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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 március 15-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 március 15-ig érvényes. Részletek az üzletben.
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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
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Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Illés Károly alpolgármester 
és prof. dr. Kecskés László, a körzet önkormányzati képviselője helyszíni bejáráson vett részt a 
Sportligetben. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Sportliget teljes megújuláson esik át az követke-
ző időszakban. A munkálatok már meg is kezdődtek. Cikk a  3. oldalon. Fotó: szombathely.hu/ Cseh Gábor

Sok helyen folyik a munka egy 
szebb és élhetőbb Szombathelyért
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Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

AVUS–Metalcom 
Szentes 5–5 (2–1, 1–1, 
2–1, 0–2)
AVUS: Kovács B. – Kiss Cs., 
Irmes 1, Basara 2, Baj, Ekler 
B. 1, Takács K.
Csere: Garancsy 1, Takács J., 
Polovic, Kurucz. 
Vezetőedző: Matajsz Márk.

TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu
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Egy társasház korsze-
rűsítése kapcsán sokan a 
ma jobban előtérben lévő 
és valóban szükséges fel-
újításokra koncentrálnak.

A megfelelő vastagsá-
gú hőszigetelés, a lapos 
tetők tartós vízszigetelé-
se, a külső nyílászárók 
új típusra cserélése való-
ban fontos, sőt van, ahol 
elengedhetetlen.

Sajnos azonban a víz-
vezetékrendszerre csak 
abban az esetben jut elég 
figyelem, ha sorozatosan 
lyukad ki és jelentős károk 
kísérik a működését.

A hiba legtöbbször a ház 
alap és felszálló vezetéke-
iben, a meleg víz és cirku-
lációs csővezetékekben 
jelentkezik.

Fontos megemlíteni, 
hogy a régi horganyzott 
acélvezetékekkel szeren-
csésnek mondhatták ma-
gukat az épületek, mert 
85 mikron vastagságúak 
voltak, sajnos a ma kapha-
tó acélcsövek jó, ha a 25 
mikron vastagságot elérik. 
Ezért ezt a lehetőséget egy 
esetleges cserénél érdemes 
is kizárni.

Ár/érték arány tekinte-
tében a felszálló- és alap 
vezetékeknél a PP-R (po-
lipropilén) rendszerekkel 
járunk a legjobban.  Itt egy 

anyagból hegesztik össze a 
rendszert, nincsenek kü-
lönböző anyagok, eltérő 
hőtágulás. 

Nem árt utána nézni me-
lyik gyártó, milyen minő-
séggel és árral áll az Önök 
rendelkezésére.

Amennyiben az épület 
vízcsőhálózata cserére szo-
rul, érdemes alaposan fel-
készülni rá, és olyan kivi-
telezőt találni, aki biztosan 
a segítségünkre lesz.

n Hazai környezet-
ben a Basara és Ekler 
góljaira építő Aligáto-
rok megdolgoztak a 
döntetlenért.

A férfi vízilabda ob I. 
A-csoportjának utolsó alap-
szakaszbeli bajnoki mérkő-
zését szombat este játszot-
ta az AVUS a szombathelyi 
fedett uszodában. Ellenfe-
le az a Metalcom Szentes 
volt, amelyben több légiós, 
valamint nagynevű játékos 

is volt. Ennek ellenére nem 
játszott megilletődötten a 
hazai csapat, és komoly 
ellenállást tanúsított. Bár 
az első gólt emberelőnyből 
még Vörös révén a vendégek 
szerezték, a negyed hajrájá-
ban előbb Basara, majd Ga-
rancsy is betalált. A folyta-
tásban is nagyot küzdöttek 
a csapatok egymással. Rit-
kán jutottal el a felek tiszta 

lövőhelyzetig, ez leginkább 
a védekezést dicséri mind-
két oldalon. Kis érdekesség, 

amely tökéletesen tükrözi 
a küzdelmet: 18 büntetést 
osztottak ki a sípmesterek 
a találkozón. A nagyszüne-
tig csak egy-egy gól esett, 
így tartotta lépéselőnyét az 
AVUS. A pihenő után job-
ban játszott ellenfelénél a 
szombathelyi együttes, Ek-
ler, majd Irmes találataival 
már hárommal ment a ha-
zai csapat. Innentől viszont 

csak a vendégek lőttek gó-
lokat. Az utolsót Hegedűs 
révén az utolsó másodperc-

ben, így döntetlennel fejezte 
be az alapszakaszt az AVUS.

Pontot csípett el a Szentestől 
az AVUS

 Imrek Pál (2) egy góllal járult csapata pontszerzéséhez

Matajsz Márk vezetőedző jó stratégiát dolgozott ki a Szentes ellen  Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú 
Város polgármestere, Illés Károly alpolgármester 
és prof. dr. Kecskés László, a körzet önkormány-
zati képviselője helyszíni bejáráson vett részt a 
Sportligetben. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 
Sportliget teljes megújuláson esik át az következő 
időszakban. A munkálatok már meg is kezdődtek.

„A szombathelyi Sportli-
get fejlesztése” című,  eu-
rópai uniós finanszírozású 
projektnek köszönhetően a 
Sportligetet is eléri a fejlesz-
tések hulláma. A területen a 
rekreációs övezet zöldfelü-
leti fejlesztése és a meglévő 
szabadidős célú létesítmé-
nyek komplex megújítása 
valósul meg.

– Úgy gondolom, hogy 
nemcsak a közelben talál-
ható oladi és Derkovits-la-
kótelepen élők, hanem a vá-
ros minden lakója örömét 
leli majd benne, hiszen a 
szabadidő minőségibb el-
töltésére kínálkozik majd 
itt lehetőség.  Ehhez kap-
csolódik a teniszcentrum 
megvalósítása 250 millió 
forintból, amelynek kere-
tében a 6 régi pálya telje-
sen megújul és emellett úja-
kat is létesítünk – mondta 
egy interjúban Illés Károly 
alpolgármester.

A Sportliget mellett Szom-
bathelyen párhuzamosan 
útjavítási, járdafelújítási 
munkálatok is kezdődtek, 
kezdődnek a napokban. 

– A korán jött tavasz ked-
vez a szabadtéri munkála-
toknak, így a szokásosnál 
korábban munkához tud-
nak látni a szakemberek – 
mondta az alpolgármester. 

Ezeket a munkálatokat nem 
csak saját zsebből állja a vá-
ros, mert egy jelentős útfel-
újítási keret áll rendelkezé-
sünkre a Területi Operatív 
Programban. Ennek is kö-
szönhetően jelentős mun-
kák várhatóak, a Síp, a 
Szabó Miklós és a Nádasdy 
Ferenc, a Márton Áron és az 
Ernuszt Kelemen, valamint 
a  Dózsa György, a Sugár és 
az Újvilág utcákban is.

– Több helyen is gondot 
okozott a városban a le-
hullott csapadék elveze-
tése, sok kellemetlenséget 

okozva az ott élőknek. Két 
szakaszon – a Stromfeld- 
és a Joskar Ola-lakótelep-
nél – már lassan végeznek 
is a munkálatokkal. A pro-
jekt folytatódik a Rumi út, a 
Mérleg utca, a Szatmár utca, 
a Torony utca, a Szent Im-
re herceg utca és a Nárai út 

melletti szakasszal – tette 
hozzá Illés Károly.

Mindemellett más nagy-
beruházás kivitelezésének 
is elérkezett az ideje. A hó-
nap elején zárult ugyanis le 
a Víztorony közbeszerzési 
eljárása, amelyen a munká-
val megbízott kivitelezőnek 

egy éve lesz a munkák el-
végzésére. A megújult Víz-
toronyban lesz kávézó te-
rasszal, 50 fős közösségi 
tér, és persze fel lehet majd 
menni a felsőbb szintekre, 
így az itt élők és az ideláto-
gatók csodás látképben gyö-
nyörködhetnek majd.
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Sok helyen folyik a munka egy szebb és 
élhetőbb Szombathelyért

Fotók: szombathely.hu/ Cseh Gábor
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9700 Szombathely, Jávor u. 18.
Nyitva: H–P: 7:30–16:30

94/511-976 • 30/2511-420 
info@melir.hu • www.melir.hu

9700 Szombathely, Jávor u. 18.
Nyitva: H–P: 7:30–16:30

94/511-976 • 30/2511-420 
info@melir.hu • www.melir.hu

Kerámia tetőcserepek
Betoncserepek

Tetőrendszereke és tartozékok

VÉGTELEN TETŐMEGOLDÁSOK

Kérje egyedi árajánlatunkat!

ROCKWOOL KŐZETGYAPOT 
HŐSZIGETELŐ AKCIÓ!

A megadott ár  5 cm vastag 
Multirock kőzetgyapotra vonatkozik, 

érvényes 2019.02.27.-03.31.

Rockwool Multirock 
kőzetgyapot 

690 Ft/m2-től

 · 
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n Február 15-ig kell benyújtani Szombathely pol-
gármesterének a költségvetési tervezetet, amit 
aztán a közgyűlés tárgyal és hagy jóvá. Idén sincs 
ez másként, dr. Puskás Tivadar elkészítette a 2019-
es költségvetést, amit a „fejlődés költségvetésé-
nek” nevezett.

– A minden területre ki-
terjedő egyeztetéseket kö-
vetően elkészült Szombat-
hely 2019. évi költségvetése, 
amelyet ma minden képvi-
selőtársam részére megküld-
tünk – adta hírül a közösségi 
médiában is dr. Puskás Ti-
vadar még múlt héten, hogy 
elkészült Szombathely vá-
ros idei költségvetésének 
megtervezésével. 

– Olyan büdzsét állítottunk 
össze, amely a korábbi évek 
tapasztalatainak megfelelően 
idén is fedezi a működéshez 
és a fejlesztések megvalósítá-
sához szükséges költségeket 
– nyilatkozta a frisss.hu-nak. 
A polgármester hozzátet-
te, hogy takarékos az idei 

büdzsé, hiánnyal ugyanis 
nem kalkuláltak.

A költségvetés idén ki-
csit másként készült. A 
meg szokottaktól eltérően 
a polgármester a tervezési 
folyamatokba bevonta az 
intézményvezetőket és az 
osztályvezetőket, valamint 
egyeztetésre hívta az ellen-
zék tagjait is. Ez utóbbi nem 
ment gördülékenyen, hiszen 
vagy nem jelentek meg az 
érintettek, vagy nem fogal-
maztak meg olyan igénye-
ket, amik miatt a találkozót 
összehívták. Dr. Puskás Ti-
vadar elismerte, hogy egy jót 
beszélgettek az adott képvi-
selővel, de ezt nem nevezné 
egyeztetésnek.

– Ennek ellenére remélem, 
hogy mindenki tetszését el-
nyeri, és az elképzelésekkel 
összhangban lesz a 2019-es 
költségvetés, s így a febru-
ár 28-ai közgyűlésen el is 
tudjuk majd fogadni – adott 
hangot reményeinek a város 
első embere.

– A költségvetés el ké-
szítése a polgármester 
feladata. Megtettem. A 
költségvetés elfogadása a 
közgyűlés feladata és nem 
utolsó sorban felelőssé-
ge. Olyan büdzsét állítot-
tunk össze, amely Szom-
bathely érdekeit szolgálja, 

és azon a fejlődési pá-
lyán tartja várost, ame-
lyen az elmúlt években 
elindultunk. Ehhez kérem 
majd az önkormányzati 
képviselők támogatását 
pártállástól függetlenül 
– mondta az interjúban  
a polgármester.

A fejlődés költségvetéséről szavaznak a héten

Fotó: facebook
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n A sirály a király? című zenés előadását hozta el 
Bosnyák Viktória a Büki Művelődési és Sportköz-
pont színháztermébe az Olvasószemüveg prog-
ramsorozat részeként. A Szirtes Marcival közös 
produkcióban a gyerekek játékosan tanulhatják a 
j és ly-os szavak helyesírását. A humorral fűsze-
rezett zenés darabot nézve játékosan és szinte 
észrevétlenül tanulhatnak a diákok.

Három hónappal ezelőtt 
már találkozhatott a büki 
közönség Bosnyák Viktória 
ifjúsági írónővel. Most ismét 
visszatért, hogy bemutassa 
Szirtes Marcival közös ze-
nés darabját a kisebbeknek. 

Az előadás az írónő Sirály 
a király című könyvének 
adaptációja. A humoros és 
szórakoztató könyv célja, 
hogy segítsen a gyerekek-
nek eligazodni a j és ly-
os szavak helyesírásában.  

Ezt a történetet dolgozták 
át Marcival zenés darab for-
májába. Az interaktív előa-
dás során felhívják a gyere-
kek figyelmét a helyesírás 
fontosságára. Teszik mind-
ezt játékosan, egy kedves 
történetbe csomagolva, sok-
sok humorral és szójátékkal 
színesítve. Bosnyák Viktó-
ria egy teljesen új oldalát 
mutatja meg a közönségnek 
az előadás során. 

Szirtes Marcit leginkább a 
színházakból, de a televízió-
ból is ismerheti a közönség. 
A 12 éves fiú több színház 

gyermekdalnoka, Bosnyák 
Viktóriával egy televíziós mű-
sorban találkoztak. Azután 
az írónő megnézte Marci ép-
pen futó darabjait és elhatá-
rozta, hogy egy könyvét átír-
ja színpadi változatra, vagyis 
Marcira szabja. Így lett a ki-
szemelt a Nyelvkincstár soro-
zatból A sirály a király? 

A büki gyerekek nagyon 
élvezték a játékos nyelvta-
nórát. Az élménypedagógia 
eszközeivel jobban rögzül-
tek a nyelvtani szabályok, 
így már a tollbamondástól 
sem kell annyira félniük.

Dr. Pfeifenróth Anna
AtlasPROfi lax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász
INGYENES ELŐADÁS
AZ ATLAS KORREKCIÓRÓL
Időpontok: március 8. (péntek) 18 óra, Következő: április 12.
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna
facebook.com/Atlasprofi laxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HELYSZÍN! Szombathely, Dolgozók útja 1/A
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Az Atlasz helyretételével számos 
panasztól megszabadulhatunk
Dr. Pfeifenróth Anna orvos, hagyományos kínai orvos, 
Szombathelyen 2011 óta végez Atlas-korrekciót. A nem 
orvosi jellegű, vibrációs masszázs alapú, egyszeri eljá-
rásról kérdeztük a doktornőt.

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

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

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

Gépi és kézi erôvel
bármit elvégzünk,
amire szüksége van.
Kiássuk, eltemetjük,
elszállítjuk, 
mindenre
találunk megoldást.

Árajánlat, elôzetes ingyenes
helyszíni felmérés alapján.
A minôséget sok éves 
szakmai tapasztalat garantálja

Elôleget nem kérünk!
Tel.: 06-70/3819-780
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FÖLDMUNKA, 
BONTÁS, FUVAROZÁS

TÉRKÖVEZÉS
• parkolók
• autóbejárók
•  udvarok, 

kertek
• járdák stb.
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A sirály a király? – játékos nyelvtanóra Bosnyák Viktóriával

Fotók: VDK
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– Ezzel a szlogennel kelti fel egyre több lakóközösség 
érdeklődését Szombathely legdinamikusabban fejlő-
dő társasházkezelő vállalkozása a Vasiházkezelő.  Pap 
Viktória üzletág vezetőt, állandó társasházkezelési 
szakértőnket kérdeztük a cég által nyújtott egyedi 
szolgáltatásokról.

– Mit jelent pontosan  
az általatok kínált online 
házkezelő rendszer? Hogyan 
könnyíti meg használata  
a tulajdonosok életét? 

– A 21. században mini-
mum elvárás a tulajdonosok 
részéről, hogy okos eszköze-
ikről bárhonnan és bármi-
kor figyelemmel kísérhessék 
saját ingatlan tulajdonukhoz 
kapcsolódó pénzügyeik ala-
kulását. Cégünk egyedülálló 
és ingyenes online házkez-
elő rendszere segítségével a 
nap 24 órájában, bármikor 
ellenőrizhető a társasház ak-
tuális pénzügyi helyzete és a 
tulajdonosok tájékozódhat-
nak a napi ügyekkel kapcso-
latban.  Online rendszerünk 

pénzügyi biztonságot, ké-
nyelmet és a gazdálkodás 
teljes átláthatóságát nyújtja 
a tulajdonosok részére. 

– A tulajdonosok sok-
szor gazdátlannak érzik 
a házaikat. Hogyan tud-
tok megoldást nyújtani  
a problémáikra?

– Lendületes, fiatal és 
célorientált csapat vagyunk 
akiknek fontos, hogy minő-
ségi szolgáltatást nyújtsa-
nak. Meghalljuk a lakók 
kéréseit, kommunikálunk 
velük, rugalmasan kezeljük 
a problémáikat és maximáli-
san a tulajdonosok érdekeit 
képviseljük. A nap 24 órá-
jában elérhetőek vagyunk, 
hétvégén, este, és éjszaka 

is felvesszük a telefont, re-
agálunk és megoldást nyúj-
tunk a felmerülő problémák-
ra. Szerintünk csak így lehet 
és csak így érdemes társas-
házat kezelni.

– Hogyan tudtok segí-
teni azoknak a társashá-
zaknak, ahol felújításokat 
terveznek? 

– Kiemelt figyelmet for-
dítunk a felújítási, korsze-
rűsítési pályázatok figye-
lésére, szakmai segítséget 

nyújtunk a felújításhoz szük-
séges források előteremtésé-
hez és a szakszerű előkészí-
tési munkálatokat követően 
koordináljuk a teljes kivite-
lezést. Jelenleg is több, ál-
talunk kezelt társasházban 
zajlik komplex felújítás - tel-
jes hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje, gépészeti felújítás -, 
amelyekre nagyon büszkék 
vagyunk. Örömmel tölt el 
minket, amikor egy általunk 
átvett és kezelt társasházban 

– amelyben akár évtizedeken 
keresztül nem történt sem-
milyen felújítás – a szakmai 
előkészítő munka és sok-sok 
egyeztetés után elindul és si-
keresen befejeződik egy na-
gyobb beruházás. A fejlesz-
tésnek köszönhetően a lakók 
életminősége nagy mérték-
ben megváltozik, és a felújí-
tást követően mosolygós és 
elégedett arcokkal találko-
zunk a mindennapokban.  
 262158 (x) 
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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!
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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

Új üzletünk hamarosan Szombathelyen nyílik!

Az akció 03.31-ig tart.

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

+36-20/337-1864 26
22
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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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Varga Gyógygomba 
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott 
adagolás, kedvezményes házhozszállítás!

Biobolt Szombathely
Szombathely, Savaria tér 1/G
(keresse kék-fehér tetőnket)

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748

www.bioboltszombathely.hu
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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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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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„Társasházkezelés úgy, ahogy mindig is szeretted volna”
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Toronyban az Aranypatak lakóparkban 
sorházak (lakások) 

48 m2-től 70 m2-ig eladók

Telefon: 
06 30 227-4155

A lakások megtekinthetők: www.bereczki-kft.hu

AZ AKCIÓ IDEJE ALATT TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

CSONKA BALÁZS
Tel.: 06-30/458-5856

INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK:
• felmérés • árajánlat-készítés

HOZZÁÉPÍT? FELÚJÍT? AKKOR VÁLASSZON MINKET!!! 
KEDVEZŐ ÁRAK, FELTÉTELEK, JÓ MINŐSÉG, 
GYORS ÉS PONTOS HATÁRIDŐ!!!

TAVASZ KEZDÉSI

AKCIÓK!
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MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÁRNYÉKOLÁS-
TECHNIKAI RENDSZEREK KEDVEZŐ ÁRON!

Nyílászárók szakszerű beépítése után igény szerint a falat is helyreállítjuk! Rövid és pontos határidő!

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 26
19
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DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

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

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2019. 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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Jelei:
-  fájdalom a vádliban, ami kényszerpihenőre késztet
- nyugalmi állapotban is fájdalom
- lábak hidegek, zsibbadtak
- nehezen gyógyuló seb

Nemcsak az időskor betegsége, hanem akár a 40-es éve-
inkben is hívatlan vendég lehet a keringési zavar, ami 
akár sokszor évekig is tünetmentes lehet – gyakran csak 
akkor vesszük észre a betegséget, amikor komoly a baj.

Artériás erek problémáira van megoldás

Lehetőség van nálunk orvosi vizsgálat után hatékony 
 fizikoterápiás kezelésre.

Vizsgálatra bejelentkezés a következő telefonszámon lehet:  
06-20/315-5478 • 06-70/419-9740 • 06-70/419-7381
A következő vizsgálat időpontja: március 10. (vasárnap).

Szombathely, Szent Márton u. 18.

Rendel: dr. Rashed Aref PhD. sebész, szívsebész főorvos 
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n Február 23-án, szombaton tartotta immár ne-
gyedszázados farsangi mulatságát a Kőszegi Fú-
vószenekar. A Béri Balogh Ádám Általános Iskola 
sportcsarnoka megtelt az ötletes jelmezekbe bújt 
közönséggel. 

Nemcsak a fúvószenekar 
tagjai, hanem a vendégek 
is lelkesen készültek a fú-
vósfarsangra, Kőszeg egyik 
legnagyobb és legjobb han-
gulatú farsangi mulatságá-
ra. A jelmezeket mérhetet-
len kreativitás jellemezte, 
látszott, hogy komoly elő-
készületek előzték meg az 
eseményt. Volt, aki már ka-
rácsony óta az alapanyagok 
beszerzésén és a megvaló-
sításon dolgozott. Évről év-
re jobbnál jobb maskarákat 
vonultatnak fel a mulatozók, 
az idén például találkozhat-
tunk megelevenedett fest-
ményekkel, szuperhősökkel, 

csirkékkel, robotokkal, vad-
macskákkal vagy éppen a 
Boney M. tagjaival. 

Bakos György, a fúvósze-
nekar vezetője elmondta: 
a farsangi mulatság teljes 
szervezése a zenekari tagok 

munkája. A bevételeket pe-
dig a zenekar működésére 
fordítják. Persze, ahogy min-
den évben, meglepetéspro-
dukcióval is készültek: egy 
rövid, hangulatfokozó mű-
sort adtak a megjelenteknek. 
Szilágyi Miklós karnagy ve-
zényletéve megszólalt töb-

bek közt Soltész Rezső Szól-
jon hangosan az ének című 
slágere és a Nád a házam te-
teje című népdal is.

A Sikoly, Pocahontas és szuperhősök 
mulattak együtt a fúvósfarsangon

Fotók: VDK

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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A szentgotthárdi
GOTTHARD THERME HOTEL

&
CONFERENCE****

a következő pozíciókra keres munkatársakat:

FELSZOLGÁLÓ
Elvárások: német nyelvtudás

Előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárások: megbízhatóság, precíz munkavégzés
Alkalmi munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
cecilia.olasz@accenthotels.com
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AMIT KÍNÁLUNK:
Saját állományú munka-viszony magyar tulajdonú családi vál-lalkozásban, jelenléti pótlék, minőségipótlék, hűség bónusz, béren kívüli jut-tatások, 100%-ban térített Volán buszvagy vonatbérlet, ingyenes céges

buszjáratok.
A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy
két műszakos munkarendbe munkatársakat keres:

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

Telefon:  06 70/938-8711
E-mail: hr@taravis.hu

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe.
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óráig

Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása.

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

ÜZEMI KARBANTARTÓ
(VILLANYSZERELŐ)

munkakörbe.
Kétműszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óráig

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft
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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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Celldömölkön már 20 éve dinamikusan 
növekvő, technológia-orientált német 
középvállalat keres

Gyártásközi minőségellenőr
(műanyagfröccsöntéshez)

munkatársakat (2 fő) több műszakos, 
teljes munkaidős munkarendbe.

Elvárásaink:
– középiskolai végzettség
– műszaki rajzolvasási készség
– mérőeszközök, mérőműszerek magabiztos használata
– méréstechnikai alapismeretek
– számítógép, MS Office alapszintű ismerete
– önálló, felelősségteljes munkavégzés
– szorgalmas, precíz, lelkiismeretes személyiség

Hasonló munkakörben szerezett, 
legalább 1-2 éves tapasztalat előny.

Munkavégzés helye: Celldömölk Építők útja 8/a

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el 
jelentkezését az alábbi címre:

PVS-Hungary Kft. · 9500 Celldömölk, Építők útja 8/a 
Tel.: 06 95 525 513 · m.bodi@pvs-plastics.net

Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

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

keresünk kőszegi 
magánrendelőnkbe. 
Elvárás: német nyelvtudás, 

jó kommunikációs készség, precizitás, 
számítógép felhasználói szintű ismerete. 

Fényképes önéletrajzát kérjük, küldje el 
az info@schmuckdental.hu e-mail címre.

n A szombathelyi futsalosok hadilábon álltak  
a szerencsével a Szigetszentmiklóson megrende-
zett Magyar Kupa négyes döntőn.

Már a sorsolás pillanatá-
ban tudhatták a Kútház Ha-
ladás VSE futsalosai, hogy 
izzasztó percek várnak rá-
juk a Magyar Kupa-elődön-
tőben. Ahogy tavaly, úgy 
idén is a bajnokság egyik 
legjobb együttesével, a Be-
rettyóújfalu csapatával néz-
tek farkasszemet. Ráadásul 
a nyáron tovább erősödött 
a Mezei Vill FC, ennek kö-
szönhetően a bajnoki alap-
szakaszt is veretlenül zár-
ták.  A szigetszentmiklósi 
Final Fournak azonban 
akadt hiányzója is. Vi-
dák Balázs betegség miatt 
nem állhatott Sziffer And-
rás rendelkezésére, míg a 
brazil nemzetiségű Michel 
Melo már a találkozó elején 
egy rúgást kapott a lábára, 

aki ennek ellenére vállalta  
a mérkőzést. Óriási küzdel-
met hozott az összecsapás. 
Az első félidőben inkább a 
Haladás játszott fölényben, 
több helyzetet dolgozott ki, 
kapufákat is lőttek Horváth 
Péterék, mégis a Berettyóúj-
falu örülhetett, miután egy 
megpattanó lövés beakadt 
Alasztics kapujába. A szüne-
tet követően nagyobb elán-
nal dolgozott a szombathe-
lyi együttes az egalizálásért, 
mégis kontratámadások vé-
gén a MVFC szerzett újabb 
találatokat. A hajrára aztán 
tovább fokozódtak az izgal-
mak, hiszen Dróth Zoltán 
büntetőből, majd Vas Ádám 
is betalált, így egyetlen gólra 
zárkózott a Haladás. Aztán 
az utolsó másodpercekben 

Nem sikerült a címvédés a Halinak

Dróth Zoltán a Magyar Kupa elődöntőben is betalált, azonban nem sikerült kivívniuk a fináléba 
jutást Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport
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A Nestlé Purina a 150 éves Nestlé cégcsoport legnagyobb 
állateledel gyártó központja. A megvalósuló beruházásoknak 
köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat. 

Jelenleg a következő területekre keresünk elkötelezett kollegákat: 

Több műszakos álláslehetőségek:  

CSOMAGOLÓ (2 és 4 műszakban)– legalább 8 általános iskolai végzettség 

GÉPKEZELŐ (4 műszakban)– legalább középiskolai végzettség 

TARGONCAVEZETŐ (2, 3 és 4 műszakban)– OKJ-s bizonyítvány és targoncás 
jogosítvány 3312, 3313, 3324  

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ  - szakirányú villanyszerelő végzettség (kazánkezelő 
végzettség előnyt jelent) 

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

Jelentkezni, tájékoztatást kérni a következő elérhetőségeinken lehet: 

Nestlé Hungária Kft. 9737 Bük, Darling utca 1. 
Fizikai munkakörök: +36 70 704 5329; Szellemi munkakörök: +36 70 866 9204 
job.buk@purina.nestle.com 
Facebook.com/nestlepurinabuk 
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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. 
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A Vulcano energia

ÉPÍTÉSVEZETŐ 
munkatársat keres.

Elvárások:
– tapasztalat

Amit kínálunk:
– versenyképes �zetés

– cégautó  
Jelentkezés módja

Fényképes önéletrajzát  
az allas@vulcanoenergia.hu 

e-mail címre várjuk. 
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a Berettyó villant egyet, és 
ezzel el is döntötte a találko-
zót. A vereség ellenére min-
dent megtett a Haladás, ezt 
jelzi a több kapufa is, amit 
lőttek a találkozó során. 
Sziffer András megjegyez-
te, hogy tavaly a Haladás, 
idén pedig a MVFC volt a 
szerencsésebb az elődöntő 
során. A győzelmet végül 
– hosszabbítást követően – 
nyerte meg a Berettyóújfa-
lu, amely a Veszprémet 4-3 
arányban győzte le.

Magyar Kupa Final 
Four ELŐDÖNTŐ

MVFC Berettyóújfalu–
Kútház Haladás VSE 
4-2 (1-0)
Haladás: Alasztics – Michel 
Melo, Hajmási, Simic, Dróth.
Csere: Gyimesi, Sásdi 
(kapusok) – S. Sanchez, 
Horváth P., Sipos, Szakasics, 
K. Henrique, Péter, Vas.
Vezetőedző: Sziffer András
Gólszerző: Loch Sergio, 
B. F. Sanchez, Da Silva, S. 
Henrique, illetve Dróth, Vas.

Nem sikerült a címvédés a Halinak

A Haladás brazil légiósa, Michel Melo sérülten is vállalta a játékot

Dróth Zoltán a Magyar Kupa elődöntőben is betalált, azonban nem sikerült kivívniuk a fináléba 
jutást Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Az utóbbi hónapokban rengeteget lehetett ol-
vasni azokról a repülőgépen utazó utasokról, aki-
ket egy állat jelenléte képes csak megnyugtatni. A 
légitársaságok és a repterek próbálták megoldani 
a kérdést, és lehet, hogy néhány kezdeményezés 
hosszú távon is beválik.

A reptereken mostanában 
kezdenek fellazulni a szabá-
lyok, és már nemcsak azok 
az állatok, például vakvezető 
kutyák, léphetnek be a léte-
sítmény területére, amelyek 
jelenléte valóban nélkülöz-
hetetlen, írja a Forbes. Kana-
da legnagyobb repterén egy 
új szolgáltatást indítottak 
mindazoknak, akiket ellazít 

egy szőrös jószág simogatá-
sa repülés előtt. A torontói 
Pearson International Air-
port és a St. John Ambulance 
(SJA) Therapy Dog Program 
fogott össze, hogy az utazást 
az ideges utasoknak is elvi-
selhetővé tegyék.

Összesen 15 kutyus és gon-
dozója van jelen a reptér mind-
három termináljában, akik 

szívesen barátkoznak a repté-
ren lévő utasokkal. Egyszerűen 
csak oda kell menni hozzájuk, 
és megkezdeni a barátkozást, 
például egy fülvakargatás-
sal - már ami a kutyát illeti. 
A boldogabb utasokkal köny-
nyebb bánni, így a helyzettel 

mindenki nyer, ezért a kezde-
ményezésnek több követője is 
van az országban. Calagary, 
Vancouver, Halifax , Edmon-
ton és más városok repterein 
is vannak már kutyusok.

Az Egyesült Államok-
ban is futnak hasonló 

programok, így San Fran-
cisco repterének „terápiás 
malaca” saját honlapot is 
kapott (olyan szemszögből 
szerkesztve, mintha ő ma-
ga írná), Instagram oldalát 
pedig már több mint 20 ez-
ren követik.

A Vulcano energia

VILLANYSZERELŐ 
pozícióba munkatársat keres.

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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A Vulcano energia

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ 
pozícióba munkatársat keres.

Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány

– szakmai gyakorlat.
  

Fényképes önéletrajzokat 
az allas@vulcanoenergia.hu 

email címre várjuk 
pozíció megjelölésével.

26
29
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Sabina Zrt. egyműszakos 
munkarendbe

VILLANYSZERELŐT keres.
Érdeklődni a 20/270-8853-as 

telefonszámon lehet.

26
29
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Barátságos kutyusokat simogathatnak a kanadai reptér utasai

Néhány napja már Bellát ás Sofiát is lehet simogatni a torontói reptéren  Forrás: www.travelo.hu
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INGATLAN

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

*46391*

Szombathely 20 km-es körzetében eladó 
családi házat keresek. Tel:06709468207

*60990*

Szombathelyen belvárosi lakás eladó. 06-
30/739-5081.

*62758*

Szombathelyen 1-2 szobás lakást vásárol-
nék. Tel:06709468207

*60982*

1000 m2-es telken 120 m2-es épület eladó. 
Tel.: 06-20/230-3115

*61677*

LAKÁSELADÁS

Fertődön, a Bartók Béla utcában, 45 nm-es 
tégla lakás eladó. 2.emelet, 1+1 szoba. 18,9 
M Ft, +36-20-968-6061

*62887*

FÖLD, KERT

Körtésben nagy kert gyümölcsössel eladó. 
Tel.: 06-30/469-2463

*62678*

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*

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*

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

*61337*

Jelzáloghitel, CSOK, személyi kölcsön tel-
jes körű ügyintézését vállalom. 06-30/849-
9663

*62924*

Kádfelújítás beépített állapotban garanciá-
val! Tel.:06 (70)389-6277.

*62049*

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

*58193*

Tetőjavítást vállalok. Bővebben: tetojavitok.
hu Tel.: 06-30/9165-857

*62407*

ÁLLÁS

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.-

*60961*

Tetőfedő mellé embereket keresek másod-
állásban. Érd.: Sarang Krisztián. Tel.: 06-
30/9165-857

*62414*

Varrónőt keresek, hosszú távra! Nyug-
díjasok jelentkezését is várom! Érd.:06-
70/544-2220 Pelz Gallery Kft.

*61825*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*45585*

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

*46178*

TÁRSKERESÉS

52/170 elvált dohányzó férfi vagyok. Megis-
merkednék olyan hölggyel, aki komoly, tar-
tós, és boldog kapcsolatra vágyik! Én is erre 
vágyom! Tel.:06-70/569-5145

*60438*

VEGYES

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

*59270*

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

*61159*

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

*59265*

Ács-, tetőfedő-, bádogos-
munkák kivitelezése.
Tetők, kémények 
javítása, bádogozása. 
+36-20/395-1602
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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

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Hadnagy utcában II. 
emeleti 2 szobás tégla-
lakás 15,9 M Ft-tól
Savaria plaza mellett 
nappali + 2 szobás szép 
otthon  20,9 M Ft
Kertvárosi sok szobás 
felújított családi ház 
garázzsal 29,9 M Ft-tól

26
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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
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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

Nőnapi 2+1 
apróhirdetési AKCIÓ!

2 hirdetés áráért 3-at adunk! Akció időtartama: 2019.02.27-tól 03.08-ig!

26
36

17
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NYITVA: H-P: 8-17,
Szo: 8-16, V: Zárva Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600 Szombathely, Muskátli u.

info@partikerteszet.hu

Nőnapi megrendelés cégek és 
magánszemélyek részére 

Nőnapi megrendelés cégek és 
magánszemélyek részére 
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SÍNADRÁGOK

NŐI ÉS FÉRFI
PAMUTPULÓVER

290FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÉRKEZTEK!
MŰIRHA KABÁTOK

DEC. 06-09.

NAPI AKCIÓ!
MIKULÁS

NŐI PÓLÓ,
PULÓVER, BLÚZ

NŐI NADRÁG

90FT
/DBCSAK

A KÉSZLET EREJÉIG!

ÁRUCSERE!
NYÁRI

NYITÁS:

MÁJ. 11.
PÉNTEK, 10 ÓRA

Erdei Iskola út
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EXTRA

SÍRUHÁK
MŰIRHA ÉS
MŰSZŐRME

KABÁTOK
TISZTÍTOTT

ÓRIÁSI

MINŐSÉGŰ

SZÖVETKEBÁTOK

VÁLASZTÉKBAN!

NYÁRI PÓLÓK

CIPŐK, SZANDÁLOK
RÖVIDNADRÁGOK
HALÁSZ- ÉS
BLÚZOK

AUG. 29. -SZEPT. 04.

SZEZONVÉGI

MINDEN

-70%

A KÉSZLET EREJÉIG!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

KIÁRUSÍTÁS!

TÁSKA, CIPŐ
RUHA

HASZNÁLT

ÁRUCSERE
TELJES

NYITÁS:

NOV. 09.
PÉNTEK, 10 ÓRA

MIATT NOV. 07-08. ZÁRVA!

ÁRUKÉSZLETTEL!
TÉLI

FÉRFI ÉS NŐI
TÉLI DZSEKIK
MELLÉNYEK

NADRÁGOK
PULÓVEREK

SÁLAK

CIPŐK,CSIZMÁK SÍ
NA

DR
ÁG
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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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06-70/454-1460

                                                     06-70/454-1467

06-70/454-0941

Velem csendes utcájában eladó, egy  kétszin-
tes, 250 m2 alapterületű, minden szegletében 
igényes, nappali + 3 hálószobás családi ház.  

Eladó Szentgotthárdon, egy nappali + 
3 szobás, 120 m2-es családi ház 1315 m2 
telekkel. 

Szombathely Szőlős városrészében 
kétszintes, 200 m2-es többgenerációs 
családi ház melléképülettel eladó. 

H379031                                                  66,9 MFt

                                                                    H378507                                                 36,9 MFt

H374508                                                 39,9 MFt

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
06 94 505 222

26
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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

Tel.: 95/565-013
Mail: mtpbalaskone@

invitel.hu

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.
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Schaeffl  er – közös jövőnk, a Te sikered

A Schaeffl  er egy dinamikus, világszerte jelen 
lévő technológiai vállalat, melynek sikere a 
vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon 
alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentő-
sebb autógyárak, valamint a repülőipar és az 
ipari ágazat partnereként számos lehetőséget 
biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. 
Munkatársaink együttműködése vállalati 
kultúránk szerves része, mottónk: a holnap 
mobilitását formáljuk.

Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra 
várjuk jelentkezésed:

Szerelő (8 általános végzettség, megbízható-
ság, jó kézügyesség, monotonitás tűrése)

Forgácsoló (esztergályos vagy CNC-forgácsoló 
végzettség, forgácsolás területen szerzett 
munkatapasztalat)

Szerelő Forgácsolás területre (műszaki, szak-
munkás végzettség, pontos és önálló munka-
végzés, mérőeszközök használata, műszaki 
jelölések ismerete előny)

Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési 
lehetőségek várják, hiszen innovatív megoldá-
sainkkal a holnap világát alakítjuk.

Jelentkezés:
karrier@schaeffl  er.com

Kérdés esetén fordulj
a HR osztályhoz:
+36 80/180 093

Schaeffl  er Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.
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