
mény, igaz, csak a kispadon 
kapott helyet, mégis volt oka 
elismerően biccenteni. A ha-
zaiak a kezdeti tapogatózó 
játék után több támadást is 
vezettek, igaz, ekkor még 
kimaradtak ezek a helyze-
tek. A félidő derekán aztán 
megtört a gólcsend és egy 
formás akció végén Rabusic 
tálalt Rui Pedro elé, a por-
tugál játékos három méter-
ről nem hibázott. Ezután 
viszont felébredt Csipkeró-
zsika-álmából a Mezőkö-
vesd, és Molnár veszélyez-
tetett távolról. A 32. percben 
aztán jött az egyenlítő ta-
lálat, amihez nagyban hoz-
zájárult a hazai védelem is. 

Néhány perccel később Dra-
zic másodszor is bevette Ki-
rály kapuját, ezúttal egy le-
heletfinom perdítéssel lőtt a 
hálóba. A szünet után beállt 
Ivanov, és ha már a pályán 
volt, akkor veszélyeztetett 
is a bolgár támadó, azonban 
kísérletét Szappanos fogta.  
A Haladás irányította a má-
sodik játékrészt is, igaz, fö-
lénye meddő volt. A hajrában 
aztán mindkét kapu előtt 
helyzetek sokasága maradt 
ki. Vendégoldalon Bertus és 
Vajda veszélyeztetett, míg 
túloldalon Gaál lépett rá a 
labdára négy méterrel a kapu 
előtt. A legnagyobb ziccerbe 
Németh Márió került, aki a 

86. percben játszotta tisztára 
magát és lövését Szappanos 
a kapufára tolta. Hiába tett 
fel mindent egy lapra azon-
ban a Haladás, ezúttal sem 
sikerült itthon tartani a há-
rom bajnoki pontot. 

A Mezőkövesd ellen sem 
tört meg a rossz sorozat

Egészségügyben szeretne dolgozni, 
de nincs érettségije az alábbi 

munkakörökbe várjuk a jelentkezését!

BETEGSZÁLLÍTÓ
MŰTŐSSEGÉD

TAKARÍTÓ
Elvárások:

· Empatikus magatartás
· Elhivatottság
· Rugalmasság 

Amit kínálunk:
· Biztos állás lehetőség

Munkavégzés helye:
· Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Jelentkezés módja:
· Várjuk a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet  (Ápolási Igazgatói titkárság: 94/515-505, vagy 
apolasiigazgato@markusovszky.hu)

9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. Tel.: 94/311-542
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S z o m b a t h e l y i 
Haladás–Mezőkövesd 
1-2 (1-2)
Haladás: Király – Habovda, 
Saláta, Jagodics, Németh 
Milán – Holdampf, Nyári 
(Ivanov) – Bamgboye 
(Németh Márió), Rui Pedro, 
Ofosu – Rabusic (Gaál).
Vezetőedző: Horváth 
Ferenc
Gólszerző: Rui Pedro, illetve 
Drazic 2.

Németh Márió az utolsó percekben egyenlíthetett volna, lövése 
azonban a kapufán csattant  Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport 
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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
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Jelentkezés személyesen vagy 
az jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen. 

Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5.

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás  1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
  Határozatlan idejű munkaszerződés
  Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
  Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
  100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről, 

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)

Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG ÉS SCHUBERT KFT.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 3 műszakban
- Fröccsöntőgép-kezelő 4 műszakban
- Gumi alkatrész pucoló 4 műszakban

 2
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INGATLAN

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

*46389*

LAKÁSCSERE

48 m2-es 1,5-szobás Önkormányzati bér-
lakást Szombathelyi-belváros közeli 2-2,5 
szobásra cserélném. 06-30/960-9340

*59687*

FÖLD, KERT

Laktanya közelében 1080 m2 kert eladó. 
Részben gyümölcsös, kút és kerti lakkal. 
Érd.:06-94/326-436

*57827*

GARÁZS

Kiadó garázs a Joska-Olán, ház alatti 
24nm-es, 22000 Ft/hó. Tel.: +36-30-401-
78-40

*58182*

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, ezüsttárgyak, festmények, antik bú-
torok, forgalomból kivont valuták, régi la-
kástextíliák (horgolások, csipkék, hímzé-
sek), hagyaték. louisgaleria.hu, email: laka-
tos@mconet.hu Tel.:06-30/944-7935

*60299*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*59608*

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

*56395*

Kőművesbrigád munkát vállal: betonozás, 
bitumenes szigetelés, tér-kövezés, belső 
átalakítások örök garanciával. Hétvégén is 
hívható: +36-70/360-1417.

*58193*

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

*57389*

Palatetők bontás nélküli felújítá-
sa cserepes lemezre, bádogozás, in-
gyenes felmérés, anyagbeszer-
zés.+36-30/161-8042

*59767*

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

*46527*

Villanybojler javítást, vízkőtelenítést, vil-
lanytűzhely javítást, villanyszerelést vállalok. 
06-20/478-3825

*57838*

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

Lakásom berendezéséhez keresek kie-
gészítő berendezési tárgyakat, szobrokat, 
lámpákat, egyéb dísztárgyakat. 0630/458-
7765.

*59297*

ÁLLÁS

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.)

*58497*

Lukácsházára keresünk férfi takarító mun-
katársat, kiemelt bérezéssel. Érdeklődni: 
0620/501-3824. P.Dussmann Kft.

*58197*

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

*57722*

OKTATÁST VÁLLAL

Alsó tagozatos gyermekek korrepetálása, 
egyénre szabott fejlesztése. 06-30/703-
5942

*58705*

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*

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*

TÁRSKERESÉS

Hetven éves, (176/72) nemdohányzó, jó-
zanéletű gyógyszermentes milejszegi férfi 
keres feleséget (élettársat, barátnőt). 20-
349-3945

*60203*

Vidám intelligens hölgy 60-70 éves káros 
szenvedélyektől mentes, korrekt, gyakor-
latis úr hívását várja. Tel.:06-30/387-9059

*58947*

61 éves, 178 cm magas, független férfi ba-

rátnőt keres. Tel.:06-30/557-8974

*59619*

64 éves nem dohányzó Hölgy társat keres. 
Harangvirág jeligére Szuperinfó Ügyfélszol-
gálatára.

*59703*

74 éves özvegy férfi megértő társat keres 
06-70/315-7395 számon hívható.

*59605*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Nyaraljon Balatonbogláron a Kentaur Üdü-
lőfaluban. Direkt előfoglalással 12 % ked-
vezmény! Üdülőházak, hotelszobák, kas-
télyszálló, fürdőmedencék, étterem, stb.... 
Tájékoztatás: 06/30-9-899-754, 06/85-
353-200 E-mail: kentaurbalaton@kentaur-
balaton.hu www.kentaurbalaton.hu

*58159*

VEGYES

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit vásá-
rolnék okmányok nélkül is./Hódgép, Agro-
gép, Szentendrei eb/Tel:06305883687

*59270*

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

*50358*

Könyvfelvásárlás! Továbbá zenei CD-k, 
bakelitlemezek, papírrégiség és minden ka-
tonai jelvény, fotó stb. gyűjteménybe. 06-
70/600-6251

*59466*

Utb, universal román traktort vásárolnék hi-
ányos állapotban is.Tel:06305883687

*59265*

25
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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

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!

25
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INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
a család minden tagjának 
3-99 éves korig

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről 
hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

MÁRCIUSBAN ÚJRA 
CSALÁDI LAPOZÓ

Sztárinterjú 

SzandivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Tavaszi 
fáradtság 

Ízelítő a tartalomból
Smart 
home

Tablet  
a tanulásban 

A tavasz  
első hírnökei

26
08

10
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tesz

Az Ön márkakereskedője:

Szombathely, Zanati u. 48. • Tel.: 94/512-776, 94/512-770
 autóház

A Hyundai
legsikeresebb
SUV modelljei

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: Hyundai Tucson FL 1.6 GDi 2WD M/T 132 LE Life 
modell esetén, a forgalmi viszonyoktól függően a fajlagos kombinált üzemanyag-fo-
gyasztás: 7,88 l/100 km; CO2-kibocsátás: 179 g/km. Hyundai Kona 1.0 T-GDi 2WD Life 
modell esetén, a forgalmi viszonyoktól függően a fajlagos kombinált üzemanyag-fo-
gyasztás: 5,2 l/100 km; CO2-kibocsátás: 117 g/km.

Tucson 5.999.000 Ft-tól

Egyedi flottakedvezmények
Kona 4.649.000 Ft-tól

25
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Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk jelentkezését:

Autóipari szereldei munkatárs
Főbb feladatok:

• Gyártósori összeszerelés szériagyártásban

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jó kézügyesség és fizikai állóképeség
• minimum 8 általános végzettség, középfokú végzettség 
   előnyt jelent
• többműszakos munkarend vállalása
• minőség iránti elkötelezettség, megbízhatóság
• csapatmunkára való képesség

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• vállalati bónusz, ingyenes sportolási lehetőség
• fejlődési, előrelépési lehetőség
• Cafeteria juttatás

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

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffler.com

Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon a HR 
osztályhoz:
+36 94/588 100

Schaeffler Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.

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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Magyar tulajdonú élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 
szombathelyi raktárába keres új munkatársakat

RAKTÁROS
munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal,
egyműszakos munkarendbe, azonnali belépéssel.

Amit biztosítunk: versenyképes fi zetés, 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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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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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK NYITVATARTÁSA: 
Hétfő-Csütörtök 8.00-15.30, Péntek 8.00-12.00

Szombathely, Széll K. u. 40.  06-94/511-254 és 06-30/500-6191

2+1 farsangi 
apróhirdetési AKCIÓ!

2 hirdetés áráért 3-at adunk!
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Akció időtartama: 2019.02.20-tól 02.28-ig!


