
VAS MEGYEI SZUPERINFÓ 2019. március 13., 11. hét

8-9-10. oldal

 

nagykanizsai

maraton
Ingyenes városi és város környéki hetilap

2018. szeptember 28. • XIX. évfolyam, 38. szám

Az akkreditációnak köszönhetően 16 helyett már 14 éves kortól részt vehetnek a középiskolások a Tungsram nagykanizsai fényforrás-

gyárában működő tanműhelyben, elősegítve ezzel a világ legnagyobb fényforrásgyárának szakmunkás-utánpótlását. A továbbiakról 

lapunk 3. oldalán olvashatnak. 

Fotó: Benedek Bálint

Akkreditálta tanműhelyét a Tungsram
Autómentesen
Imbolygó vagy aprókerekű biciklik is szerepeltek az autómentes napon. 

3. oldal

A TARTALOMBÓL: 

Sétával gyűjtöt-

tek beteg gyere-

keknek
Az elmúlt hétvégén or-

szágszerte 11 helyszínen - 

köztük Nagykanizsán is - 

jótékonysági sétát szerve-

zett az Amway.

2.o.

Ne gyújtsa! 

Gyűjtse!
Nagyszabású országos 

kampányba kezdett a ka-

tasztrófavédelem és a 

Nemzeti Hulladékgazdál-

kodási Koordináló és Va-

gyonkezelő Zrt.

4.o.

Szolgáltatásaink:
•  utánfutó bérbeadás, 

értékesítés

•  autószállítás

•  autómentés

•  betonkeverő-bérlés

Várjuk érdeklődését telephelyünkön, előzetesen egyeztetett  

időpont alapján! 

8808 Nagykanizsa-Palin,  

Alkotmány u. 124/A

www.kanizsautanfuto.hu 

info@kanizsautanfuto.hu

Tel.: 30/93-63-452,  

20/986-52-25 

KANIZSA UTÁNFUTÓ

206176

www.kanizsautanfuto.hu

AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAM

AKÁR 1 NAP ALATT!

Személyautó /B/ 16.5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13.5 éves kortól

INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS

8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.

Tel.: 06 (93) 314 496, 06 (30) 2261 760

2013. december 17-én (kedden, intenzív)

és 2014. január 7-én (kedden)

17 órakor

OKÉV: 01-0103-03 Akkreditációs lajstromszám: 0776

-

Statisztikai útmutatók: centrumautosiskola.eu  

AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAM

AKÁR 1 NAP ALATT!

Személyautó /B/ 16.5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13.5 éves kortól

INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁS

8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.

Tel.: 06 (93) 314 496, 06 (30) 2261 760

2013. december 17-én (kedden, intenzív)

és 2014. január 7-én (kedden)

17 órakor

OKÉV: 01-0103-03 Akkreditációs lajstromszám: 0776

25.000Ft -os állami támogatással!

211164Személyautó /B/ 16,5 éves kortól

Motor /A1, A2, A/

Segédmotor /AM/ 13,5 éves kortól

2018. október 2-án kedden 17 órakor 

2018 október 16-án kedden 17 órakor

2018 november 6-án kedden 17 órakor

ALMAVÁSÁR!
 Többfajta alma  

120 Ft/kg-tól!
Nagykanizsán 

a Vásárcsarnokban:

K-Szo: 6.30-12 óráig 

Palinban az Alkotmány út 

75/a szám alatt:
H-P: 15-18 óráig

Borda

211562

211653

VOKSH  
AUTÓSISKOLA  
Nagykanizsa, Ady u. 30. 

*Részletekről érdeklődjön irodánkban! - 

telefonszám: 06-30-491-7051  

28 éve képezzük a vezetőket!

(Stat. 2018-2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84% ÁKÓ: “B” Gy: 

154,83% “C” Gy: 102,07% (KK: “B” 169.000.-Ft/fő. “C”: 185.000 Ft)
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Kedvezményes* személygépkocsi-

vezetői KRESZ-tanfolyamainkra 
jelentkezés

OKT. 10. SZERDA 16.00 H

 *2018. július 1-től az 55/2018. 

(III.23.) Kormányrendelet szerint 

a közlekedési alapismeretek 

tanfolyam és vizsga díja 
visszaigényelhető.

Ha nincs ideje bejárni 

tanfolyamra, e-learning 

is elvégezheti a KRESZ-t 

otthoni tanulással!

Folyamatos jelentkezéseket 

fogadunk e-learning képzésre 

„C” - tehergépkocsi, „C+E” 

nehézpótkocsi kategóriákra 

OKJ-s gépkezelő (targoncavezető, 

földmunkagép-kezelő, emelőgép-

kezelő) vizsga OKT. 19. péntek - 

jelentkezési határidő: okt. 2. 

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!

211710

Csengery Bútorbolt

A készleten lévő termékekre 

10-20-30% 
árengedmény

Nagykanizsa, Csengery út 89. Tel.: (93)536-223  

Nyitvatartás: H-P: 9-17;  Szo: 9-12

www.vargobutor.hu

205316

Oszi áreso a Csengery Bútorboltban!

Az akció szeptember 15-től visszavonásig, ill. a készlet erejéig érvényes.

40 éve az autósok szolgálatában!

8881 Sormás,

Kossuth u. 18/A

Tel./fax: (93)375-056

Mobil: (30) 9565-905

E-mail: schmellauto@gmail.com

Személygépkocsi- 

javításban jártas, 

munkájára igényes 

autószerelőket 

felveszünk!







8881 Sormás, 

Kossuth u. 18/A

Tel./fax: (93)375-056

Mobil: (30) 9565-905

E-mail:
schmell@t-online.hu

személygépkocsik,

tehergépjárművek 3,5 tonnáig,

motorkerékpárok, 

utánfutók.

EREDETISÉGVIZSGÁLAT!

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS: 

A Schmell Autójavító

bővíti szolgáltatásait:

212645

Megjelenik Zala,  
Somogy és Vas megyei  
lapjaink mellékleteként,  
mellyel 208 000  
olvasóhoz jut el.

EGYETEMEKÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

Vas megyei sZUPeRiNFÓ 

2018. október 3., 40. hét

Szombathely, Varasd u. 10. 

Homa Centrum Tel.: 94/505-274

Nyitva: H-P: 9-18, Szo.: 9–15

www.drpadlo.hu
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Szombathely, Körmendi u. 89. 

(a Citroën szalon helyén)

Tel.: 06 20 9891 938

www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 

szegélyléccel és  

polifoammal!
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A Peugeot 208 Active+  vegyes átlagfogyasztása 3,7–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 97–116 g/km.

A Peugeot 2008 SUV Active+  vegyes átlagfogyasztása 4–5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 98–129 g/km.

A Peugeot 308/308 SW Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,5–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 93–120 g/km.

A Peugeot 3008 Active+  vegyes átlagfogyasztása 4,1–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 107–130 g/km.

1Jelen ajánlat kizárólag új Peugeot 208, 2008 SUV, 308/308 SW és 3008 SUV Active+ felszereltségű modellekre 2018. október 8. és 14. között megkötött adásvételi szerződé-

sekre érvényes. A kedvezményes árak teszt és használt Peugeot-modellek vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 

A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint 

az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a peugeot.hu honlapot.

*Minden 2018. október 1. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 308/308 SW, 2008 SUV és 3008 SUV személygépkocsi vásárlása 

esetén a 2 év szerző déses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott 

jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától 

számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerző-

désben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

ACTIVE+ MODELLEK  

ÉRTÉKES EXTRÁKKAL,  

ELLENÁLLHATATLAN ÁRON1

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**
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A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint 
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ACTIVE+ MODELLEK  

ÉRTÉKES EXTRÁKKAL,  

ELLENÁLLHATATLAN ÁRON1

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**
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1Jelen ajánlat kizárólag új Peugeot 208, 2008 SUV, 308/308 SW és 3008 SUV Active+ felszereltségű modellekre 2018. októ-

ber 8. és 14. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes. A kedvezményes árak teszt és használt Peugeot-modellek 

vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A képek illusztrációk. A 

tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók 

változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, 

illetve keresse fel a peugeot.hu honlapot.

*Minden 2018. október 1. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 308/308 SW, 

2008 SUV és 3008 SUV személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway 

Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses 

gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 

történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az 

esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt 

feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

A Peugeot 208 Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,7–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 97–116 g/km.

A Peugeot 2008 SUV Active+ vegyes átlagfogyasztása 4–5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 98–129 g/km.

A Peugeot 308/308 SW Active+ vegyes átlagfogyasztása 3,5–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 93–120 g/km.

A Peugeot 3008 Active+ vegyes átlagfogyasztása 4,1–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 107–130 g/km.

Csak magánszemélyeknek, 

további feltételek 

teljesülése esetén.**

InIcIál Autóház Kft. PeUGeOt MárKAKereSKedő

9700 Szombathely, Vásártér u. 3. • www.inicial.hu 

tel.: +36 94 508 908, +36 20/665-61-12

• Kiemelten magas bérezés

• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 

költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554

femmunka.eu@gm
ail.com

CNC-gépkezelőket

Géplakatos karbantartót
(forgácsoló gépek karbantartására)

Villanyszerelő karbantartó
(erősáramú berendezésszerelő 

végzettséggel, forgácsoló gépek 

karbantartására)

keresünk sárvári 
munkahelyre

Nettó 1.500 Ft órabér
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Szemüvegvásárlás esetén 

ingyenes látásvizsgálat:  

Dr. Zabó Éva

Szombathely, Fő tér 7. 

Bejelentkezés: 94/329-029

Nyitvatartás: 

Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,  

Szombat: 8.30-12.30

Érvényes az üzletben megjelölt 

keretekre komplett szemüveg 

vásárlása esetén!
Keresse a

-ban
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AjánlAtunk A

látás hónApjárA: 
Állatpatika 

kutyakozmetika

Szombathely, 

Bartók Béla krt. 9/B
tel.: 94/310-034 

www.allatkorhaz.com

17
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Magyar tulajdonú élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 

szombathelyi raktárába keres új munkatársakat

raktáros
munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal, 

egyműszakos munkarendbe, azonnali belépéssel.

Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, béren kívüli 

juttatás, hosszútávú, stabil munkalehetőség.

Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a human@hetforras.hu 

e-mail címre, illetve a 06 30 1904102 telefonszámra várjuk.
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Jubilált a szombathelyi Japán Nap. Idén már tizedik alkalommal adott otthont az Agora Savaria 

Művelődési és Sportház a rendezvénynek. Az eseményre Japán magyarországi nagykövete is eljött. 

(Cikk a 3.oldalon)

A felkelő nap országa Szombathelyen ÁLLÁSBÖRZE
7-8-9-10. oldal

Szombathely, Körmendi u. 89.
(a Citroën szalon helyén)

Tel.: 06 20 9891 938
www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

AJÁNDÉK 
SZEGÉLYLÉCCEL ÉS  

POLIFOAMMAL!
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94/344-354, 0670/944-0-944,
0630/9366-523

SZOMBATHELY, ZANATI ÚT 13/A
(a Lidl-vel szemben)

www.pzsmotor.hu

BUKÓSISAK AKCIÓ!
20-70% kedvezménnyel!
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ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

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

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

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

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA
MODELLEK KÉSZLETRŐL.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.m.

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA
MODELLEK KÉSZLETRŐL.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 
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TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA
MODELLEK KÉSZLETRŐL.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.m.

VÉGH AUTÓHÁZ 
9700 Szombathely, Csaba utca 10. 
Tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
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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

27%

ÁFA

SZEMÜVEG ÉS 
NAPSZEMÜVEG AKCIÓ!

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 16-ig érvényes. Részletek az üzletben.
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Már évek óta hagyomány, hogy március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra 
emlékezve huszártoborzót tartanak a Vasi Skanzenben. 15-20 állomáson szerezhetnek pontot 
kicsik és nagyok, így teljesítve a huszárpróbákat, hogy végül huszárcsákót kaphassanak, és 
ünnepélyesen huszárokká avassák őket.  Fotó: Cseh Gábor

Most jó lenni katonának…
9700 Szombathely, 

Varasd u. 10. Homa Centrum
Nyitva: Hétfô–Szombat: 9-18 

www.drpadlo.hu

50 FÉLE
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Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu
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n A Szombathelyi Haladás a Honvéd FC után  
Bamg boye és Németh Márió góljaival legyőzte 
az Újpest csapatát is.

Talán még a legvérme-
sebb Haladás-szurkolók 
sem hittek abban, hogy a 
hétvégén, hazai környe-
zetben nyer kedvenc csa-
patuk. Ráadásul nemcsak a 

három bajnoki ponttal, ha-
nem a második félidőben 
mutatott játékkal is elége-
dettek lehetnek a zöld-fehér 
szimpatizánsok. Az Újpest 
ellen amúgy sem könnyű 

játszani, hiszen a főváro-
si együttes a dobogós he-
lyezésekért hajtott. Ez lát-
szott is a teljesítményükön, 
a biztos labdatartás mellett 
vezettek néhány veszélyes 

támadást is. A Haladás vi-
szont meglehetősen vissza-
fogott volt, a vendégek ka-
pusának dolga sem akadt az 
első negyvenöt perc során. 
A lilák viszont nemcsak 

veszélyeztettek, hanem 
eredményesek is voltak. 
Novothny Soma révén 

n A Golden State Warriors – Boston Celtics ko-
sárlabda-rangadó szünetében lépett fel műsorá-
val Bánhegyi Adrienn, Szombathely méltán híres 
kötélugrója.

Bánhegyi Adrienn a hí-
res Csárdásával lépett fel 
az amerikai kosárlabda, 
az NBA egyik rangadójá-
nak szünetében. Adrienn, 
ahogy ezt már megszokhat-
tuk tőle, roppant színvo-
nalas, látványos, és sokak 
számára szinte elképzelhe-
tetlen ugrásokat mutatott 
be a kosárlabda-mérkőzés 
félidejében. 

– Már több mint 25 éve 
ugrókötelezek – kezdte a 
fellépés utáni interjút Ad-
rienn. Rengeteg fellépésen, 
versenyen vagyok túl azóta, 

a Cirque du Soleilnek is dol-
gozom, és még mindig na-
gyon élvezem ezt az aktív 
életet.

n A társasházak életében az egyik legfon-
tosabb az éves beszámoló közgyűlés, erre 
a közös képviseleteknek már idejében fel 
kell készülni, hiszen tervezni kell a követ-
kező év műszaki, felújítási és gazdasági 
munkálatait.

Egy ilyen közgyűlésen 
bele lehet látni, pontosan 
mi történt az elmúlt egy 
évben gazdaságilag, és 
milyen műszaki munká-
latok, karbantartás vagy 
éppen felújítás történt.

A társasházakról szó-
ló 2003. évi CXXXIII. tör-
vény 35. §-a szerint köz-
gyűlést legalább évente 
egyszer, május 31-ig kell 
megtartani az éves el-
számolásról és az adott 
év költ ség vetésének 
elfogadásáról.

A beszámoló közgyű-
léshez komoly előkészü-
let szükséges:

• bevételek nyilvántar-
tása, közös költség fizeté-
séről táblázat készítése,

• kiadások bontása: 
karbantartás, felújítás, 
üzemeltetési költségekre,

• beszámoló a közgyű-
lés által meghatározott 
feladatok elvégzéséről.

A számvizsgáló bi-
zottság, i l letve szám-
v i zsgá ló e l lenőrzési 
kötelezettsége:

• a közös képviselő ál-
tal készített beszámoló té-
teles ellenőrzése,

• a kifizetések és szám-
lák megtekintése és ösz-
szehasonlítása a beszá-
moló tényszámaival,

• véleményének írásba 
foglalása, amelyet a köz-
gyűlésen ismertetnie kell 
(minden megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, vagy hi-
bákat és hiányosságokat 
állapított meg),

• javaslatokat kell ten-
nie az esetleges hibák 
kijavításáról és a közös 
képviselő díjazásának 
módosításáról,

• állást kell foglalnia 
a közös képviselő közös 
költségre vonatkozó ja-
vaslatáról (egyetért vagy 
módosítást javasol, amit 
indokolnia kell)

Nagyon megkönnyítheti 
egy társasház életét és a kép-
viselet munkáját, ha van a 
házban olyan tulajdonos, aki 
együttműködik a képviselet-
tel és átlátja, segíti a társas-
ház életét, mindennapjait.

Az éves beszámoló 
közgyűlés

Újabb fővárosi „nagyhal” akadt a szombathelyiek horgára

Bánhegyi Adrienn az NBA-ben

Ivanov megérdemelten kapott válogatott behívót, az Újpest ellen is nagyon hasznosan játszott Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport

Bamgboyét olykor két védő is őrizte, mégis a nigériai labdarú-
gó örülhetett a találkozó végén

Fotók: Instagram
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Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel: 94 325 516 • Mobil: 20 9735 493
www.kilincsker.hu • Email: info@kilincsker.hu

KULCSMÁSOLÁS
ZÁR | LAKAT | VASALAT | KILINCS
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 facebook.com/major.kilincsek major.kilincsek

kétszer is mattolni tudták 
Király Gábort, aki a máso-
dik találatnál nem volt elég 

határozott. A szünet után 
is folytatódott a szombat-
helyiek visszafogott játéka, 

egészen a 60. percig. Ekkor 
Bamgboye és Németh Má-
rió lépett pályára csereként. 

Ki gondolta volna, hogy a 
két labdarúgó lesz a Hala-
dás nyerőembere?! Öt perc 

alatt a nigériai támadó és a 
szombathelyiek saját neve-
lésű középpályása új színt 
hozott a játékba. Előbbi két-
szer, utóbbi egyszer talált 
be – mindezt alig öt perc le-
forgása alatt. Ráadásul már 
a vezetés tudatában sem állt 
le a Haladás, és ezt a zavart 
pontosabb befejezésekkel, 
átadásokkal ki is használ-
hatta volna. Végül maradt a 
3-2-es arányú győzelem és 
zsinórban második mérkő-
zését is megnyerte a Hali, 
amely így továbbra is élet-
ben tartja bennmaradásról 
szőtt reményeit. 

Újabb fővárosi „nagyhal” akadt a szombathelyiek horgára

Szombathelyi 
Haladás–Újpest 
3-2 (0-2)
Haladás: Király (Rózsa) – 
Habovda, Saláta, Tamás, 
Németh Milán – Dushvili 
(Németh Márió), Holdampf 
– Ivanov, Rui Pedro, Ofosu – 
Gaál (Bamgboye).
Vezetőedző: Horváth 
Ferenc
Gólszerző: Bamgboye 
2, Németh Márió, illetve 
Novothny 2.

Bánhegyi Adrienn az NBA-ben
Arra a kérdésre, hogy mi 

vitte tovább a gyerekkori 
ugrókötelezésen túl, amit 
valószínűleg mindannyi-
an csináltunk, Adrienn 
azt felelte, az ugrókötele-
zés nemcsak a gyerekek-
nek, de a felnőtteknek is 
kiváló sport, lehet zenével, 
trükkökkel kombinálni, és 
nem utolsósorban nagyon 
jó edzésprogram is. Előnye 
még, hogy nem kell mesz-
szire menni érte, olcsó és 
csakis rajtunk múlik, hová 
juthatunk benne.

Adrienn a show végén 
sorra „végugrálta” társait 
is, ami szerinte főleg a bi-
zalmon múlik.

– Bízom abban, hogy az 
előttem ugráló ember elég 

nagyot ugrik, hogy a köte-
let kellően gyorsan tudom 
mozgatni, hogy sikerül rit-
musban maradni.

A Jump Plus World, 
Bánhegyi Adrienn és Ka-
ta, valamint Stevens Fairn  
csapata az egész világra 
vitte már Magyarország 
és szűkebb értelemben 

Szombathely jó hírét, hi-
szen a Bánhegyi lányok itt 
ismerkedtek meg ezzel a 
nem kis erőnlétet igénylő 
sporttal. A csapat folya-
matosan járja a világot, 
számtalan országban és 
városban tartanak work-
shopokat, edzéseket és per-
sze fellépéseket is.

Ivanov megérdemelten kapott válogatott behívót, az Újpest ellen is nagyon hasznosan játszott Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport
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biztosított támogatásáról. 
Így a hulladékgyűjtés tárgyi 
feltételei (munkáskesztyűk, 
szemeteszsákok, a hulladék 
elszállítása) megoldódtak, 
már csak egy lelkes, jókedvű 
csapatra volt szükség ahhoz, 
hogy végre megszabadítsuk a 
Kilátó közvetlen környékét és 
az azt körülvevő erdőt a ren-
geteg kacattól – foglalta ösz-
sze az előzményeket Roland.

– Végül is aztán szombat 
délelőtt 55 fő gyűlt össze és a 
munkavédelmi oktatás után 
megkezdtük a munkát, cso-
portokra osztva kutattuk át 
az erdőt. Nagyon sok, közel 
50 zsák szemét jött össze, 
és sok olyan dolog is, amit 
nem lehetett a zsákokba rak-
ni, de ezek látszanak a fotó-
kon. Alapvetően jól sikerült 
az akció, 1,5- 2 óra alatt vé-
geztünk is az egész Oladi Ki-
látó dombbal.

Roland a jövőre is gondol, 
és a jövő évi szemétszedés 
mellett, más kész terveket 
is javasol a döntéshozóknak.

– Indítványoztam az ön-
kormányzat felé, hogy a 
torony környékére a tava-
szi-nyári időszakra helyez-
zenek ki „vandálbiztos” ku-

kákat, és legyenek szívesek 
azok ürítését is megoldani, 
hiszen nagy valószínűséggel 
ebben az esetben az eldo-
bált szemét mennyisége is 
lecsökken, így a munkánk 
sem lesz hiábavaló.

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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06-70/454-1460

                                                     06-70/454-1454

06-70/454-1454

Szombathely kedvelt városrészén, az oladi 
lakótelepen vált eladóvá ez a 42 m² alapte-
rületű, 4. emeleti, erkélyes panellakás. 

Extra, egyedi belső kialakítású lakás 
nyugodt környezetben. Az épület 5 perc 
sétára található a belvárostól. 

A Villa Savaria Lakóparkban ikerház 
egyik fele - nappali + 3 szoba, 90 nm, 
400 nm telekkel eladó. 

H376354                                               14,95 MFt

                                                                    H357612                                               27,89 MFt

U0034310                                               32,5 MFt

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

CSAK NÁLUNK

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

Csejtey Krisztina
06 70 454 1452

csejtey.krisztina@oc.hu

LAKI KERTIGÉP

Továbbra is vállaljuk fűnyírótraktorok, fűnyírók, 
kapálógépek, motorfűrészek, fűkaszák és minden 

benzinmotoros kerti gép és építőipari gép javítását.

Értesítjük régi és leendő ügyfeleinket, 
hogy szervizünk 2019. április 1-től 

új helyen üzemel tovább. 26
75
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Új címünk: 
9700 Szombathely, Rumi út 311.

Megtisztult az Oladi Kilátó környéke

n Dancs Roland edző, 
apa, és egy remek kezde-
ményezés kiötlője és há-
zigazdája. Neki és lelkes 
csapatának köszönhető-
en szombat délelőtt alig 
két óra alatt megtisztult 
az Oladi Kilátó környéke.

Dancs Roland edzőként 
dolgozik és már régebben 
is sokat járt ki edzeni a Ki-
látóhoz, sőt néhány évvel 
ezelőtt, a nyári időszakban 
tartott is itt nagyon jó han-
gulatú szabadtéri edzése-
ket. Már akkor is bántotta 
a szemét az igénytelenség, 

de amióta a környéken la-
kik, kimondottan irritálja a 
sok szemét.

– Az elmúlt években rend-
szeresen kijártam tavasszal 
– amíg az aljnövényzet ki 
nem lombosodik – egyedül, 

vagy a fiaimmal és össze-
szedtük a szemetet, hulla-
dékot. Gondot jelentett az 
összegyűjtött hulladék el-
szállítása és persze egyedül 
nem is volt olyan hatékony a 
dolog. Ezért gondoltam arra, 
hogy idén a lelkes helyi lako-
sokkal, jóindulatú, a környe-
zetükre igényes polgárokkal 
közösen, társadalmi mun-
kában oldjuk meg a dolgot. 

Felvette hát a kapcsolatot a 
Szova Zrt. Hulladékkezelési 
Osztályával, ahol Jusits Bá-
lint nagyon készségesen fel-
világosította Rolandot, hogy 
bár valóban ők bonyolítják 

technikailag ilyen esetekben 
a hulladék elszállítását, ám 
ehhez az önkormányzat jó-
váhagyása szükséges.

– Megkerestem Lakézi Gá-
bor urat, aki nagyon segítő-
készen állt a kérésemhez és 
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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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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.

Béry Attila 06-30/937-0429
www.max2.hu | Szombathely, Király u.15.
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400 nm-es építési hely 
6.500.000 Ft-ért eladó 
Batsányi utcában 
(Bagolyvár 
közelében)

n Magyarország legidősebb holokauszt-túlélője, Szom-
bathely legidősebb polgára, Spiegler Elemér 106 éve-
sen hagyta itt a földi életet.  

– Azt gondolom, hogy va-
laki életben maradt-e, az 
akarat kérdése volt – mond-
ta. 19 éves voltam, mikor 
apám meghalt, rá 9 évre kiir-
tották az egész családomat.

Spiegler Elemér egy négy-
gyermekes zsidó család 

tagjaként 1920-ban költö-
zött Szombathelyre. Ele-
mér bácsi cipésznek tanult, 
majd 1926-ban suszterinas-
nak állt. 1939-től 1974-ig a 
Cipőgyárban dolgozott.

1944-ben koncentrációs tá-
borba, Mauthausenbe küldték.

– Itt már nem csináltunk 
semmit. Ha élsz, élsz, ha 
megdöglesz, megdöglesz – 
mesélte Elemér bácsi.

Innen 1945 júliusában tért 
haza. 1946-ban megnősült, 
két gyermeke született, Éva 
’48-ban, Tibor pedig ’54-ben.

– Amikor hazajöttem, 
megfogadtam senkin nem 
állok bosszút, de azt is 
megfogadtam, hogy nem 

Elemér bácsi elment felejtek – mondta egyszer. 
Még 92 évesen is dolgozott, 
utolsó pár cipőjét is akkor 
készítette.

2013-ban Gombás Endre 
produceri támogatásával Bo-
ros Ferenc, Horváth Zoltán 
és Kozma Gábor készített 
róla filmet, Napfényember 
címmel. A mű több díjat is 
nyert, szerte a világon ve-
títik, bárkinek hozzáférhe-
tő az interneten. Most ismét 
kitették a linkjét az alkotók, 
ezzel is tisztelegve Elemér 
bácsi előtt.

– Most az egyszer legyőz-
tek. Szikár alakod többé nem 
tűnik fel a Damjanich utca 
környékén. Nagyon nehéz, 
de tartalmas életet éltél, 

megjártad a poklot, de so-
ha sem csüggedtél. Békében 
éltél, mindenki szeretett. Én 
különösen boldog lehetek, 
hogy nekem megnyíltál, sok 
mindent elmeséltél gyötrel-
mes, mégis szép életedből. 
Utólag is nagyon hálás va-
gyok ezért. Azt mondtad, 
tudják meg a fiatalok is, hogy 
milyen korban éltél. Így szü-
lethetett meg a „Napfényem-
ber” című film, egy igazán 
hiteles történet, egy igazán 
hiteles emberről. Nem hagy-
juk, hogy lényed az örök ho-
mályba vesszen, emlékedet 
szívünkben őrizzük és ápol-
ni fogjuk! – így búcsúzott a 
közösségi médiában Spieg-
ler Elemértől Gombár Endre.

Fotók: szombathely.hu/Cseh Gábor
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Szombathely, Söptei u. körgyűrű
(bejárat a laktanya bejáratánál)

Tel./fax: 94/312-498 • www.vpv.hu
Mobil: +36/20/566-3600

HAMAROSAN 
ITT A HÚSVÉT!

26
75

45

Kerti játékok és Weber grillek 
nagy választékban kaphatók!

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
75

80

+36-20/337-1864 26
81

10

Fűkaszálás, fakivágás, 
veszélyes fák kivágása 
felelősség vállalással, 

sövénynyírás, gondozatlan 
területek rendbetétele,

zöldterület karbantartás.

0630/333-6997
Kérje ingyenes árajánlatunkat!

26
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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!

Szőnyeg- és
kárpittisztítás
Hozzuk-visszük
Takarítógép 

bérbeadás is.
0670 327 11 17

Happy Clean Team Kft.

26
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n Remek hangulatban telt a csepregi óvoda jóté-
konysági gálája szombaton. A Petőfi Sándor Műve-
lődési, Sportház és Könyvtárnak nemcsak a szín-
házterme, hanem az aulája is megtelt nézőkkel.  
A gyermekek produkciói mellett vendégszereplő-
ket is láthatott a közönség.

Szülők, családtagok és tá-
mogatók tömege töltötte meg 
a csepregi művelődési ház 
színháztermét, de nem volt 
elég a hely, a vendégek még 
az aulát is megtöltötték. A 
csepregi óvoda jótékonysági 
gálájára gyűlt össze a több 
száz ember, hogy megnéz-
zék az óvodások és a vendég-
fellépők produkcióit.

A gálán minden óvo-
dáscsoport fellépett egy-
egy műsorszámmal: verset 
mondtak, táncoltak, éne-
keltek. A vendégszereplők 
között ott voltak a csepre-
gi zeneiskola növendékei, 
a soproni Ürmös Néptánc-
együttes és a csepregi ma-
zsorettek is. 

Akárcsak az előző évek-
ben, idén is sokan tekintet-
ték szívügyüknek az óvoda 
támogatását. Szülők, helyi 
vállalkozók és a csepregi 
lakosok összefogásának 

eredményeként ismét fej-
lődhet az intézmény. Per-
sze a köszönet nemcsak a 
támogatókat illeti, hanem 
az óvoda dolgozóit is, akik 
az elmúlt időszakban szor-
galmasan készítették fel a 
gyermekeket a fellépések-
re. Persze az apróságok is 
kitettek magukért, látszott, 

hogy mindannyian gőzerő-
vel készültek a nagy napra. 
A gála legmeghatóbb pilla-
nata mégis az volt, amikor 
egyszerre vonultak fel ne-
velők és gyermekek a szín-
padra, és zárásként eléne-
kelték Halász Judit Minden 
felnőtt volt egyszer gyerek 
című dalát.

Gála a csepregi óvodásokért

Fotók: VDK
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Teljesen megérdemelt ven-
dégsiker született a bara-
nyai megyeszékhelyen, és 
ennek köszönhetően meg-
erősítette a tabellán negye-
dik helyét a Falco, amely 
megközelítette a Jászbe-
rény együttesét, miután a 
JKSE vereséget szenvedett 
Sopronban.

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

40
04

24

FÖLDMUNKA, 
BONTÁS, FUVAROZÁS

TÉRKÖVEZÉS
• parkolók
• autóbejárók
•  udvarok, 

kertek
• járdák stb.

26
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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
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n A szombathelyi kosa-
rasok Govens vezérletével 
Baranya megyéből is el-
hozták a bajnoki pontokat.

Már a 21. fordulót ren-
dezték a férfi kosárlabda 
NB I-ben. A pénteki játék-
napon Pécsre látogatott a 
Falco-Vulcano Energia KC 
Szombathely együttese. Mi-
vel a Baranya megyeiek a 
legjobb nyolc közé, a vendé-
gek pedig a dobogós pozíci-
óért hajtottak, így mindkét 
gárda győzelmi kényszer-
ben lépett pályára. Sajnos 
a vasi gárda kapitánya, Vá-
radi Benedek továbbra is 
a maródiak listáját erősí-
tette. Taylor pontjai nyi-
tották a derbit, és a házi-
gazda jó védekezésének 
köszönhetően az előnyü-
ket is megtartották. Nagy 
volt a kapkodás a pályán, 
ezért pontszegény volt az 
első tíz perc. Az idegesség 
nem múlt el nyomtalanul a 
második negyedben sem, 
hiszen mindkét oldalon 
tiszta dobóhelyzeteket ron-
tottak a játékosok. Budimir 
kapta el a fonalat és növelte 
előnyét a Pécs, így már 13 

ponttal is vezettek a haza-
iak. Azonban Bíró Olivér 
trojkája a legjobbkor jött, 
ezzel megkezdte a felzárkó-
zást a Falco. A szünet után 
már Govens ragadta magá-
hoz a karmesteri pálcát, és 
6-0-s rohammal már egálra 
állt a mérkőzés. Az esemé-
nyek felgyorsultak, hiszen 
mindkét csapat rendület-
lenül dobta a pontokat. 

Taylor és Horti kosaraira 
Balmazovic és Reddic vála-
szolt. Az utolsó játékrész-
ben aztán minden összejött 
a szombathelyieknek. Perl 
és Balmazovic triplájával 
már tízzel is ment a vasi 
együttes. Budimirék még 
egy huszáros hajrával fel-
zárkóztak, de a sárga-fe-
keték már nem engedték 
ki a győzelmet a kezükből. 

Pécsi VSK-VEOLIA–
Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely 57-
65 (15-7, 20-22, 10-15, 
12-21)
Falco: Govens 16/6, Curry 
6/6, Bíró 6/6, Bruinsma –, 
Reddic 16.
Cserék: Perl  10/6, 
Balmazovic 9/6, Tóth N. 2.
Vezetőedző: Gasper Okorn

Fontos győzelmet aratott idegenben a Falco

Govens (40) ezúttal is csapata vezére volt Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport

A palánk alatt korlátlan úr volt Juvonte Reddic, aki 16 pontot tett a közösbe
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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.
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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
42

55
 

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

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe hosszútávra, 
hétfőtől péntekig, egyműszakos munkarendbe munkatársakat keres:

BAROMFI-FELDOLGOZÓ 
SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe.

Munkaidő: 3:40-12:00 óráig
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása.

Igény szerint Sárváron szállást nyújtunk.
Vasvárról és Szombathelyről a munkába járást biztosítjuk.

A munkaalkalmasság feltételei: 
jó fizikum, legalább 170 cm-es testmagasság, monotonitástűrés.

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

26
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Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

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

26
75

84

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.vas-info.hu 

www.vas-info.hu 

n Bükön, a Caramell Hotelben dőlt el március 9-én 
este, hogy kinek a fejére kerül a korona a Miss Alpok 
Adria Megye Szépe 2019. megyei döntőjében. A zsű-
ri döntése alapján a szombathelyi Varga Réka Leona 
képviselheti Vas megyét az országos döntőn, amellyel 
esélye van kijutni a nemzetközi mezőnybe is. 

Tíz lány versengett a koro-
náért a Miss Alpok Adria Vas 
Megye Szépe megyei döntőjé-
ben. A Miss Alpok Adria szép-

ségverseny magyarországi 
szervezői célul tűzték ki, hogy 
erősítsék az országimázst és 
hazánk turisztikai látnivalóit 
népszerűsítsék, ezért a lányok 
a bemutatkozásnál képviselt 

vasi városuk egy-egy idegen-
forgalmi látványosságát mu-
tatták be az utcai ruhás fel-
vonulásuk közben, majd a 

fürdőruhás bemutatkozás kö-
vetkezett. Emellett még esté-
lyi ruhában is kifutóra léptek 
a versenyzők.

A zsűri végül hosszas 
tanácskozás után döntött: 

harmadik lett Ilics Szimo-
netta, második helyen Nagy 
Fanni végzett. A korona 
idén Varga Réka Leona fe-
jére került.

Réka a verseny után el-
mondta: már több szép-
ségversenyen is indult, de 
győzelmet korábban nem si-
került aratnia, így nagyon 
boldog, hogy idén ő képvi-

selheti Vas megyét az or-
szágos döntőben. A meg-
mérettetésre sok sporttal 
és kommunikációs képes-
ségeinek fejlesztésével fog 
felkészülni. 

Varga Réka Leona lett 
Vas Megye Szépe 2019-ben

Fotók: VDK
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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

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 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
75

72

Munkavégzés helye: 
Celldömölk, Sárvár és 
Jánosháza környéke

Jelentkezés 
Karrier.provident.hu

* 2018-ban a teljes munkaidős Kereskedelmi Munkatársaink  
adatai alapján. 

•  Átlagosan havi bruttó  
390.000 Ft*-ot, melynek több  
mint a fele fix alapbér,

•  Céges mobiltelefont,
•  Üzemanyag térítést.

Amit mi nyújtunk:
•  Teljes vagy részmunkaidőt,
•  Profi értékesítői csapatot,
•  Kötetlen munkarendet,
•  Pénzügyi termékek értékesítését,
•  Önálló és csapatmunkát,

A Provident Pénzügyi Zrt. 

Értékesítési 
munkatársakat
keres

26
79
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A büki 4 csillagos Hotel Piroska

konyhafőnök
kollégát keres.

Kellemes munkakörnyezet, versenyképes juttatási csomag, 
fiatalos pörgős csapat.

Érdeklődni: +36-20/992 15 25 • vendeglatas@hotelpiroska.hu

26
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n A szombathelyi vízi-
labdázók két negyedet is 
nyertek, de a pontszerzés 
ezúttal elmaradt.

Már a 3. fordulót rendezték 
a hétvégén a férfi vízilabda 
I. osztályú országos bajnok-
ságának középszakaszában. 
A szombathelyi Aligátorok 
hazai környezetben szálltak 
medencébe, az ellenfél pe-
dig a jó erőből álló Tatabánya 
volt. Bár a tabellán elfoglalt 
helyezések alapján könnyed 
vendégsiker ígérkezett, még-
sem úgy történt, ahogy azt a 
legtöbben várták. Elég visz-
szafogottan kezdte a találko-
zót az AVUS. Nagyon lassan 
szervezték a támadásokat és 
még a védekezésük sem mű-
ködött. Ezt büntette a Tatabá-
nya. Kuncz, Fazekas és Máth 
góljaival 0-3-ra meglépett a 
vendégcsapat. Garancsy ré-
vén jött a szépítés, de tovább-
ra sem tudott felzárkózni a 
szombathelyi együttes, a 
nagyszünetig tovább nőtt a 
különbség. Aztán a fordulás 
után már úgy tűnt, hogy ez 
a mérkőzés elment a hazai 

pólósok számára, hiszen 
Kolosi találatával már 2-7-et 
mutatott az eredményjelző. 
Aztán begyújtott a rakétákat 
az AVUS. Hajmási és Kurucz 
lőtt egy-egy gólt, ezzel pedig 
megkezdte a felzárkózást a 

vasi együttes. Az utolsó ne-
gyedben három gólt szer-
zett zsinórban az AVUS, így 
két és fél perccel a vége előtt 
már egálra álltak a csapatok. 
Végletekig kiélezett hajrá kö-
vetkezett, amelyet fizikailag 

AVUS: Visszafogott kezdés után majdnem meglepetés

AVUS–Tatabánya 8-10 
(0-3, 2-3, 3-2, 3-2)
AVUS: Kovács B. – Irmes, 
Takács K., Kiss Cs. 1, Baj, 
Basara 1, Garancsy 2.
Csere: Polovic 1, Ekler B., 
Takács J. 1, Sági, Hajmási 1, 
Kurucz 1.
Edző: Matajsz Márk.

és mentálisan is jobban bírt 
a Tatabánya, akik egy perc 
alatt kétszer is bevették a 
szombathelyi kaput. Ennek 
ellenére óriási tiszteletet ér-
demelnek az Aligátorok, akik 
a második félidőben hatal-
masat játszottak és szorítot-
ták meg a vendéggárdát.

Ekler Bendegúz nem szerzett gólt a találkozón, de nagyon hasz-
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Folyamatos terjeszkedéssel kívánjuk pozíciónkat erősíteni a piacon. Ehhez elkötelezett munkatársakra és  

vezetőkre van szükségünk, akik felelősségteljes cselekedeteikkel képesek eredményeket elérni. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben az általunk kínált lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el pályázatát az alábbi e-mail 
címre: 

hr@falco-woodindustry.com 
Bauzek Renáta HR munkatárs 

+36 94 516 600 
 

AA  KKrroonnoossppaann  aa  mmaaggaass  mmiinnőőssééggűű  ffaaiippaarrii  
llaapptteerrmméékkeekk  ééss  kkaappccssoollóóddóó  tteerrmméékkeekk  vveezzeettőő  

ggyyáárrttóójjaakkéénntt  vviilláággsszzeerrttee  4400  tteelleepphheellllyyeell  
rreennddeellkkeezziikk..  

Érdekes és kihívást jelentő karrierre vágyik egy nemzetközi faipari nagyvállalatnál? Szívesen költözne 
Magyarországra? Szeretne folyamatosan fejlődni? 

 
 
   Rakodógépkezelő (4 műszakos) 

Munkavégzés helye: FALCO Zrt., Szombathely 9700, Zanati út 26. 

Feladatok:  
 rakodó- és földmunkagépekkel (Volvo, Liebherr) teherszállítási és anyagmozgatási feladatok ellátása 
 a faanyagok gazdasági egységeken belüli és kívüli (egymás közti) szállítása 
 a gépek működésének állandó felügyelete 
 a jármű karbantartása 
 
Elvárások:  
 középfokú szakképesítés 
 minimum 1-2 éves nehézgépkezelői tapasztalat előny, de pályakezdők jelentkezését is várjuk 
 nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány, új típusú hatósági bizonyítvány (4511 vagy 1212) 
 megbízhatóság, önállóság, precíz munkavégzés 
 hajlandóság folyamatos műszakban történő munkavégzésre   
 
Amit kínálunk:  
 átlagon felüli bérezés, kiváló pótlékok 
 15.000 Ft / hó Jelenléti jutalom 
 15 Ft / km bejárási támogatás, céges bónusz 
 nagy önállóság és fejlődési lehetőség egy nemzetközi multinacionális faipari cégnél 
 

Csapatunk erősítéséhez olyan munkatársakat keresünk:  
- akik elkötelezettek és ambiciózusak  
   - akik szenvedélyesek munkájukban 
    - akik készek a folyamatos tanulásra 
     - akik készek a döntéshozatalra 
      - akiket a legapróbb részletek is érdekelnek 
     - akik szeretnek dolgozni és motiválni másokat 
    - akik az egyszerű és hatékony megoldásokat keresik  
   - akik kíváncsiak és szívesen tanulnak  
  - akik mernek kérdezni  
- akik képesek rendszerekben gondolkodni 

- akik az eredményeket tartják szem előtt  

NE CSAK TARTSA A LÉPÉST, LÉPJEN ELŐRE! 
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Csapatunk erősítéséhez olyan munkatársakat keresünk:  
- akik elkötelezettek és ambiciózusak  
   - akik szenvedélyesek munkájukban 
    - akik készek a folyamatos tanulásra 
     - akik készek a döntéshozatalra 
      - akiket a legapróbb részletek is érdekelnek 
     - akik szeretnek dolgozni és motiválni másokat 
    - akik az egyszerű és hatékony megoldásokat keresik  
   - akik kíváncsiak és szívesen tanulnak  
  - akik mernek kérdezni  
- akik képesek rendszerekben gondolkodni 

- akik az eredményeket tartják szem előtt  

NE CSAK TARTSA A LÉPÉST, LÉPJEN ELŐRE! 

 

 
Folyamatos terjeszkedéssel kívánjuk pozíciónkat erősíteni a piacon. Ehhez elkötelezett munkatársakra és  

vezetőkre van szükségünk, akik felelősségteljes cselekedeteikkel képesek eredményeket elérni. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben az általunk kínált lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el pályázatát az alábbi e-mail 
címre: 

hr@falco-woodindustry.com 
Bauzek Renáta HR munkatárs 

+36 94 516 600 
 

AA  KKrroonnoossppaann  aa  mmaaggaass  mmiinnőőssééggűű  ffaaiippaarrii  
llaapptteerrmméékkeekk  ééss  kkaappccssoollóóddóó  tteerrmméékkeekk  vveezzeettőő  

ggyyáárrttóójjaakkéénntt  vviilláággsszzeerrttee  4400  tteelleepphheellllyyeell  
rreennddeellkkeezziikk..  

Érdekes és kihívást jelentő karrierre vágyik egy nemzetközi faipari nagyvállalatnál? Szívesen költözne 
Magyarországra? Szeretne folyamatosan fejlődni? 

 
 
   Rakodógépkezelő (4 műszakos) 

Munkavégzés helye: FALCO Zrt., Szombathely 9700, Zanati út 26. 

Feladatok:  
 rakodó- és földmunkagépekkel (Volvo, Liebherr) teherszállítási és anyagmozgatási feladatok ellátása 
 a faanyagok gazdasági egységeken belüli és kívüli (egymás közti) szállítása 
 a gépek működésének állandó felügyelete 
 a jármű karbantartása 
 
Elvárások:  
 középfokú szakképesítés 
 minimum 1-2 éves nehézgépkezelői tapasztalat előny, de pályakezdők jelentkezését is várjuk 
 nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány, új típusú hatósági bizonyítvány (4511 vagy 1212) 
 megbízhatóság, önállóság, precíz munkavégzés 
 hajlandóság folyamatos műszakban történő munkavégzésre   
 
Amit kínálunk:  
 átlagon felüli bérezés, kiváló pótlékok 
 15.000 Ft / hó Jelenléti jutalom 
 15 Ft / km bejárási támogatás, céges bónusz 
 nagy önállóság és fejlődési lehetőség egy nemzetközi multinacionális faipari cégnél 
 

Csapatunk erősítéséhez olyan munkatársakat keresünk:  
- akik elkötelezettek és ambiciózusak  
   - akik szenvedélyesek munkájukban 
    - akik készek a folyamatos tanulásra 
     - akik készek a döntéshozatalra 
      - akiket a legapróbb részletek is érdekelnek 
     - akik szeretnek dolgozni és motiválni másokat 
    - akik az egyszerű és hatékony megoldásokat keresik  
   - akik kíváncsiak és szívesen tanulnak  
  - akik mernek kérdezni  
- akik képesek rendszerekben gondolkodni 

- akik az eredményeket tartják szem előtt  

NE CSAK TARTSA A LÉPÉST, LÉPJEN ELŐRE! 

A mi álláskínálatunk
Te lehetőséged!a
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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 – villamosmérnö-
ki vagy mechatronikai végzettség, magabiztos angolnyelv-tudás, valamint 
lehetőség szerint tapasztalat a következő területeken: PLC programozás, Ar-
chestrA, SCADA, műszaki rajzok és dokumentumok szabványainak ismerete, 
alapfokú projekt ismeretek.

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 kollégákat:

Az Ön Kedvence, a mi Szenvedélyünk.

Jelentkezni, tájékoztatást kérni a következő elérhetőségeinken lehet:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 | E-mail: job.buk@purina.nestle.com |

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS
– részmunkaidős, napi átlag 4 órás elfoglaltság

Feltétel:
– magabiztos számítógép kezelés (Word, Excel)

– érettségi bizonyítvány
Előny:

– pénztárkezelési ismeret

HIRDETÉSI TANÁCSADÓ
Feladat:

– meglévő és leendő partnerek felkeresése
– szakmai tanácsadás

Feltétel:
– értékesítésben szerzett gyakorlat

– érettségi bizonyítvány
– felhasználói szintű – magabiztos – számítógép kezelés (Word, Excel)

Amit nyújtunk:
– versenyképes fizetés

– stabil munkaadói háttér
– összetartó csapat

Maraton Lapcsoport Kft. Magyarország egyik piacvezető 
lapkiadó vállalta szombathelyi ügyfélszolgálati irodába 

az alábbi pozíciókra munkatársat keres:

Jelentkezésed a következő e-mail címre várjuk: 
laszlo.tompa@maraton.hu

Jelentkezés személyesen vagy 
az jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen. 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)

Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG ÉS SCHUBERT KFT.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

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

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

*63793*

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

*46391*

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

*62758*

Szombathelyen keresek állapottól függet-
lenül lakást, saját célra. Tel.: 06-70/4321-
821

*68599*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Gyenesdiáson, frekventált helyen, a 
strandra vezető utca mellett 5 szobás ház 
(panzióvá bővíthető) 747 nm-es telken tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-30/9292-622

*68502*

Szombathely zöld övezeti részén nagymé-
retű családi ház eladó. 06-20/959-2417

*65872*

Vonyarcvashegyen, strand közelben 3 há-
lószobás + nappalis szerkezetkész ház 600 
m2-es telken 25 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/9292-622

*68501*

LAKÁSCSERE

Tanácsi bérlakásomat 1.emeleti 26m2-es. 
Elcserélném 2-3 emeletig idősebb házas-
párral. 06-30/589-8327

*68209*

LAKÁSKERESÉS

Szombathelyen keresek minimum 2 szo-
bás lakást 25 millió forintig készpénzes fize-
téssel. Tel.:70-9468207

*68514*

FÖLD, KERT

Kissomlyón 702 m2 szőlő, 3556 m2 gyep-
rét pincével eladó. 06-30/739-5081

*68215*

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

*62678*

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

*65560*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Szombathelyen Rigóvölgyben nagy kert 
komfortos nyaralóval eladó 7,5 millióért. 06-
94/328-497

*66803*

ÜZLET, IRODA

Üzlethelyiség Szombathely főterén 12 m2-
es kiadó. 06-70/316-8468

*66651*

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*

AUTÓ

Citroen C3 1.1-es benzines 2004-évjáratú 
makulátlan eladó. 06-70/316-8468

*67285*

Elektromos moped mozgáskorlátozottak 
részére jó állapotban eladó!30/4055666

*68505*

Renault-espace 2002-es 2,2-dci eladó, 
3.fokozatot nem veszi, friss műszaki. 06-
70/316-8468

*67280*

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

*68515*

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pengőt, fo-
rintot, koronát, külföldi és magyar pénzeket, 
Ferenc József/Horthy kitüntetést VÁSÁRO-
LOK. Hívjon bizalommal! 06-70/306-5352

*68485*

NÖVÉNY

Tujacsemete (átültetett) 5-50cm, 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*

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*

Tetőfelújítás cserepeslemezzel, tetőjavítás, 
tetőmosás, lapostető szigetelése, kupcsere-
pek malterozása, bádogosmunkák. 
www.tetobau.hu 06/70663/7327

*68511*

ÁLLÁS

Azonnali munkakezdéssel kárpitost ke-
resek hosszú távra, Ausztriába, Mistelba-
ch-ba. Ingyen szállást biztosítok, ami a mű-
hellyel egy épületben van. Kevés német-
nyelv-tudás előny. kb. 350.000 körüli bére-
zés. Vezetői tapasztalattal, szakmai végzett-
séggel redelkezőknek: kb. 450.000 Ft. Érd.: 
0043/660/7761496(Goma)

*68506*

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.-

*68490*

Fiatal-dekoratív lányoknak, jövedelem ki-
egészítés heti pár óra kísérői munka. 06-
70/316-8468

*67270*

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.-

*68495*

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.-

*68500*

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*

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

*68307*

MUNKAHELYET KERES

Nyugdíjas Hölgy 4 órás vagy 6 órás állást 
vállalna. 06-30/589-8327

*68206*

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*

66-éves egyedül élő özvegyasszony, ha-
sonlóan kisebb betegséget viselő, szolíd, jó-
zanéletű, szombathelyi 66-75 éves, férfi be-
szélgetőtársat keres. 06-70/609-6876

*68318*

VEGYES

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

*68488*

Hagyatékból eladó: létrák, darálók, mázsa, 
perzselő, gázpalack, hurkatöltő, bontószék. 
06-30/219-4400

*67244*

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*

Nordsten vetögép, vogel noot VN- UB 180-
as talajmaró és ketteseke eladó.Érd: Mo-
sonmagyaróvár,06/30/839-4716

*68510*

Régi szerszámokat, régiségeket, ha-
gyatékot, könyveket vásárolok kiemelt 
áron! 0630/458-7765.

*68503*

Soproni kékfrankos minőségi vörösbor ter-
melőtől 380 Ft/liter eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. +36-20/9454-353

*68504*

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

*59265*

RECEPT

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!
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+36309520844

Autómentés
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HOZZÁVALÓK
• 50 dkg liszt
• 1 csokor medvehagyma
• 2 db tojás sárgája
• 1 dl  tejföl
• 25 dkg margarin
• 3 dkg élesztő
• 1 dl tej
• 1 dkg cukor
• só
• 1 db tojás a kenéshez

ELKÉSZÍTÉS
1. Az élesztőt a langyos 

tejben a cukorral felfuttat-
juk. A lisztet a margarinnal 

elmorzsoljuk, hozzáadjuk 
a kovászt és a többi hozzá-
valót.Félkemény tésztává 
dolgozzuk ki, amit fél órát 
pihentetünk.

2. A medvehagymát  
megmossuk, jól lecsepeg-
tetjük, vastag szárakat ki-
vesszük, a többit vékony 
csíkokra vágjuk. A tész-
tát kinyújtjuk, rászórjuk a 
medvehagyma felét, és az 
egészet felcsavarjuk, mint 
egy tekercset. Nyújtófá-
val kissé ellapítjuk, felé-
be, majd egymásra hajtva 

20 percig langyos helyen 
pihentetjük.

3. Ezután ismét kinyújt-
juk, és megszórjuk a mara-
dék medvehagymával, és 
az előbbi módon felcsavar-
juk, ujjnyi vastagra nyújt-
juk. Tetejét megrácsozzuk, 
és közepes méretű pogácsá-
kat szaggatunk belőle.

4. Tojással megkenjük, 
sütőpapírral bélelt tepsire 
pakoljuk, majd még 10 perc 
pihentetés után, 175 fokra 
előmelegített sütőben 25-30 
perc alatt kisütjük.

Medvehagymás pogácsa

Forrás: mindmegette.hu
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Szombathely, Hollán E. u. 21. • Tel.: 94/316-387
(az Orlay Iskola mellett) 

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok  

és mosást nem igénylő asztalterítők. 

Szombathelyen csak nálunk! 
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA
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Óriási tavaszi
választékkal várjuk!
• rózsák, virágzó
  díszcserjék
• örökzöld 
  formanövények
• Clematisok, 
  hortenziák
• Rododendronok, 
  Azáleák
• áfonyák

Kertészeti kis- és nagykereskedés

Szombathely, Páfrány u. 2/B
Tel.: +36 70 636 3603

Nyitvatartás: 
hétfőtől szombatig 8-18 óráig

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold 26
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Szombathely, Csaba u. 5/A • Tel.: 06-30/30-10-243
www.vasibadogosbolt.hu •   Bádogos Bolt Szombathely

Élhajlítást 

6m-ig 

vállalunk!  

26
76

49

BÁDOGOS BOLT

Szükség esetén 
kivitelezőt ajánlunk

Trifa színes acél 
és alumínium 
csatornák 
készletről!
Többféle 
színben 
trapéz- és 
cserepeslemez.
Horganyzott csatornák 

és kiegészítők.

Közös jövőnk,
a Te sikered

A Schaeffl  er egy dinamikus, világszerte jelen lévő 
technológiai vállalat. A legjelentősebb autó-
gyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat 
partnereként számos lehetőséget biztosítunk 
szakmai és egyéni fejlődéséhez. 

Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra 
várjuk jelentkezésed:

Autóipari szereldei munkatárs (8 általános, meg-
bízhatóság, jó kézügyesség, monotonitás tűrése)

Forgácsoló (esztergályos vagy CNC-forgácsoló 
végzettség, munkatapasztalat)

Szerelő Forgácsolás területre (műszaki, szak-
munkás végzettség, mérőeszközök használata, 
műszaki jelölések ismerete előny)

Gépkezelő (középfokú műszaki végzettség, 
felhasználói szintű számítógépes ismeret,
mérőműszerek használata) 

Jelentkezz online: 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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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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