
VAS MEGYEI SZUPERINFÓ 2019. március 6., 10. hét

ÁLLÁSBÖRZE
9-10. oldal

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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MÁRCIUSI 
KÍNÁLATUNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI 
LEHETŐSÉG, KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI 

UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓ HELY!  

Szombathely, Thököly út 39. Tel: 30/539 7587 
H: 7-14, K-P: 7-17 Szo: 7-12 V: Zárva

Szombathely Vásárcsarnok Tel: 30/559-3965
Nyitva: H: zárva, K-Cs: 6-13, P: 6-14, Szo: 6-12, V: 7-11

Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590
Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12

Érvényes: 2019. március 11-március 24 -ig. 
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak Forintban 

értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

EXTRATOP ÁRAS TERMÉKEK
Tepertőkrém 250 g/dob  399  Ft/db   

 1596 Ft/kg  
Zsír 1 kg          799  Ft/kg
Lecsókolbász                      699  Ft/kg
Cserkészkolbász   1049  Ft/kg
Disznósajt vcs.                    1399  Ft/kg
Főtt erdélyi szalonna vcs. 1409  Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász csípős 

paprikás  1699  Ft/kg
Szafaládé                      1099  Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs    1099  Ft/kg
Virsli Sajtos                 1199  Ft/kg
Parasztmájas                     1199  Ft/kg
Vadász karikás                  1399  Ft/kg
Nyári turista                       1549  Ft/kg
Körmendi Extra Sonka  1999  Ft/kg
Füstölt tarja                        1999  Ft/kg
Füstölt comb                      1999  Ft/kg
Tepertő                               2599  Ft/kg
Kocsonya 0,3 dl/db  669  Ft/db   
 2230 Ft/l

Csirke szárny        569 Ft/kg
Csirke egészben    619 Ft/kg
Csirke comb          589 Ft/kg
Csirke mell csontos  1099 Ft/kg

TOP ÁRAS TERMÉKEK
Sertés fehércsont    5 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés máj     399 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés láb hátsó    399 Ft/kg TOP ÁR!
Apróhús 70 %   899 Ft/kg   TOP ÁR!
Karaj csontos   1099 Ft/kg    TOP ÁR!
Comb     1129 Ft/kg   TOP ÁR!
Tarja csontos   999 Ft/kg  TOP ÁR!
Tarja csont nélkül  1209 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés szűzpecsenye 1499 Ft/kg    TOP ÁR!
Bőrős császárszalonna  1069 Ft/kg    TOP ÁR!
    csontos
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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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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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Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393
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Sürgős! 
Külső Zanati úton nappali 
+ 3 szobás, jó állapotú ház 

nagy telekkel eladó!
Oladon nappali + 2 szobás, 

46 m2-es újszerű kis lakás 
saját kerttel, 

terasszal eladó. 

A hétvégén rendezték meg a  2018/2019. tanév Játékos Sportverseny Diákolimpia országos döntőjét 
Mezőtúron, ahol a I–II. korcsoport versenyzői csapatban mérték össze tudásukat, hogy a küzdelem 
végén a legjobbak megszerezzék a Magyarország diákolimpiai bajnoka címet. Ez ismét a szombat-
hely Zrínyi Ilona Általános Iskola csapatának sikerült, de a dobogó második helyén is szombat-
helyi diákok végeztek, a Derkovits Gyula Általános Iskola tanulói. Cikk a 2. oldalon   Fotó: facebook

Ismét a Zrínyi állhatott 
a dobogó legfelső fokára
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n A hétvégén rendezték meg a  2018/2019. tanév 
Játékos Sportverseny Diákolimpia országos döntőjét 
Mezőtúron, ahol a I–II. korcsoport versenyzői csapat-
ban mérték össze tudásukat, hogy a küzdelem végén 
a legjobbak megszerezzék a Magyarország diákolim-
piai bajnoka címet. Ez ismét a szombathely Zrínyi Ilo-
na Általános Iskola csapatának sikerült, de a dobogó 
második helyén is szombathelyi diákok végeztek, a 
Derkovits Gyula Általános Iskola tanulói.

A 2018/2019. tanévben ös�-
s�esen 282 iskolai csapat ne-
ve�ett a versenysoro�atra, 
amelynek döntőjét játs�ották 
a hétvégén Me�őtúron. A� I–
II. korcsoport rés�ére meghir-
detett versenyben 18 főből álló 
vegyes csapatok versenye�tek 

ors�ágs�erte, hogy végül a 
döntőbe kerülhessenek. A gye-
rekeknek sor- és váltóverse-
nyeken kellett bi�onyítaniuk 
rátermettségüket, állóképes-
ségüket, akaratukat és kitar-
tásukat. A döntő napján a Já-
tékos Sportverseny albi�ottság 

által öss�eállított sor- és vál-
tóverseny feladatokból 10+1 
játék került kiválas�tásra.  
A� ors�ágos döntőben 8 csapat 
verseny�ett a Magyarors�ág 
diákolimpiai bajnoka címért, 
amelyet tavaly óta a s�ombat-
hely Zrínyi Ilona Általános Is-
kola csapata birtokolt, his�en 
a tavalyi játékokat ők nyerték. 
A címvédés sikerült, a Zrínyi 
idén is a legjobbnak bi�onyult. 
A versenyt a Városi Oktatási 
Centrum Sportcsarnokában 
rende�ték, ahová a csapato-
kat nagys�ámú s�urkolóse-
reg kísérte el. A nagys�abá-
sú és ors�ágos rende�vényen 
kös�öntötte a rés�tvevőket és 
bes�édet mondott Boldog Ist-
ván ors�ággyűlési képviselő, 
S�abó István, a Jás�-Nagy-
kun-S�olnok Megyei Diáksport 
és S�abadidő Egyesület elnöke, 
Balogh Gábor, a Magyar Diák-
sport S�övetség elnöke és Bí-
ró Csaba, a Magyar Diáksport 
S�övetség elnökségi tagja is.

Hogyan etessem 
a kutyámat?

Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos

A kutyák ősei, a vadon 
élőkutyafélék, ragadozók. 
Elfogyasztják a zsákmányál-
lat húsa mellett annak bel-
sőségeit, gyomortartalmát, 
bőrét is. Ha sikerül a vadá-
szat esznek, ha nem sikerül 
koplalnak.

Kedvenceink igényei is 
ehhez hasonlóak, nem csak 
húst kell kizárólag fogyasz-
taniuk, fehérjék mellett zsírt, 
szénhidrátot, ásványi sókat, 
vitaminokat is. Tápanya-
gigényük függ a kortól, a 
testmérettől, az aktivitástól. 
Igen komoly szakismeretek-
kel, óriási idő és energiará-
fordítással lehetne ezt házi 
koszttal biztosítani, ennek 
megfelelő tárolása is nehéz-
kes. Sokkal egyszerűbb és 
jobb!! A kereskedelmi forga-
lomban kapható kutyatápok 
alkalmazása.

Gyakori hiba házi koszt 
etetésekor tehéntej adása 
a kölyökkutyáknak. Össze-
tétele erősen eltér a kutya-
tejétől, ezért igen gyak-
ran hasmenést okoz. Sok 
problémával jár a csont ete-
tése is, elakadhat a szájü-
regben, garatban, a nyelő-
csőben. Sokszor csak orvo-
si segítséggel, sőt műtéttel 
távolítható el. Ennél még 
gyakoribb gond a hiányo-
san emésztődött csont-
részek okozta „székreke-
dés”, paraffinolaj adásával, 
beöntéssel kezeljük. Ha 
lehet előzzük meg a bajt 
és soha ne adjunk csontot 
a kutyáknak. A csont sze-
rintem nem kutyaeledel!! 
Kerüljük tovább a zsíros és 
fűszere ételeket. A felkészü-
letlen bélflóra nem tud meg-
birkózni vele és bélgyulladás 
lesz z eredménye. Jó dié-
ta ilyenkor a főtt rizs. Hibás 
szokás a nyershús eteté-
se, számos parazitafertő-
zés forrása lehet, valamint 

a nyers sertéshús Aujesz-
ky-kórt terjeszthet, a nyers 
baromfihús pedig Salmon-
ellosist.

A frissen befogadott 
kölyökkutyákat először 
azzal a táppal etessük, 
amit a tenyésztőnél kapott. 
A tápváltást lassan (5 nap 
alatt) végezzük, fokozatosan 
emelve az új, általunk etet-
ni kívánt táp adagját. A kis-
kutya fél éves koráig három-
szor, egyéves koráig kétszer 
kapjon enni, utána elegendő 
a napi egyszeri etetés, kivé-
ve a nagytestű, gyomorcsa-
varodásra hajlamos fajtákat, 
ahol maradhat a napi két-
szeri etetés. Egyéves korig 
kölyöktápot, utána felnőtt 
tápot, 7 éves kort után idős 
kutyának való tápot etes-
sünk.

A kutyák ragadozó ösztö-
ne azt diktálja, hogy annyit 
egyenek, amennyit eléjük 
raknak. Lehet, hogy holnap 
nem lesz zsákmány, ezért 
mindent meg kell enni. Igen 
könnyű elhizlalni őket. A táp-
zacskón fel van tüntetve az 
adott kornál, testtömegnél 
ajánlott napi mennyiség, ezt 
tartsuk be, különösen nagy-
testű fajták kölykeinél, ahol 
súlyos izületi problémákat 
okozhat a korlátlan etetés. 
Ha lehet száraztápot etes-
sünk, a rágás fontos a fogak 
öntisztulásához, segít meg-
előzni a kutyáknál „népbe-
tegségnek” számító fogkö-
vesség kialakulását.

Vemhes és szoptató szu-
káknak adjunk kölyöktá-
pot, ez segít kielégíteni a 
megnövekedett tápanyag 
és ásványianyag igényt. A 
kölyökkutyákat hat hetesen 
válasszuk el, négy hetes 
kortól megkínálhatjuk őket 
kölyökkonzervvel fokoza-
tosan növekvő mennyi-
ségben.

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 A Szombathelyi Szivárvány Óvoda is csatlakozik 
a felújított óvodák sorához. Az 1979-ben nyílt intéz-
mény épülete megérett már a felújításra; most kí-
vül-belül megújulhat. A munkaterületet most adták át. 

Elke�dődött a S�ivárvány 
Óvoda energetikai kors�e-
rűsítése, a munkaterület át-
adásán rés�t vett dr. Puskás 
Tivadar, S�ombathely Me-
gyei Jogú Város polgármes-
tere, Illés Károly alpolgár-
mester és dr. Takátsné dr. 
Tenki Mária, a kör�et ön-
kormány�ati képviselője is. 
A� 1979-ben épült S�ombat-
helyi S�ivárvány Óvoda je-
lenleg hét csoporttal műkö-
dik. A jelen kors�erűsítés 
célja a� épület energias�ük-
ségleteinek csökkentése, egy 
kors�erű, energiahatékony 

és környe�etbarát működ-
tetés megvalósítása a� épü-
lethatároló s�erke�etek 
hős�igetelésével. Hogy e� 
megvalósulhasson, a terve-
�ett munkálatokat három fő 
rés�re os�tották. A� elsőd-
leges feladat a� épületburok 
hős�igetelése. A falakat, a 
lába�atot és a lapostetőt is 
s�igetelik majd. Megújulnak 
a bejáratok is, amelyeknek 
előtetőit is kors�erűen ala-
kítják majd ki. Mivel mára 
már s�inte mindenhol alap-
követelmény a� akadály-
mentesítés, így kap a� óvoda 

akadálymentesített parkoló-
helyet, és kialakítanak egy 
akadálymentesített WC-t is. 

Megújul a Szivárvány Óvoda 

Ismét a Zrínyi állhatott 
a dobogó legfelső fokára

Fotó: facebook



2019. március 6. Vas megyei Szuperinfó 3

A� ovifelújítás a TOP-6.2.1-
15-SH1-2016-00002 kóds�á-
mú „Óvodák fejles�tése 

S�ombat helyen” c ímű 
projekt keretében valósul 
meg.

26
48

43
26

55
90

Megújul a Szivárvány Óvoda 

n Mi jut eszébe az em-
bereknek a tavasz köze-
ledtével Szombathelyen? 
Nagyon sokaknak bizo-
nyára a Herényi Virágút. 

A s�erve�ő  a  Herényi 
Kulturális és Sportegyesület  
idei évben  ünnepli 25. s�ü-
letésnapját, ami nem min-
dennapi esemény egy civil 
s�erve�ődés életében.

A tavas� kö�eledtével, 
már javában dolgo�nak a 17.  
Herényi Virágút 
előkés�ítésén. A� 
esemény  – me-
lyet 2019. április 
27–28-án tartanak 
–  a régió egyik leg-
látogatottabb ese-
ménye a tavas�i 
idős�akban.

A� egyesületet 
a� a megtis�tel-
tetés érte, – ami 
a munkájuk elis-
merését is jelen-
ti – hogy  a� idén 
Herc�egh Anita, a kö�társa-
sági elnök felesége les� a� 
esemény fővédnöke. 

Anita ass�ony érdeklő-
déssel értesült arról, hogy 
a� idei es�tendőben már a 17. 

alkalommal rende�ik meg a 
nagys�abású virág- és dís�-
növény-kiállítást és vásárt. 

A� esemény remek alkalmat 
teremt a növény- és kertkul-
túra iránt érdeklődőknek, 

hogy gyönyörködje-
nek a virágcsodákban 
és a több tucat kerté-
s�et bemutatóiban.  
E tí�e�reket megmo�-
gató kulturális prog-
ramho� Anita ass�ony  
s�ívesen csatlako�ik, 
e�ért a megtis�telő fel-
kérésnek kés�séggel 
tes� eleget, vállalja a 
rende�vény fővédnök-
ségét, és kös�öntőt is 
mond a� eseményen.

A Herényi Kulturá-
lis és Sportegyesület 2018-
ban rendkívül sikeres évet 
�árt. A Virágút mellett, a 

Itt kopogtat a tavasz! 

Fotó: szombathely.hu/ Cseh Gábor

hagyományőr�ő dis�nóvá-
gás,  Herényi Ess�enciák - 
Amikor kitárulnak Herény 
kapui, Herényi Alkotótábor, 
Herényi Hetvenkedések, 
Herényi Adventi Esték soro-
�atukkal egyre több embert 
s�ólítanak meg. A Herényiek 
Há�a rugalmas s�inte min-
dennapos  nyitvatartásával 

olyan kö�össégi s�íntérré   
vált, amely mára rendkí-
vül néps�erű lett nem csak 
a herényi lakók, hanem  
S�ombathely lakói körében 
is. S�ombathely MJV  Önkor-
mány�ata – munkájuk  meg-
becsüléseként és elismerése-
ként – jelentős támogatással 
segíti munkájukat.

Fotó: herenyiek.hu

Fotó: keh.hu



4 Vas megyei Szuperinfó 2019. március 6.

26
49

30

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
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Szombathely, DOMUS
Üzletközpont I. emelet

Tel.: 94/333-200

DOMUS
üzletközpont I.emelet

Tel.: 94/333-200
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facebook.com/domusbiobolt

Háztartási mosó és 
tisztítószerek széles 
választéka kapható!

Jön a tavas�, elke�dődik a 
nagytakarítás, de nem mind-
egy, hogy e�t milyen tis�tí-
tós�erekkel vége��ük. 

A vegys�erek helyett 
has�náljunk inkább kör-
nye�etbarát tis�títós�ere-
ket, mint pl. s�ódabikarbó-
na, mosós�óda, citromsav, 
ecet stb. Néhány példa a 
felhas�nálásukra:

WC és a lefolyó – A WC-
be s�órjunk 1 kis csomag 
s�ódabikarbónát, majd 
öntsünk rá 1 liter 10%-os 
ecetet. Hagyjuk pe�segni 
és állni kb. fél órát, majd a 

WC-kefével súroljuk körbe 
a csés�ét, végül hú��uk le.

Kád, mosdókagyló – Egy 
s�ivacsra s�órjunk 1 kis csg 
s�ódabikarbónát, súroljuk 
át a mosdót, bő ví��el öb-
lítsük le.

Mikrohullámú sütő – 1 dl 
vi�et és 1 dl ecetet keverjünk 
öss�e, és 3 percig a legna-
gyobb foko�aton melegítsük 
a mikróban, majd töröljük le 
a feloldódott s�ennye�ődést.

Csempe és fuga (falon és 
padlón is) – Egy s�ivacsra 
s�órjunk s�ódabikarbónát, 
és töröljük át a csempét a 

s�ivacs nem 
dör�sis rés�é-
vel, mert a� 
k a r c o l h a t . 
A fugákat a 
s�ivacs dör-
�si rés�ével is 
súrolhatjuk át, 
végül bő ví��el 
öblítsük le.

Szőnyeg  – A 
s�őnyegre ömlött folyadé-
kot a�onnal itassuk fel, majd 
tömény sóval vagy sós ecetes 
ví��el dör�söljük. A citrom 
és a� ecet is alkalmas a kár-
pit vagy s�őnyeg tis�títására.

Általános tisztító – 1 liter 
ví� és 1-3 evőkanál s�ódabi-
karbóna vagy mosós�óda, 
vagy só és ecet egyenlő ará-
nyú keveréke

Vegyszermentes takarítás

n A jó játék mellett három gólt is lőttek a szombat-
helyiek a Honvéd elleni találkozón.

A sereghajtó S�ombat-
helyi Haladás nem ke�dte 
túl fényesen a� OTP Bank 
Liga tavas�i s�e�onját. A� 
eddig lejáts�ott négy mér-
kő�ésen csak egyetlen pon-
tot s�er�ett Horváth Ferenc 
együttese, ráadásul kiestek 
a Me�őkövesd ellenében a 
Magyar Kupából is. Nem 
oko�ott meglepetést, hogy 
a fogadóirodáknál a Honvéd 
FC elleni mérkő�ésnek nem 
a vasi �öld-fehérek s�ámítot-
tak a� esélyeseinek. Ki gon-
dolta volna, hogy a dobogós 
helyekért harcoló fővárosi 
csapat ellen s�er�i meg a Ha-
ladás a s�e�onban a� első 

idegenbeli győ�elmét?! Már-
pedig e� történt, iga�, sokkal 

nehe�ebb volt, mint a� ered-
mény sejteti. A� első per-
cekben mindkét együttes 
megfontoltan játs�ott, nem 
kocká�tattak feleslegesen 

a játékosok. A� első lehető-
ség a fővárosi együttes előtt 
adódott, majd s�ép lassan 
kiegyenlítődött a játék és a 
félidő hajrájában már a Ha-
li is ve�etett pár támadást. 
A 39. percben meg is lett a� 
eredménye, his�en Gaál Bá-
lint lőtt a hoss�ú sarokba. 
A s�ünet után ére�hetően 
magasabb sebességi foko-
�atra kapcsolt a Honvéd, és 
Királynak több bravúrt kel-
lett bemutatni. A� 54. perc-
ben a�tán Holander lövé-
sénél már a s�ombathelyi 
kapus is tehetetlen volt. A 
gól talán túlságosan is meg-
nyugtatta a piros-feketéket, 
mert fölényük e�után már 
csak meddő volt. A hajrá-
ho� kö�eledve pedig már a 

Haladás volt aktívabb. Ho-
logyuk parádés s�abadrú-
gásával ismét megs�ere�te 
a� előnyt a vasi együttes, 
majd a� utolsó percben jött 
a sluss�poén Ivanov révén, 
aki egy tets�etős kontra vé-
gén lőtt 7 méterről a kapuba. 
E��el a sikerrel megke�d-
te a fel�árkó�ást a Haladás, 
amely 11 pontra van még a 
bi�tos bentmaradást jelentő 
10. helytől.

Megtört a jég, újra nyert a Haladás Honvéd FC–
Szombathelyi 
Haladás 1-3 (0-1)
Haladás: Király – Habovda, 
Saláta, Tamás, Németh 
Milán – Ofosu (Mészáros 
K.), Daushvili, Hologyuk, 
Rui Pedro (Holdampf) – Gaál 
(Bamgboye), Ivanov.
Vezetőedző: Horváth 
Ferenc
Gólszerző: Holander, illetve 
Gaál, Hologyuk, Ivanov.

Ofosu nem csak cipőjének színével tűnt ki a mérkőzésen. 
Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Sokak meglepetésére múlt héten a közgyűlés ellen-
zéki összefogása minden előzmény nélkül leváltotta 
a Szombathelyi Televízió vezetőjét, Lovass Tibort, és 
Halmágyi Miklóst nevezte ki helyette. 

A Helyi Televí�iók Or-
s�ágos Egyesülete is meg-
döbbent a csütörtöki ha-
táro�aton, és a�onnal 
kö�leményben reagált is. 
Többek kö�ött a�t is nehe�-
ménye�ték, hogy Lovass-
nak, aki egyben a� egye-
sület elnöke is, nem volt 
lehetősége úgymond meg-
védeni magát és bemutat-
ni, milyen munkát is vég-
�ett eddig a televí�ió élén. 
– A 90 magyarors�ági helyi 
televí�iós műhelyt tömörítő 
Helyi Televí�iók Ors�ágos 
Egyesülete (HTOE) kö�ös-
sége mély megdöbbenés-
sel értesült a S�ombathely 
város kö�gyűlésén történ-
tekről. A testület minden 
elő�mény nélkül, a�on-
nali hatállyal leváltotta a 
S�ombathelyi Televí�iót is 
működtető S�ombathelyi 
Médiacentrum ügyve�ető 
iga�gatóját, Lovass Tibort. 
Tis�tában vagyunk vele, 
hogy a� önkormány�ati tu-
lajdonú ga�dasági társasá-
gok ve�etőjének kineve�ése 
és viss�ahívása a kö�gyű-
lés hatásköre, ilyen döntés-
re a�onban a magyarors�ági 

helyi televí�ió�ás 
több mint harmin-
céves történetében 
még nem volt példa. 
Lovass Tibornak 
S�ombathely város 
kö�gyűlésén nem ad-
tak lehetőséget, hogy 
megvédje a s�erkes�-
tőséget a támadások-
tól, nem tudta ismer-
tetni a S�ombathelyi 
Médiacentrum ered-
ményeit, nem kérték, 
hogy bes�éljen célja-
ikról. A� újonnan ki-
neve�ett ügyve�etőt 
pályá�at, a s�akmai, 
pén�ügyi elkép�elések is-
mertetése nélkül bí�ták meg 
a S�ombathelyi Médiacent-
rum ve�etésével. Egyetlen 
bi�ottság sem hallgatta meg 
arról, milyen tapas�talatai 
vannak egy helyi televí�ió 
irányításában, s egyálta-
lán milyen tervei lennének. 
Lovass Tibor a� egyik lege-
lismertebb helyi televí�iós 
s�akember Magyarors�ágon. 
A Helyi Televí�iók Ors�ágos 
Egyesülete 2016 novemberé-
ben nagyon nagy többséggel 
válas�totta meg elnöknek a 

fél évvel korábban a� egye-
sület életműdíjával is kitün-
tetett s�akembert. Lovass Ti-
bor a�óta mérhetetlenül sok 
munkával hálálta meg e�t 

a bi�almat, s a� egyesület 
mind a kilencven tagtele-
ví�iójának megelégedésére 
vég�i el elnöki teendőit. El-
ismeréssel tekintünk a� ál-
tala alapított Savaria Film-
s�emlére, amely a� ors�ág 
egyik legs�ínvonalasabb és 
legs�ínesebb filmes sereg-
s�emléjévé nőtte ki magát. 
Lovass Tibor pályafutása so-
rán több helyi televí�iónál 
dolgo�ott, s a S�ombathe-
lyi Médiacentrum nem a� 
első, amelyet irányít. S�ak-
maisága, elfogulatlansága, 

a helyi televí�ió�ás irán-
ti mérhetetlen s�envedé-
lye és a né�ők felé tanúsí-
tott határtalan tis�telete a 
helyi tévés társadalomban 

nem képe�heti vita tárgyát. 
A Helyi Televí�iók Ors�ágos 
Egyesülete határo�ottan kéri 
S�ombathely város kö�gyű-
lését, hogy a Lovass Tibor 

leváltásáról ho�ott dön-
tését a lehető leghama-
rabb, már a követke�ő, 
soros vagy rendkívüli 
ülésén vonja viss�a, s 
tegye lehetővé, hogy 
a S�ombathelyi Tele-
ví�ió és a teljes médi-
acentrum s�erkes�tő-
sége folytathassa a�t a 
munkát, amit a s�akma 
magas s�ínvonalúként 
ismer el.

A Helyi Televí�iók 
Ors�ágos Egyesülete 90 
tagteleví�iója nevében:

Eckhardt Balázs 
alelnök 

Hidegkonyhai
készítmények

házhoz szállítással
LUDWIG HIDEGKONYHA

Gencsapáti, Dózsa György u. 89.
Telefon: 94 / 315 - 557

E-mail: info@ludwighidegkonyha.hu
www.ludwighidegkonyha.hu

26
51

47

TÁRSASHÁZAK, CÉGEK, INTÉZMÉNYEK, 
IRODÁK, HÁZAK, LAKÁSOK, TELEPHELYEK 
TAKARÍTÁSA & TISZTÍTÁSA

TELJES KÖRŰ  INGATLANÜZEMELTETÉS 
& KARBANTARTÁS

SZŐNYEG & KÁRPITTISZTÍTÁS 
TISZTASÁGI FESTÉSEK

KOSARAS EMELŐ &  TAKARÍTÓGÉPEK 
BIZTOSÍTÁSA

GALAMBRIASZTÓK &  MADÁRHÁLÓK 
TELEPÍTÉSE

KOMPLEX FŰNYÍRÁS & FŰKASZÁLÁS

ELÉRHETŐSÉG: 06 70 389 8482,
06 70 677 8892, 06 94 321 252

WWW.VASISEPRU.HU
E-MAIL: VASISEPRU@T-ONLINE.HU

VASI SEPRŰ KFT.

26
51

53

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
51

38

26
49

43

CIPŐVÁSÁR 
MINDEN PÁR 

1500 FT

Top cipő

Szombathely, Tesco parkoló  
Zantai út 70.,

Március 16-17. szombat 
és vasárnap 09:00-20:00

26
43

81

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!

26
55

08

Fotó: alon.hu

„Harminc éve nem volt példa ilyesmire”
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butor-kereskedelem.hu KONYHA
GARDRÓB

HÁLÓSZOBA
NAPPALI

FÜRDŐSZOBA
BELTÉRI AJTÓ

közvetlen a gyártótól!

VasNépe kártya 
elfogadóhely.

Ingyenes szállítás 
Szombathelyen!

26
49

94

Az akció március 15–31-ig tart.  Partner: Wéberker Kft.
Az akció a sorozatgyártású fenyő termékekre vonatkozik.Nyitvatartás: h-p. 9-1700, szo. 9-1300

Szombathely, Markusovszky u. 2. • Tel.: +36-94/344-535, +36-94/790-420

Claudia Bútor 
Akcióóó...

Nálunk berendezheted otthonod A-Z-ig, a bejárati 
kaputól a kert végéig maximalista módon kivitelezve!

26
49

99

OLADI HÚSBOLT!

9700 Szombathely Kassák L. u. 5. (kis Tesco mögött)

Nyitvatartás: H: szünnap, K-P: 7-17, Szo: 7-12

OTP, MKB, K&H Szép kártya valamint Erzsébet
utalvány és bankkártya elfogadóhely!

Bőséges választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

TERMÉKEK:
•  Házi kocsonya, felvágottak széles választékban
•  Hagyományos, házi húskészítmények
•  Friss sertés, marha, tőkehúsok, szárnyasok
•  Frissen készített sültek, hurkák, kolbászok, 

sült hekk, velős pirítós

26
49

38

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők! 265921

Tavasz színei a lakásban

Masnités�ta virág
Virágos hangulatot 

vará�solhatunk e��el a 
kedves kis tés�tavirág-
gal, és akár ajándéknak 
is nagys�erű ötlet lehet. 
S�ükségünk van mini-
cserépre, hurkapálciká-
ra és masnités�tára. S�á-
munkra tets�etős s�ínre 
fessük és kedvünk s�e-
rint dekorálhatjuk.

Tavass�al, amikor vi-
rág�ik a barka nagyon so-
kan gyűjtik és helye�ik 
vá�ába a lakásban, hogy 
egy picit feldobjuk, akár 
s�ínes papírs�ívekkel is 
dís�íthetjük.

Tés�ta kép a gyereks�obába. 
Minden boltban tés�ták sokasá-
ga kapható. Válas�thatunk mas-
nités�ta, csigatés�ta és kagyló-
tés�ta kö�ül is. A hobby boltban 
vásárolt akrilfestékkel pedig s�í-
nesre festhetjük.

S�ükségünk van még egy 
nagy kartonpapírra, amire 
e�eket a s�ínes tés�tákat ra-
gas�tópis�toly segítségével 
rög�ítjük.

Kreatív sarok
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FAMILY ÉKSZERÜZLET
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON -20% ezüst ékszerre!
A kedvezmény beváltására hozza magával

A kupon a kedvezményes árból biztosítja a további engedményt. 5000 Ft vásárlási érték felett érvényes.

NŐNAPI AKCIÓ!

A beszámítás csak 1 gr feletti aranyékszerekre vonatkozik és csak a vásárolt ékszer súlyáig.
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20% kedvezmény
minden 
ezüst 
ékszerre!
8000 Ft/gr törtarany beszámítás 
az arany ékszerekre!
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n A Kőszegi Kikelet programsorozat friss tavaszi kirán-
dulásokat, huszárparádét, tavaszköszöntő borbemuta-
tókat hoz az Alpokaljára. Február 27-én sajtótájékozta-
tón ismertették az érintettek a legjobb programokat.

Korán jött idén a tavas�, 
így a Kős�egi Kikelet prog-
ramsoro�at rende�vényei is 
elke�dődnek február végén. 
A s�erve�ő egyesületek, in-
té�mények egy dolgot tű�-
tek ki célul: egy napot sem 
hagynak unatko�ásra. 

Póc�a Zoltán, a Juri-
sics-vár Művelődési Kö�-
pont és Várs�ínhá� iga�-
gatója a farsangfark i 
hagyományokho� kötődő 
programokról bes�élt. Már-
cius 5-én, húshagyókedden 
hívják a bolondo�ni vágyó-
kat Kős�egre. Délelőtt a jel-
me�es gyermekek felvonu-
lása indítja a rende�vényt, 
majd a RépaRetekMogyo-
ró Társulat interaktív gye-
rekműsorát láthatják a lá-
togatók. Délután 15 órától 

jelme�es felvonulásra vár-
nak minden vállalko�ó s�el-
lemű embert, majd Horváth 

Meggie és Horváth Tamás 
kö�reműködésével ke�detét 
ves�i a� utcabál. A� iga�-
gató kiemelte: a kős�egi 

farsang �áróprogramjának 
egyik különlegessége, hogy 
e�en a napon a legtöbb ü�-
letben, vendéglátóhelyen a 
dolgo�ók is maskarát öltve 
várják a vendégeket.

Básthy Béla alpolgármes-
ter, a Kős�egi Ostromna-

pok Egyesület elnöke egy 
új programot mutatott be 
a rés�tvevőknek. Felnyer-
geltek a hus�árok! címmel 

március 16-án a hus�ár ha-
gyományt helye�ik a kö-
�éppontba. Élményekben 
ga�dag rende�vényre invi-
tálják a� érdeklődőket a Ju-
risics-vár területén: lovas 
hus�árbemutatók, fegyver-
bemutatók, ké�műves foglal-

ko�ások és verbunkos tánc 
tanítása mellett kulturális és 
�enei programokkal is ked-
veskednek a látogatóknak. 

A� eseményhe� kapcsolód-
va a vendégek megkóstol-
hatják a kős�egi borás�ok 
kiváló nedűit is – nyolcan 
kínálják majd a borokat.  
Bakos György, a kős�egi 
TDM s�erve�et elnöke a s�a-
badtéri programokról s�ólt. 
Mint elhang�ott: a Kős�eg-
re érke�ő vendégek nagyon 
kedvelik a� Írottkő Natúr-
park által s�erve�ett túrákat, 
így idén olyan programkíná-
latot állítottak öss�e a kö-
�önségnek, ami nem hagy 
egyetlen s�abadnapot sem. 
A túrá�óknak minden napra 
kitaláltak valamilyen attrak-
ciót a termés�etjárás mellé.  

Március 22-én a méltán 
híres magyar hegymás�ó-
val, Klein Dáviddal is talál-
ko�hat a kős�egi kö�önség. 
A� expedíciós hegymás�ó 
képes élménybes�ámolót 
tart arról, hogyan hódí-
totta meg a� Annapurna 
csúcsát. 

Minden napra jut egy program tavasszal Kőszegen

Fotó: VDK
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n Hiába vezetett több-
ször is a szombathelyi 
együttes, nem sikerült 
Székesfehérváron nyerni.

Nehé� mérkő�és várt a 
s�ombathelyiekre, akik két 
ponttal nyerték meg a S�é-
kesfehérvár elleni mérkő�és 
s�ombathelyi felvonását. 
Ráadásul nem lépett pályá-
ra Váradi Benedek sem. En-
nek ellenére jól ke�dtek a 
sárga-feketék: Reddic pont-
jaival ragadta magáho� a ke�-
deménye�ést a Falco-Vulcano 
Energia KC S�ombathely. A 
vendégek remekül védeke�-
tek és támadásban is ponto-
sabbak voltak, mint a há�i-
ga�dák, így hamar tí� pont 
körüli előnyre tettek s�ert a 
sárga-feketék. A�onban elég 
volt egy kisebb rövid�árlat és 
máris fel�árkó�tak Lóránték. 
Kapkodóvá vált a játék a foly-
tatásban, e� pedig inkább a 
ha�aiaknak kedve�ett, akik a 
második negyed derekán már 

5–7 pontos előny birtokában 
kosara�tak. A nagys�ünetig 
a�tán rende�te sorát a Falco 
és Perl ve�etésével fel�árkó-
�ott a vendégcsapat. A for-
dulás után is hullám�ó volt a 
csapatok játéka: hol a� egyik, 
hol a másik fél állt jobban. 

Peterson és Lóránt kapta el a 
fonalat, így gyorsan tí� pont 
fölé nőtt a� Alba előnye. Hi-
ába kért időt Gasper Okorn, 
nem sikerült ledolgo�ni a 
hátrányt. A� utolsó per-
cekben több lehetősége is 
volt a s�ombathelyieknek a 

fordításra, de rendre ross� 
döntéseket ho�tak, amelyet 
a�onnal büntetett a Fehérvár. 
Egy rendkívül kü�delmes és 
fordulatokban ga�dag mérkő-
�ést ves�ített el a Falco, amely 
így marad a bajnoki tabella 
negyedik helyén.

Ugorjon át!

fressnapf.hu Szombathely, Varasd u. 1.Szombathely, Varasd u. 1.
FAMILY CENTER

Ugorjon át!
Átmenetileg átköltöztünk!

FN_print_Szombathely.indd   2 2019. 03. 01.   16:11
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Küzdelmes mérkőzést veszített a Falco Alba Fehérvár–Falco-
Vulcano Energia KC 
Szombathely 80-75 
(22-24, 23-20, 20-12, 
15-19)
Falco: Govens 12/6, Curry 
11/6, Perl 13, Bruinsma 5/3, 
Reddic 25.
Csere: Balmazovic 7/3, Tóth 
N. 2.
Vezetőedző: Gasper Okorn

Govens jól szervezte a játékot, mégsem nyert a csapata.  Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Február 28-án nyolcadik alkalommal volt ha-
gyományőrző disznóölés Bükön, a Koczán-háznál. 
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár ál-
tal életre hívott gasztroeseményen sokan szorgos-
kodtak annak érdekében, hogy kellő szakértelem-
mel feldolgozzanak két disznót – amelyeket Patthy 
Sándor aranykoszorús gazdától szerezték be –, és 
több mint századagnyi kóstolót szervírozhassanak 
a nap során.  

A torkos csütörtök a far-
sang különleges napjainak 
egyike, valaha rés�e volt a 
magyar néps�okásoknak is. 
Lényege, hogy – a kö�elgő 
nagyböjt előtt – e�en a napon 
bőségesen fogyas�tottak �sír-
ban ga�dag és egyben a far-
sangi idős�akho� kötődő éte-
leket, valamint megengedett 

volt a s�okásosnál mohób-
ban, torkosabban étke�ni. 
Torkos csütörtök a hamva-
�ós�erdát követő nap. Ilyen-
kor, a hagyomány s�erint, ha 
a há�tartásban maradtak hú-
sételek, hogy ne vess�enek 
kárba, el kellett fogyas�tani.

Idén a Koc�án-há� kö-
rüli munkálatok miatt a� 

Átriumnál ténykedtek a 
s�akemberek a hurkák, kol-
bás�ok, kápos�ta, tepertő 
elkés�ítésén, míg a sülte-
ket a Koc�án-há� udvarán 
lévő kemencéknél kés�ítet-
ték. A� időjárásra nem volt 
panas�, e��el a rende�vény-
nyel már nem is kellett a te-
let elű�ni. 

A délutáni rende�vényen 
Taródi Lajos önkormány-
�ati képviselő, a Dr. Hor-
váth Tibor S�ociális Kö�-
pont iga�gatója kös�öntötte 
a rés�tvevőket. A hamarosan 

nyugdíjba vonuló inté�-
ményve�ető ke�detektől tá-
mogatta a rende�vényt. 

Meskó Kris�tián kisbí-
ró ve�etésével vette ke�-
detét a délutáni program. 

Taródi Lajos kös�öntője után 
a Hajnalcsillag kős�egi tánc-
együttes produkcióját láthat-
ták a� érdeklődők. Kora este 
pedig a Spektrum együttes 
adta a talpalávalót. 

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. 26
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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
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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. 

26
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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

06-20-9747-242

FELVESZÜNK NEMZETKÖZI 
TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT

TANDEM PÓTOS SZERELVÉNYRE 
SZOMBATHELYI ÉS MOSONMAGYARÓVÁRI TELEPHELYRE.

JÓ KERESETI LEHETŐSÉG,
HÉTVÉGÉK ÁLTALÁBAN ITTHON!

26
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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

26
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Hurka, kolbász, sültek – frissen a kemencéből

Fotók: VDK
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Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

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

26
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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. 

26
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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. 

26
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A SCHOTT Hungary Kft. 
lukácsházi gyógyszeripari üveg 
csomagolóanyagokat gyártó 
üzemébe várunk Téged

Tel. +3620 8527 939 • Email: karrier.pph@schott.com

GÉPKEZELÒ
munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség 

megelòzése vagy egészségünk fenntartása érdeké-
ben használunk. 

Mi 100%-os felelòsséget vállalunk azért, hogy 
a termékeinkbe kerülò készítmények biztonsággal 
felhasználhatók legyenek.

Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy biztosítod 
az üveggyártó gépek folyamatos és megfelelò 
mùködését.

Mi támogatunk abban, hogy fejlòdhess, és meg-
tanítjuk Neked az üveggyártás szakmai hátterét. 

Építsd velünk együtt a jövòdet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, februártól 
10%-os béremelést, 1 évre elòre  megadott 
fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, szá-
mos programot valamint béren kívüli juttatási csoma-
got nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely, 
gyere és csatlakozz hozzánk!

A SCHOTT Hungary Kft. 
lukácsházi gyógyszeripari üveg 
csomagolóanyagokat gyártó 
üzemébe várunk Téged

Tel. +3620 8527 939 • Email: karrier.pph@schott.com

CSOMAGOLÓ
munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség 

megelòzése vagy egészségünk fenntartása érdeké-
ben használunk. 

Mi 100%-os felelòsséget vállalunk azért, hogy 
a termékeinkbe kerülò készítmények biztonsággal 
felhasználhatók legyenek.

Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy terméke-
inket az elòírásainknak megfelelòen csomagolod.

Mi támogatunk abban, hogy fejlòdhess, és meg-
tanítjuk Neked az üveggyártás szakmai hátterét. 

Építsd velünk együtt a jövòdet hosszútávon.
A régió egyik legmagasabb órabérét, februártól 
10%-os béremelést, 1 évre elòre  megadott 
fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, szá-
mos programot valamint béren kívüli juttatási csoma-
got nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely, 
gyere és csatlakozz hozzánk!

26
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Grót-Broyler Kft.
RÁBAHÍDVÉGI 

állattartó telepére

baromfigondozót keres
teljes munkaidős 

foglalkoztatásban.
Érdeklődni a  

+3620/276-2300-as 
telefonszámon lehet.

26
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Csepregi telephellyel
rendelkező csomagolóanyag
gyártásával foglalkozó cég

papíripari gépek mellé
BETANÍTOTT MUNKAERŐT

keres. Két műszakos
munkarend. Azonnali

munkakezdési lehetőség.
Jelentkezés:

fényképes önéletrajzzal a
penzugy@euroboard.hu címen

vagy a 06-20/944-4459-es
telefonszámon.
Euroboard Kft.

26
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Amennyiben elkötelezett vagy az ilyen irányú 
tevékenységhez, van számítógépes felhasználói 
és kereskedelmi gyakorlatod, szakmai ismereted, 

jártas vagy akár a banki hitelezési 
konstrukciókban is vagy ezt tanultad, jelentkezz.

SMS-t küldj, ne telefonálj, visszahívlak. +36309573074.

Fiatal embert keresünk, 
autóértékesítőnek!

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.

26
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Soproni telephellyel rendelkező nemzetközi  
árufuvarozó cég keres

nemzetközi jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt.

Elvárások: 
• C + E kategóriás jogosítvány • gépjárművezetői kártya  

• GKI-vizsga.
 

Jelentkezni telefonon és e-mailben lehet:  
+36-30/937-3201, office@baloghtrans89.hu 26

61
57
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INGATLAN

Balatonmáriafürdőn vízközeli nyara-
ló eladó, szabad strand, étterem 300m-en 
belül!Tel.:30/927-7678

*64517*

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

*46389*

Ság-hegyen szép helyen 453 m2-es 
gondozott szőlő, gyümölcsös eladó. 06-
20/338-9207

*63793*

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

*62758*

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*

Parkerdőben kert gyümölcsfákkal, házzal 
eladó. Érd.: 06-30/469-8477

*63168*

Szombathelyi Parkerdőben 890m2 gyü-
mölcsös 40m2-es Ck-házzal eladó, víz , vil-
lany bevezetve. 06-70/385-0048 irányár 
3,4 millió-Ft.

*65560*

GÉP- SZERSZÁM

McCulloch Promac 46 4,2LE jó állapotú 
motorfűrész eladó. +36-30/520-3177.

*64763*

Robi-156 (5,5LE) rotációs kapa, áttétellas-
sítóval, töltögető ekével, földlazítóval + 1 pár 
kapával. +36-30/520-3177.

*64761*

JÁRMÛ

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

*64851*

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

*63704*

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

*62551*

ÁLLAT

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

*64244*

NÖVÉNY

Tujacsemete (átültetett) 5-15cm, Tuják, Ti-
szafák, puszpáng eladók Szombathelyen. 
06-20/280-1111, 06-20/280-1143

*63154*

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

*63716*

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

*64797*

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

*64239*

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*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók márciusban 50%-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20-
971-3709

*64036*

Régi szerszámokat, régiségeket, hagya-
tékot, könyveket vásárolok kiemelt áron! 
0630/458-7765.

*53365*

Szobafestést, tapétázást, burkolást, ké-
ményrakást, ereszcsatornák tiszttítását 
egyéb kőművesmunákákat vállalok. 06-
70/311-6783 raklapfa@gmail.com

*64027*

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

*57838*

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 06-
30/345-4724

*64893*

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.)

*64022*

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*

TÁRSKERESÉS

43 éves Hölgy barátot keres. +36-30/501-
9752

*63288*

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*

Kapálógép Briggs, gáztűzhely villanysütő-
vel, nortonkút, szőllőprés eladók. Érd.: 06-
30/204-7338

*64849*

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*

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
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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!

26
49

22

26
42

46

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Szombathely, Stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

Bejelentkezés:
Új telefonszám: 70/213-3515
Nyitva: H–P: 8–12 és 13-16, Szo-V: zárva

www.dalmatoll.hu

PÁRNA, PAPLAN 
KÉSZÍTÉS.
DÁLMA 

TOLLTISZTÍTÓ

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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+36309520844

Autómentés

26
60

33
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Aptiv Services Hungary Kft.  szombathely.cv@aptiv.com • 9700 Szombathely, Zanati út 29/A

Az APTIV  egy fejlett technológiai vállalat, mely a múltban már bebizonyította, hogy képes elősegíteni a mobilitást. Mi elköteleződtünk 
amellett, hogy életre hívjuk az önjáró autók következő generációját, az okos városokat és az összekapcsoltságot. 

Szombathelyi gyártócégünk további fejlődéséhez várjuk új munkatársak jelentkezését az alábbi munkakörbe: 

Az önéletrajzokat/jelentkezéseket e-mailben, telefonszám megadásával várjuk: 

 nettó 40 000 Ft csatlakozási bónusz!
 átlátható bérrendszer, többféle bónusz
 dolgozói kedvezményprogram
 jövőbe mutató technológiák
 folyamatos bővülés, biztos munkahely

GYÁRTÓSORI MUNKATÁRS 
(OPERÁTOR)

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

MB Magyar Brands díjas

Vas Megyei 
márkaképviselet

Érvényes: 2019. március 31- ig.

26
42

61

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

OK
SÍ

DZ
SE

KI
K

N
O

V
. 3

0
-T
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K

)

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

TAVASZI

NYITÁS:

MÁRC. 08.
PÉNTEK, 10 ÓRA

ÁRUCSERE!

NŐI

MÁRC. 08.

AKCIÓ!
NYITÁSI

NŐNAPI
1000 FT
KEDVEZMÉNY

DZSEKI
KABÁT

VÁSÁRLÁSAKOR!
A KEDVEZMÉNY A PÉNZTÁRNÁL KERÜL

LEVONÁSRA A FELTÜNTETETT ÁRBÓL
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Munkatársat keres? HIRDESSEN NÁLUNK!
 Szuperinfó 40 000 példány – Szombathely és Vas Megye városai
 Vas-Infó 50 000 példány – Vasi kisvárosok, falvak
 Karrier Tipp 80 000 példány – Vas-Zala-Somogy megye 06 30/500-61-91 • vasiszuperinfo@maraton.hu 26
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VAS-INFÓ

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.vas-info.hu 

www.vas-info.hu 


